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Sammanfattning 
DeAngelo definierar kvalitén på en genomförd revision utifrån graden av säkerhet, det vill 
säga hur stor sannolikhet det är att det reviderade företagets finansiella information inte 
innehåller någon materiell försummelse eller några felaktiga påståenden, vilket utgjort 
utgångspunkten i denna studie. Anledningarna till att ett företag efterfrågar en högre 
revisionskvalité beror på en rad faktorer och varierar beroende på vilken specifik nytta 
revisionen bidrar med för det aktuella företaget. I denna uppsats behandlar vi ett antal faktorer 
vilka i enlighet med tidigare studier visat sig öka efterfrågan på hög revisionskvalité. Vår 
problemformulering för studien är därigenom: 

 
”Kan faktorer gällande ett företags storlek, komplexitet, finansiella situation och behov av 
konsultation förklara ett företags val av revisionskvalité?”  
 
Vår studie är en kvantitativ studie där vi undersökt 300 aktiebolag lokalt i Umeå. Våra 
hypoteser är uppbyggda av faktorer gällande företagets komplexitet, behov av extern 
finansiering, skuldsättningsgrad samt behovet av konsulttjänster från revisorn utöver 
revisionsuppdraget. Definitionen av revisionskvalité bygger på tidigare genomförda studier 
och dess antagande om att revisionskvalitén stiger med storleken på revisionsbyrån samt 
revisorns examinationsgrad. Vi undersöker därför valen mellan en revisionsbyrå tillhörande 
Big 5 eller inte, samt valet mellan en godkänd eller auktoriserad revisor. Dessa val 
undersöktes genom användandet av två logistiska regressionsmodeller. 
 
Våra resultat visar vissa likheter med tidigare studier, dock skiljer sig vårt tillvägagångssätt en 
aning i fråga om storleksindelning av företagen eftersom vi i huvudsak undersöker mindre 
bolag i denna studie. Av central betydelse för vår analys var även att förutsättningarna i 
Sverige är något annorlunda jämfört med Finland och Nya Zeeland, där de studier vi utgått 
ifrån är genomförda. Slutsatserna av denna studie är följande: 
 
 

• Företagens storlek visade sig i enlighet med vad vi förväntat oss ha stor betydelse för 
företagens val av revisionskvalité i både valet mellan en revisionsbyrå tillhörande Big 
5 samt revisorns examinationsgrad 

 
• Företag vilka i stor utsträckning använder revisorn till andra uppdrag utöver 

revisionsuppdraget efterfrågar en högre revisionskvalité både när det gäller 
revisionsbyråns storlek samt revisorns examineringsgrad. 

 
• Företag vilka inom en snar framtid behöver extern finansiering och därför är i behov 

av pålitliga finansiella rapporter anlitar i större utsträckning en revisionsbyrå 
tillhörande Big 5 samt en revisor med hög examinationsgrad.  

 
• Företag med hög komplexitet baserat på inventarier och fordringar i förhållande till 

totala tillgångar visade sig efterfråga en högre revisionskvalité i form av en revisor 
med högre examinationsgrad. 

 
• Vi kunde i studien inte finna något stöd för att ett företags komplexitet i fråga om 

lönekostnader i förhållande till operationella kostnader kan förklara valet av 
revisionskvalité. Stöd för våra hypoteser att en hög skuldsättningsgrad samt hög 
omsättningstillväxt skulle öka efterfrågan på hög revisionskvalité gick inte heller att 
finna. 
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1. Inledning 
 
Vad kan förklara det frivilliga valet av hög revisionskvalité? Det inledande kapitlet ger en 
inblick i den diskussion som förts bland forskare gällande definitionen av revisionskvalité. 
Vidare diskuteras resultaten av studier vilka haft en liknande inriktning, dvs. om det går att finna 
faktorer som beskriver företags val av högre revisionskvalité. Vi presenterar i detta kapitel vad 
syftet med vår studie är, vilka enheter vi ämnar undersöka, samt hur studiens syfte skall 
uppfyllas. 
 

1.1 Problembakgrund 
Revision har en mängd intressenter. Stat och kommun, ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, 
anställda samt även företagsledningen har ett stort behov av pålitlig information om företagets 
ekonomiska situation. 1  Anledningarna till varför ett företag väljer en viss revisor eller 
revisionsbyrå kan dock anses vara en komplex fråga och varierar med största sannolikhet mellan 
olika företag eftersom de fördelar valet bär med sig är mångfacetterade.2 
 
Wallace identifierade ett antal fördelar vilka kan erhållas via revision3: 
 

1. Minskning av informationsrisk genom en mer pålitlig rapportering. 
2. Förbättringar i operationell effektivitet genom revisorns utvärdering av de interna 

processerna. 
3. Avskräckande för tjänstefel inom bolagsledningen. 
4. Ökad överensstämmelse med lagstadgade och reglerande restriktioner. 

 
Revisionskvalité är ett ofta förekommande debatterat ämne inom nutida revisionsforskning. 
Många forskare är ense om att kvaliteten på en genomförd revision ökar med revisorns 
examineringsgrad (godkänd respektive auktoriserad) och revisionsbyråns storlek.4 Flertalet av 
dessa studier hänvisar dock till tidigare forskning med ett antal år på nacken vilket resulterat i att 
forskningen inom området på senare år inte utvecklats i någon större utsträckning.  
 
Att revisionskvaliteten ökar med revisorns examineringsgrad är ett allmänt accepterat antagande 
inom samtida forskning. En auktoriserad revisor förmodas ha längre erfarenhet och en större 
kompetens än den mindre erfarna godkända revisorn, trots att detta inte alltid behöver vara fallet. 
Detta i sin tur medför att en revision utförd av en auktoriserad revisor ger ett företags finansiella 
rapporter mer tyngd och trovärdigare innehåll än en liknande revision utförd av en godkänd 
revisor.5 
 
Stora revisionsbyråer anses kunna erbjuda sina kunder en högre revisionskvalité och en större 
finansiell trovärdighet. Till grund för detta lyfts en rad förklaringar fram. Craswell, Francis och 
Taylor (1995) betonar vikten av den goodwill som de stora byråerna (motsvarande vår 

                                                 
1 Schilder Arnold, Hayes Rick & Dassen Roger – ”Principles of auditing – An introduction to international 
standards on audit”, Prentice Hall, 2004, s. 35-40 
2 Knechel W.R -“The role of the independent accountant in effective risk management”, Tijdschrift voor Economie 
en Management, 2002, s. 23 
3 Wallace W, http://raw.rutgers.edu/raw/wallace/homepage.html  
4 DeAngelo Linda - ”Auditor Size and Audit Quality”, Journal of Accounting and Economics, December, 1981, s. 
188-190 
5 Hay David & Davis David -“The voluntary choice of an auditor of any level of quality”, 2004, s.38-40 
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undersöknings BIG 5) byggt upp i form av gott rykte från tidigare väl utförda revisioner och lång 
erfarenhet i branschen. De talar också om att de stora byråernas möjligheter att differentiera och 
specialisera sig utgör en väsentlig kvalitetsskillnad gentemot de mindre revisionsbyråerna som 
saknar både kompetens och finansiella möjligheter för denna typ av revisionsservice.6                                           
 
Lennox (1999) bygger vidare på teorin om de stora revisionsbyråernas goda rykte och de 
förpliktelser som följer med uppgiften i att upprätthålla detta rykte. Han menar att det redan 
uppnådda goda ryktet automatiskt gör att eventuella klienter ställer högre krav på de tjänster som 
erbjuds, vilket också ställer högre krav på revisionen och revisionsbyråns medarbetare. Detta i 
sin tur stödjer teorin om att revisionskvaliteten ökar med revisionsbyråns storlek.7 
 
Ytterligare en aspekt vad gäller revisionsbyråernas storlek och vad det kvalitetsmässigt för med 
sig i form av kunnande och kompetens är den tjänstebredd dessa företag kan erbjuda sina 
klienter. Medan mindre revisionsbyråer begränsas av både finansiella och organisatoriska skäl 
kan de stora revisionsbyråerna erbjuda ett mervärde till kunden genom bland annat rådgivning 
och ett bredare tjänsteutbud.8 
 
Hay och Davis (2004) lyckades hitta olikheter i valet av revisionskvalité bland ekonomiska 
föreningar i Nya Zeeland baserat på nivå av tillgångar, skulder och operativa kostnader 9 
Knechel, Sundgren & Niemi (2005) gjorde en studie baserat på samma antaganden gällande 
definitionen av revisionskvalité och valet därav. Denna studie var jämfört med Hay & Davis 
studie utvidgad med fler undersökta variabler samt anpassad för att passa aktiebolag. Studier 
vilka behandlar svenska förhållanden avseende varför företag väljer en viss nivå av 
revisionskvalité har i dagsläget inte förekommit. Vi har därför valt att i likhet med ovan nämnda 
studier grunda vår studie på antagandet att kvalitén på genomförd revision ökar med revisorns 
examineringsgrad och revisionsbyråns storlek/rykte. För att studien skall spegla svenska 
förhållanden är dock vissa anpassningar nödvändiga då svenska aktiebolags valmöjligheter av 
revisionskvalité är mer begränsade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Revisionskvaliteten ökar med revisors examineringsgrad och revisionsbyråns storlek. (Egen Figur) 

                                                 
6 Craswell Allen, Francis Jere & Taylor Stephen - ”Auditor brand name reputations and industry specialization”, 
Journal of accounting and economics No 20, 1995, sid 298-299 
7 Lennox Clive - ”Audit quality and auditor size-an evaluation of reputation and deep pocket hypothesis”, Journal 
of business finance and accounting no 22, 1999, sid 779-782 
8 Palmrose Zoe-Vonna -”An analysis of auditor litigation and audit service quality”, The accounting review Vol 
LXIII No 1, 1988, sid 56-59 
9 Hay & Davis , 2004, s.51-52 
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Om värdet av revision varierar mellan olika företag innebär det i förlängningen att valet av 
revisionskvalité beror på företagets rådande situation och förhållanden i övrigt.10 Vi tror att valet 
av revisionskvalité grundar sig på strukturen och komplexiteten i ett företag, vilka signaler 
företaget vill sända till sina intressenter samt vilket behov av finansiering, expertis och 
rådgivning företaget har.  
 

1.2 Problemformulering 
Vi undersöker i denna studie två olika val av revisionskvalité, nämligen godkänd kontra 
auktoriserad revisor respektive anlitad revisionsbyrå ur Big5 eller inte. Därigenom har vi för 
studien formulerat följande problem: 
 
”Kan faktorer gällande ett företags storlek, komplexitet, finansiella situation och behov av 
konsultation förklara ett företags val av revisionskvalité?”  
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad som karaktäriserar de företag vilka valt en högre nivå av 
revisionskvalité utifrån antagandet att kvalitén på genomförd revision ökar med revisorns 
examineringsgrad och revisionsbyråns storlek. 
 
Genom utformandet av ett antal hypoteser avser vi undersöka om valet av revisionskvalité kan 
beskrivas utifrån ett antal faktorer vi anser kan skapa ett behov av en välrenommerad och 
etablerad revisor vilken även företräder en revisionsbyrå med stor kunskapsbredd. Detta behov 
undersöks utifrån komplexiteten i företagets interna processer samt nyttan av en kvalitetssäkrad 
extern rapportering. Därefter ämnar vi rangordna de faktorer vi behandlat i studien efter dess 
påverkan på företags val av revisionskvalité. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi har i vår studie valt att undersöka Umeåstationerade onoterade aktiebolag. På grund av 
tidsaspekten har vi valt att endast inkludera företag med en omsättning överstigande 5 000 000 
kr, en avgränsning vilken motiveras med att företag under denna storlek inte är tillräckligt 
komplexa för att vara av intresse i studien. Vi har även ställt kravet att företagen skall ha 
årsredovisning för 2005 tillgänglig. Genom dessa avgränsningar minskade vi antalet möjliga 
enheter från 2897 till 411. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Abel-Khalik A.R - ”Why do private companies demand auditing? A case for organizational loss of control”, 
Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 8, Nr 1, 1993, s. 18-19  
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1.5 Disposition 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Dispositionsmodell (egenproducerad figur) 
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EMPIRI 

Kapitel 3 
 

METOD 

Kapitel 5 

STATISTISK 
METOD 

Kapitel 4 
 

TEORI 

Vi ger läsaren en inblick i den diskussion som förts bland forskare 
gällande definitionen av revisionskvalité. Vidare diskuteras 
resultaten av studier vilka haft en liknande inriktning gällande val 
av revisionskvalité. Vi presenterar sedermera vad syftet med vår 
studie är, vilka enheter vi ämnar undersöka, samt hur studiens 
syfte skall uppfyllas. 

Här redogörs för vårt val av ämne samt övriga utgångspunkter 
vilka styrt upplägget av vår studie baserat på vad syftet med 
studien är samt vilket angreppssätt som är det ultimata för detta. 
Kapitlet avslutas med en modell över det för studien valda 
upplägget. 
 

Detta kapitel redogör mer specifikt för hur vi i praktiken gått till 
väga. Kapitlet behandlar våra valda teorier, varför vi valt dem, 
dess tillgänglighet samt källkritik till dessa. Därefter redogör vi 
för vårt urval av företag vi valt att observera i studien samt vilken 
typ av data vi avser insamla från dessa. 
 

Detta kapitel ger inledningsvis en kartläggning av 
revisionsmarknaden i Sverige men även lokalt för Umeå. Vi 
beskriver varför revision är viktigt för olika grupper i samhället, 
därefter presenteras de teorier vi valt för att underbygga de 
antaganden vi gör gällande olika nivåer av revisionskvalité samt 
de begrepp vi använder oss av kopplade till agentteori.  

Här redogör vi för hur våra variabler skall operationaliseras, dvs. 
vilka variabler vi använder för respektive hypotes  samt hur vi 
beräknar dessa. Vi redogör även för de statistiska verktyg och 
modeller vi kommer att använda för att bearbeta vår empiriska 
data. 
 

Här presenteras resultaten vi erhållit genom användandet av 
diverse statistiska verktyg och modeller. Resultaten redogörs efter 
indelningen deskriptiv respektive analytisk statistik och följs 
därefter av en sammanställd tabell för resultatet av de logistiska 
regressionerna. 

Kapitel 7 
ANALYS & 

SLUTSATSER 

Detta kapitel innehåller en diskussion kring våra variabler 
beträffande den signifikansanalys vi genomfört. Därefter 
analyseras de två logistiska regressionsmodellerna utifrån 
respektive hypotes och dess tillhörande variabler. Analysen 
sammanfattas och mynnar sedermera ut i de slutsatser vi dragit. 
Därefter diskuteras studien validitet och reliabilitet. Slutligen 
redogör vi för studiens bidrag samt förslag till framtida studier. 
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2. Utgångspunkter 
 
I detta kapitel konstaterar vi att rollen som objektiva analytiker är att föredra för vår typ av 
studie. Uppställandet och testandet av hypoteser med teoretisk förankring är det bästa sättet att 
angripa vårt valda problem. Kapitlet avslutas med en modell över hur vi planerat studiens 
upplägg. 
 

2.1 Kunskapssyn 
Vi anser att vår studie präglas av en positivistisk kunskapssyn. Ett synsätt vilket möjliggör ny 
kunskap genom att verkligheten kan förenklas i generaliseringar.11 Avgörande för uppsatsens 
kvalité är framförallt huruvida vi lyckas med att förhålla oss objektiva till vår datainsamling samt 
kritiska till de tidigare studierna vi utgår ifrån, det är viktigt att studiens resultat inte påverkas av 
vem som genomfört den. Enligt positivismen är forskningens roll att pröva teorier och 
tillhandahålla material för uppställandet och utvecklingen av lagar.12 Vi testar i vår studie teorier 
hämtade från tidigare studier inom området genom inhämtandet av relevanta variabler. Vi 
förutsätter att det finns ett samband mellan våra valda variabler och revisionskvalité, vi ämnar 
därigenom bygga två modeller vilka kan tillämpas för att förklara företags val av 
revisionskvalité. Vårt mål är att dra generella slutsatser vilka kan användas för kommande 
utvidgad forskning inom området.  
 
Att se problemet ur en hermeneutisk kunskapssyn hade också varit möjligt. Detta hade kunnat 
genomföras genom intervjuer med revisorer samt företag för att få en djupare förståelse till vad 
som styr valet av nivå på revisionskvalitén. Vår ringa kunskap inom ämnet medför dock att vi 
anser värdet av att försöka tolka innebörder och sammanhang från t.ex. intervjuer vara mindre 
givande. Bristen på kunskap inom ämnet gör därför att rollen som objektiv analytiker är att 
föredra, dvs. att vårt mål blir att kartlägga samt finna orsak-verkan förhållanden mellan 
företagskaraktäristik och valet av revisionskvalité.   
 

2.2 Angreppssätt 
Vi har valt att angripa vårt problem med en teoretisk förankring. Vi använder därför ett deduktivt 
angreppssätt vilket utifrån befintlig teori syftar till att finna kausala samband. Den deduktiva 
ansatsen är lämpligast att tillämpa vid användandet av kvantitativa data samt ett positivistiskt 
synsätt.13  Vi har genom uppställandet av hypoteser, vilka är förankrade i befintliga teorier, 
uttryckt verkligheten genom användandet av förenklingar och generaliseringar. Hypoteserna har 
sedan prövats i syfte att kunna verifieras eller falsifieras. Resultatet av hypotesprövningen kan 
sedan innebära ett tillägg till befintliga teorier.14  
 
Att vi utifrån befintliga teorier inom vårt valda område deducerar en föreställning i form av en 
hypotes vilken sedan testas mot verkligheten ger inga garantier på att vi inte kommer ha 
induktiva tendenser. Exempel på detta är att forskarens uppfattning av de valda teorierna kan 
ändras under arbetets gång. Detta kan bland annat påverkas av att nya forskningsrön inom det 

                                                 
11 Saunders Mark, Lewis Philip & Thornhill Adran, ”Research methods for business students” Harlow, Financial     
Times/Prentice Hall, 2007 s. 103 
12 Bryman, Alan –”Samhällsvetenskapliga metoder”, Liber ekonomi, Malmö, 2002, s. 24-25 
13 Saunders, Lewis, Thornhill, 2007, s.117 
14 Bryman, 2002, s. 22-23 
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undersökta området publiceras. I vissa fall kan även uppfattningen om teoriernas relevans ändras 
efter att det empiriska materialet är insamlat. Sammanfattat kan det alltså vara svårt att följa det 
deduktiva angreppssättets klassiska ordningsföljd.15 Vi menar dock att detta inte varit något 
problem under vår undersökning utan vi har utifrån vår valda referensram formulerat våra 
hypoteser och sedan upplevt denna referensram tillräckligt omfattande och relevant för att 
genomföra studien enligt den klassiska ordningsföljden. 
 

2.3 Studiens upplägg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Studiens upplägg (egenproducerad figur) 
 
 
Vi anpassade problemformulering och syfte efter de lokala förhållanden som råder i Umeå. Vårt 
valda ämne skall undersökas med hjälp av en kvantitativ metod då vårt mål är att kartlägga samt 
finna orsak-verkan förhållanden mellan företagskaraktäristik och valet av nivå på 
revisionskvalitén. Målet är att vår teoretiska referensram skall byggas upp utifrån tidigare 
publicerade vetenskapliga artiklar vilka behandlar en liknande problemformulering. Dessa 
teorier mynnar slutligen ut i våra hypoteser. De data vi ämnar samla in hämtas från publicerade 
årsredovisningar i databasen Affärsdata. Analys, diskussion och slutsats görs utifrån resultaten 
för våra valda hypoteser samt jämförelser mot tidigare studiers resultat. Studien avslutas med en 
diskussion kring huruvida vi lyckats uppfylla studiens ursprungliga syfte samt vad vi anser att 
våra resultat bidrar med inom forskningsområdet. 

                                                 
15 Bryman, 2002, s. 20-21 
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3. Metod 
 
I detta kapitel konstaterar vi att studier vi utgått ifrån gav oss många tips på användbara 
vetenskapliga artiklar. Vi konstaterade även att många av dem har några år på nacken men att 
dagens studier fortfarande refererar till dessa. För att försäkra oss om ett objektivt och 
oberoende förhållningssätt menar vi att en kvantitativ datainsamling var att föredra och att de 
data vi avsåg samla in skulle inhämtas från databasen affärsdata och omfatta 411 
Umeåstationerade onoterade aktiebolag. 
 

3.1 Val av sekundärkällor 
De sekundära källor vi utgått ifrån i vår studie är två vetenskapliga artiklar vilka båda kommer 
ifrån Stefan Sundgren. Dessa studier gjorde att vi snabbt kunde läsa in oss på ämnet genom att 
studera andra vetenskapliga artiklar dessa studier refererade till. Genom att sätta sig in i de 
diskussioner som förts mellan författarna i tidigare studier kunde vi notera en hel del frekvent 
förekommande nyckelord vilka hjälpte oss att genomföra en fristående artikelsökning. Den 
fristående artikelsökningen var viktig för att vi inte skulle gå miste om ny forskning bedriven 
framförallt mellan 2005 och fram till dagen då vi började med vår studie (januari 2007).  
 
Den använda litteraturen fann vi via Umeå Universitets databas ALBUM. Samtliga artiklar vi 
har använt gick att finna via Umeå Universitetsbibliotek och den internationella 
tidskriftsdatabasen Business source premier samt Science direct. För att nämna några av de 
sökord vi kombinerat vid sökningen är de vanligast förekommande: Audit(or), size, level, choice, 
quality, agency theory, signaling.   
 

3.2 Access till sekundära källor 
Genom våra tidigare erfarenheter av uppsatsskrivande på C-nivå anser vi att vår kunskap om 
informationsinhämtning håller en hög nivå. Trots att den tidigare forskning vi tagit del av 
bedrivits internationellt har vi inte haft några större svårigheter med att tillgå de artiklar vi sökt. 
Vissa undantag förekommer dock, men när vi inte har kunnat hitta den ursprungliga källan i 
klartext har vi i något fall fått nota en författares åsikt via någon annans studie. Vi anser att det är 
svårt att bedöma huruvida vi uppnått teorimättnad eftersom samtliga artiklar undersöker väldigt 
specifika områden. Vi anser dock att våra valda teorier innefattar det vi behöver för att uppfylla 
studiens syfte. 
 

3.3 Källkritik 
Våra sekundära källor har vi valt att bedöma utifrån följande tre aspekter: teoriernas ursprung, 
empiriska grund och aktualitet.16 

3.3.1 Teoriernas ursprung 
De teorier vilka ingår i vår teoretiska referensram är främst baserade på vetenskapliga artiklar. 
Författarna av dessa artiklar är framstående forskare inom sina respektive ämnen i de länder de 
verkar och representerar U.S.A, Europa och Nya Zeeland. Att vi valt att använda oss av 
vetenskapliga artiklar i stor utsträckning beror på att dessa är grundligt och kritiskt granskade 

                                                 
16 Johansson-Lindfors, Maj-britt – ”Att utveckla kunskap”, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 88-90 
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före publiceringen. Många av de artiklar vi har studerat utgör stommen i den forskning som 
bedrivs inom ämnet revision/revisionskvalité och är flitigt citerade av efterföljande forskare i 
deras studier. Härav finner vi att de artiklar vi valt att använda oss av gett oss värdefull 
information och en gedigen grund att bygga vår egen studie på.  
 

3.3.2 Teoriernas empiriska grund 
Vad gäller våra teoriers empiriska grund anses de artiklar vi byggt vår teori på vara väl 
vetenskapligt genomförda då de, som nämnts ovan, blivit kritiskt granskade innan publicering. 
Vi har dock saknat artiklar vilka behandlar den svenska marknaden och svenska förhållanden 
avseende revision och revisionskvalité. De artiklar vi använt oss av har, enligt oss, en universell 
teoretisk grund vilken vi sedermera anpassat till svenska förhållanden och slutligen till lokala 
förhållanden i Umeå.  
 

3.3.3 Teoriernas aktualitet 
De vetenskapliga artiklar vi använt är av skiftande aktualitet ur ett rent tidsperspektiv med ett 
spann från 1981 till 2006. De flesta är dock från sent 1990-tal och framåt vilket tyder på att vårt 
valda ämne är ett omdebatterat sådant och att forskning fortlöpande genomförs. De artiklar vår 
studie bygger på är från 2004 respektive 2005 och således högst aktuella. Anledningen till att vi 
valt att använda oss av äldre artiklar är att vi i linje med forskartraditionen inom området vill gå 
tillbaka till de grundteorier vilka är allmänt accepterade. 
 

3.4 Metodval 
Vår empiriska undersökning har vi genomfört genom insamlandet av kvantitativa mätningar för 
analys. Detta för att försäkra oss om att vi har ett objektivt och oberoende förhållningssätt. 
Genom avsaknaden av personliga bindningar utgörs våra undersökta företag endast av 
ansiktslösa enheter, vilket stärker vår fokus på det generella.17 
 
Att göra en kvantitativ studie ligger i linje med studiens syfte vilket är av beskrivande karaktär. 
Kvantitativa data underlättar möjligheten att kunna strukturera informationen, vilket gynnar 
möjligheten till att undersöka variationer och samband mellan olika variabler. Oftast är även 
möjligheten till att kunna generalisera resultatet på de delar av populationen som inte var 
representerad i urvalet av central betydelse för kvantitativa studier. 18  Vi anser dock att 
möjligheterna till att generalisera våra resultat är något begränsade, en mer ingående diskussion 
kring detta för vi i uppsatsens sista kapitel vilken behandlar studiens validitet.  
 
En nackdel med vårt metodval kan dock vara att vi redan i förväg definierar vad som är relevant 
att undersöka. Detta kan påverka vår interna giltighet genom att intressanta tänkbara variabler 
inte tas i beaktande i studien.19 Vi anser att det utifrån vår kunskap inom ämnet är svårt att 
avgöra huruvida tidigare forskning inom området inte lyckats fånga in faktorer av central 
betydelse för valet av revisionskvalité utan vi väljer istället att se vår studie som en form av 
benchmarketing-studie.  
 

                                                 
17 Jacobsen 2002, s. 147 
18 Bryman, 2002, s. 93 
19 Jacobsen, 2002, s. 147 
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3.5 Urval 
Vår studie har utgått ifrån att studera Umeåstationerade onoterade aktiebolag. Den teoretiska 
populationen för vår studie utgörs av 2897 möjliga bolag att observera enligt databasen 
Affärsdata. Våra urvalskriterier att företagen skulle ha en omsättning överstigande 5 miljoner 
SEK samt att deras årsredovisning för 2005 skulle finnas tillgänglig minskade antalet bolag i vår 
faktiska population till 411 bolag. Att vi valde just 5 miljoner i tröskelvärde för omsättning var 
främst för att vi ville exkludera de allra minsta företagen samt att den faktiska populationen 
skulle bli hanterlig med tidsaspekten i beaktande. Vi siktade på en totalundersökning av de 411 
bolag möjliga att observera. Vi var dock tvungna att skära ner antalet relevanta bolag till 300 
stycken p.g.a. diverse orsaker, dessa orsaker diskuterar vi mer ingående i avsnittet ”5.3 Bortfall”. 
En komplett lista av de observerade bolagen återfinns i bilaga 4. 
 

3.6 Datainsamling 
För att samla in sekundärdata till vår studie valde vi att använda oss av Bolagsverkets databas 
Affärsdata (www.ad.se). Data hämtades från Affärsdatas sammanställda nyckeltal och 
företagsanalyser, vi fick dock komplettera med data tagna ur företagens officiella 
årsredovisningar för att få all data vi behövde för våra valda variabler. 
 
Vi valde i vår studie att inte samla in några primärdata. Det kan tänkas att t.ex. enkäter hade varit 
ett möjligt alternativ. En fördel med primärkällor är att dessa kan anses vara mer tillförlitliga 
men datainsamling av den typ vi genomfört kan dock sägas vara givande ur ett tidsperspektiv, då 
ett stort antal observationer kan göras under en begränsad tidsperiod.20 Våra valda variabler 
(vilka presenteras i stycke 5.1) kan sägas vara av sådan karaktär att de lätt skall kunna inhämtas 
från Affärsdata samt Årsredovisningar. En enkätundersökning hade kunnat möjliggöra 
användandet av andra variabler, t.ex. är det tänkbart att vi hade kunnat utforma en hypotes kring 
ägarförhållande i företagen. I stycke 4.3.1 diskuterar vi svårigheterna att inhämta data för 
ägarförhållandet genom Affärsdata.  
 
Insamlandet av sekundärdata ger den bredd i antalet observationer vi eftersträvar för att kunna 
statistiskt säkerställa samband mellan våra beroende variabler (Big 5/icke Big5 & 
Auktoriserad/Godkänd revisor) och våra oberoende variabler. De tidigare studier vi influeras av, 
framförallt Knechel, Sundgren & Niemi, har även de använt sig av en motsvarighet till databasen 
Affärsdata i Finland, vilket gör att vi valt att använda oss av samma typ av datainsamling.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Dale Angela, Sara Arber & Michael Procter,“Doing secondary analysis”, Unwin Hyman, London, 1988, s. 44 
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4. Teori 
 
Detta kapitel ger inledningsvis en kartläggning av revisionsmarknaden i Sverige men även lokalt 
för Umeå. Inledningsvis presenteras varför revision är viktigt för olika grupper i samhället, 
därefter presenteras de teorier vi valt för att underbygga de antaganden vi gör gällande olika 
nivåer av revisionskvalité samt de agentteoretiska begrepp vi använder för att förklara 
tillkomsten av interna problem vid ökad företagsstorlek samt grad av komplexitet. Även externa 
aspekter behandlas, främst relationen mellan finansiärer och bolagsledningen/ägarna. Sist i 
kapitlet presenterar vi de hypoteser vi formulerar utifrån de valda teorierna. 
 

4.1 Inledning till teorin 

4.1.1 Presentation av revisionsmarknaden i Sverige 
De dominerande aktörerna på den svenska revisionsmarknaden utgörs i huvudsak av fyra 
aktörer: Öhrlings PWC, Ernst & Young, KPMG samt Deloitte. Dessa svarar för cirka 44.5% av 
Sveriges samtliga revisorer. En mellanklass av aktörer vilket kan läsas ur diagrammet nedan 
utgörs av Lindebergs Grant Thornton, BDO revision samt SET revisionsbyrå. Övriga 
revisionsbyråer kan anses vara mindre byråer. 

 
Figur 4. Ranking av Sveriges största aktörer inom revision enligt konsultguiden 200521. 

4.1.2 Revisionsbyråernas representation i Umeå 
Samtliga av de fyra största aktörerna har lokalkontor i Umeå, även Lindebergs Grant Thornton. 
Dock har varken BDO revision eller SET revisionsbyrå några lokala kontor i Umeå. Hayes & 
Davis (2004) delade i sin studie in revisionsbyråerna efter storleksklasserna ”small firm”, 
”second-tire large firm” och ”Big 5”. Vi ansåg dock att denna indelning inte kändes aktuell för 
vår studie på grund av att storleksnivån ”second-tire large firm” inte fanns representerad i Umeå. 
Vi antog att företag vilka valt storleksklassen ”second-tire large firm” skulle bli allt för få för att 
vi skulle kunna göra någon intressant jämförelse, vilket senare visade sig stämma eftersom 
endast ett företag påträffades vilket reviderades av BDO. Detta företag föll dock bort på grund av 
koncernförhållanden, dvs. moderbolaget fanns i Stockholm, vilket med stor sannolikhet styrt 
dotterbolagets val av revisor. Vi har istället valt att delvis följa Knechel, Niemi & Sundgren 
(2005), vilka i en av sina regressionsmodeller använde sig av endast två klasser, ”Big 6” or ”non-
big 6”. Dessa utgörs i vårt fall av ”Big 5” och ”non-big 5”, skillnaden är dock att vi inte gör 
                                                 
21 http://www.affarsvarlden.se/konsultguiden/rankning.jsp?bransch=Revision 
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någon ytterligare indelning efter skillnad på revisorns examinationsgrad samt företagens storlek.  
Detta beror på att de undersökta företagen nästan uteslutande är små företag samt att alla företag 
har samma valmöjligheter när det gäller examinationsgrad i Sverige. Totalt påträffades i studien 
alla 5 Big-5 revisionsbyråer samt 16 andra byråer av skiftande storlek, en komplett lista med de 
påträffade revisionsbyråerna samt information om deras storlek finns i bilaga 1. 

4.1.3 Tidigare studier inom ämnet 
En hel del forskare har studerat varför ”Big 5” kan antas representera en högre revisionskvalité 
än mindre revisionsbyråer. Dessa teorier kommer vi senare att presentera mer ingående. De 
studier vilka haft störst inflytande på vårt tillvägagångssätt är framförallt Hays & Davis (2004) 
studie vilken undersökte valet av revisor bland ekonomiska föreningar på Nya Zeeland, en studie 
vilken visade att det gick att finna statistiska samband mellan nivå av tillgångar, skulder och 
operativa kostnader och valet av revisionskvalité. Den andra studien är Knechel, Niemis och 
Sundgrens (2005) studie vilken undersökte vad som karaktäriserar finländska tillverkande små 
och medelstora företag vilka valt en viss nivå av revisionskvalité. Författarna drog i sin studie 
slutsatserna att bland de mindre företagen var valet av högre revisionskvalité främst förknippat 
med företagets komplexitet och förhoppningar om en förbättring av de interna processerna samt 
tillgång till rådgivning. Valet mellan en stor eller liten inhemsk revisionsbyrå för de företag vilka 
inte hade möjligheten att välja en okvalificerad revisor berodde i huvudsak på 
skuldsättningsgraden samt oro för att avslöja hemlig information för konkurrenter. Att företag 
valde en stor internationell revisionsbyrå ”Big 6” präglades av företagens grad av skulder utan 
ställda säkerheter samt en hård konkurrens i branschen, men den dominanta faktorn för valet av 
revisionskvalité styrdes bland de större företagen av förekomsten av publika nyemissioner. 
 
Vi har inhämtat inspiration från denna studie främst när det gäller intressanta variabler kopplade 
till våra valda hypoteser. En klar skillnad förekommer dock i vår indelning av de undersökta 
företagen eftersom alla företag i vår undersökning står inför samma valmöjligheter, vilket skiljer 
sig från Finland där de minsta företagen har valmöjligheten att ha en okvalificerad revisor. Vi 
har även valt att inte endast undersöka tillverkade företag utan har istället valt att undersöka alla 
aktiebolag i Umeå vilka uppfyller våra avgränsningskrav. 
 

4.2 Intressentmodellen 
 
 
Revisorn har stor betydelse inte bara för ägarna 
utan även för ett antal andra intressenter vilket 
kan skådas i figuren till vänster. Nyttan av 
revisorns arbete kan vara av både direkt och 
indirekt karaktär. Företagsledningen har t.ex. 
ofta nytta av en aktiv kontakt med revisorn. 
Fördelen med revisorns arbete är framförallt att 
respektive intressent slipper att anlita en egen 
kontrollant för att säkerställa att företaget är 
pålitligt.22 
 
 

Figur 5. Revisionens olika intressentgrupper.23 

                                                 
22 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38300&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Eftersom vi i denna studie undersöker små aktiebolag har vi valt att se företagsledningen och 
ägarna som en och samma intressentgrupp eftersom dessa grupper ofta sammanfaller i dessa 
företag. I den traditionella synen på agentteorin separeras dock företagsledningen från ägarna 
vilket gör att en ren principal agentteori kan vara svår att tillämpa för att beskriva dessa små 
företags behov av legala revisionskrav 24 , dock kan agentteorin användas för att beskriva 
förhållandet till samtliga intressenter vilka baserar sina beslut på företagets reviderade 
information.  
 
Ägarna/företagsledningen har normalt sett den insyn som krävs i företaget för att kunna tillvarata 
sitt egna ekonomiska intresse, t.ex. genom den insynsrätt som en bolagsman i mindre aktiebolag 
besitter. Detta leder i dessa mindre bolag till att det direkta behovet av att kontrollera hur 
verksamheten bedrivs inte är lika viktigt för ägarna, men däremot kan det på grund av brist på 
kompetens inom företagsekonomiska samt juridiska frågor fortfarande vara av intresse att anlita 
en revisor med hög kompetens för att genom dennes råd och synpunkter försäkra sig om att 
verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt.25 
 
Banker och andra kreditgivare är i behov av att ett företags finansiella information granskats av 
en opartisk och självständig revisor för att den skall framstå som trovärdig. Informationen skall 
kunna försäkra att ett företag kan betala tillbaka sina lån. 
 
Företagets leverantörer är i behov av trovärdig ekonomisk information för att våga ge företag 
kredit. Idag använder sig leverantörer av information från kreditupplysningsföretag, information 
som innehåller revisorernas namn samt upplysningar kring revisionsberättelserna för de senaste 
åren. 
 
Kunder är i behov av trovärdig ekonomisk information för att kunna försäkra sig om företagets 
fortlevnad, t.ex. att företaget kommer att kunna sköta framtida leveranser. 
 
Anställda är personligt beroende av företaget och behöver därför också korrekt information för 
att känna trygghet. 
 
Stat och kommun måste kunna förlita sig på att förtaget redovisar korrekt ekonomisk information 
eftersom detta ligger till grund för skatter och avgifter.26               
                                                                                                                                                                                   

4.3 Revisionens syfte 

4.3.1 Agentteorin 
För att beskriva revisionens syfte använder sig forskare inom detta område traditionellt sett av 
agentteorin. Vi har i denna studie därför valt att använda oss av valda delar av denna teori. 
Agentteorin handlar om hur principal och agent är bundna till varandra genom ett kontrakt 
sinsemellan. Principalen ger agenten beslutsfattanderätt för att denna skall kunna tillvarata 
hans/hennes intressen.27 De delarna av agentteorin vi anser vara av intresse för vår studie är 

                                                                                                                                                             
23 http://www.sverigesinformationsforening.se/kalender/utbildning/__upload/nypropbeskr.gif 
24 Diamant, A -“Revisors oberoende”, Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala, Vol. 97, 2004, s. 172-180 
25 Diamant, 2004, s. 172-180 
26 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38300&_dad=portal&_schema=PORTAL 
27Jensen C.M & Meckling H.W -“Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure”, 
Journal of financial economics, Vol. 3, 1976, s. 332-333 
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framförallt agentkostnader ur ett internt perspektiv men vi kommer även att beskriva det externa 
värdet av revision genom agentkostnader förknippade med kreditgivare. 

 
Figur 6. Agentteorin (egenproducerad figur) 
 
I de flesta aktiebolag är förvaltningen av bolaget skilt från ägandet och där är ägarna principaler 
och styrelsen agent.28 Tidigare studier har visat att bolagsledningen och aktieägarna i främst 
publika företag är intresserade av att sänka agentkostnaderna och de kapitalkostnader 
förknippade med en pålitlig extern finansiell rapportering. Eftersom att större delen av tidigare 
genomförd forskning fokuserar på publika företag är dessa troligtvis de företag som tjänar mest 
på att sänka informationsrisken genom att använda sig av hög revisionskvalité. Vårt urval av 
företag för denna studie utgörs av mindre icke publika företag där det kan var svårt att separera 
ägarna från företagsledningen. Nyligen genomförda studier av Ball & Shivakumar (2005) samt 
Chaney (2004) visar dock att revision i mindre bolag kan vara nyttig av andra andledningar så 
som: lösa interna agentproblem, öka produktionseffektiviteten samt ge en garanti för att gällande 
regler efterföljs. 
 
För att utveckla vad tidigare forskning avser med interna agentkostnader går detta att förklara 
utifrån företagets storlek och komplexitet. Allt eftersom en organisation växer blir även 
delegering nödvändigt, i och med detta försämras ägarnas/ledningens möjlighet till kontroll och 
övervakning vilket medför en viss risk att arbetsmoralen påverkas negativt.29 Stöd har hittats för 
att organisationer med ett stort behov av organisationskontroll väljer att revideras av en 
revisionsbyrå som representerar en högre revisionskvalité30, vilket även ligger i linje med Hay & 
Davis (2004) slutsats att komplexa organisationer väljer en högre kvalité. 
 
Ur det externa perspektivet är revision viktigt för att mildra klientens agentkostnader vilka 
uppstår genom intressekonflikter mellan ledningen, ägare samt kreditgivare. Vi kommer dock 
inte att behandla agentkostnader kopplat till intressekonflikter mellan företagsledning och ägare 
utan vi har dragit slutsatsen att vi inte kan bedöma ägarförhållandet i vårt urval av företag på ett 
tillräckligt bra sätt för att kunna undersöka huruvida behovet av en hög revisionskvalité ökar 
med spritt ägande. Eftersom urvalet av företag domineras av små företag tror vi inte heller att 
antalet företag med spritt ägande skulle bli särskilt många till antalet. Knechel, Niemi & 
Sundgren (2004) testade i sin studie hypotesen att ett mer spritt ägande skulle öka efterfrågan av 
hög revisionskvalité men eftersom inga signifikanta samband kunde hittas kunde denna inte 
verifieras. Ur det externa perspektivet uppstår enligt agentteorin även konflikter mellan 
aktieägare och kreditgivare 31 , i vårt fall blir detta mellan ägarna/ledning och kreditgivare. 

                                                 
28 Diamant, 2004, s.172 
29 Hay & Davis, 2004, s. 41 
30 Simunic, D.A & M.T. Stein. -“Product differentiation in auditing: auditor choice inte the market for unseasoned 
new issues” Vancouver, British Columbia: Canadian certified general accountants research foundation, 1987, s. 33 
31 Jensen & Meckling, 1976, s. 350 
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Användandet av hög revisionskvalité kan dock i högre grad garantera kreditgivarna att företaget 
inte manipulerat sina resultat för att uppfylla lånevillkoren.32                                                                                   

4.4 Revisionskvalité 
 

4.4.1 Definition 
Vi har valt att använda oss av DeAngelos (1981) definition av revisionskvalité. Hon definierar 
kvalitén på en genomförd revision utifrån graden av säkerhet, det vill säga hur stor sannolikhet 
det är att det reviderade företagets finansiella information inte innehåller någon materiell 
försummelse eller några felaktiga påståenden.33 
 
Vidare utökar vi denna definition med det synsätt Palmrose (1988) presenterar i en av sina 
vetenskapliga artiklar inom ämnet. Han argumenterar för att en högre grad av säkerhet motsvarar 
en högre tjänstekvalité/revisionskvalité. Vidare anses sannolikheten för materiell försummelse 
och felaktiga påståenden minska med en ökad revisionskvalité.34 
 
Vår teori angående revisionskvalité behandlar antagandet att revisionskvalitén ökar med 
revisorns examineringsgrad och revisionsbyråns storlek/rykte. Vi redogör för detta utifrån 
följande uppdelning: 
 

• Godkänd revisor jämförs med auktoriserad revisor 
 
• Liten revisionsbyrå jämförs med revisionsbyrå tillhörande ”BIG 5” 

 

4.4.2 Examineringsgrad 
Vår examineringsteori byggs upp utifrån skillnaden mellan en 
godkänd revisor och en auktoriserad revisor vad gäller erfarenhet, 
förmodad kompetens samt grund för ökad trovärdighet i samband 
med extern finansiell rapportering. Att revisionskvaliteten ökar med 
revisorns examineringsgrad är ett allmänt accepterat antagande inom 
samtida forskning men för att styrka det ytterligare knyter vi detta 
antagande till både FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och 
de vetenskapliga artiklar vi har studerat.  

 
De företag vi ämnar undersöka i vår studie kan fritt välja om de vill anlita en godkänd eller en 
auktoriserad revisor för uppgiften att granska företagets finansiella rapportering. Båda 
kategorierna innehar behörighet att utföra denna granskning. Avseende revisionskvalitén ser vi 
dock betydande skillnader avseende framförallt revisorns kompetens- och erfarenhetsstatus, 
vilket i sin tur påverkar granskningens trovärdighet. Detta påstående grundar vi på de existerande 
behörighetskrav vilka gäller för respektive kategori av revisorsexamination.  
 
 
 

                                                 
32 Smith, C. & Warner, J. -“On financial contracting: an analysis of bond covenants”, Journal of financial 
economics, Vol.7,1979, s.155  
33 DeAngelo, 1981, s. 188-190 
34 Palmrose, 1988, s. 56-58 
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Följande behörighetskrav är hämtade ur FAR´s samlingsvolym Del 235: 
 
Godkänd revisor: 

• 120 poäng akademisk utbildning 
• tre års kvalificerad praktik och 
• revisorsexamen hos Revisorsnämnden 

 
Auktoriserad revisor: 

• 160 poäng akademisk utbildning 
• fem års kvalificerad praktik och 
• högre revisorsexamen hos Revisorsnämnden 

 
Enligt Hay och Davis (2004) påverkas revisionskvalitén beroende på vilken grad av examination 
revisorn har uppnått. En högre akademisk utbildning borgar för en bredare teoretisk grund 
samtidigt som auktorisation kräver längre praktisk erfarenhet. Framförallt denna längre praktiska 
erfarenhet ligger till grund för påståendet att en auktoriserad revisor besitter en högre kompetens 
än en godkänd revisor.36  
 
Även Lennox (1999) proklamerar för skillnader i revisionskvalité beroende på revisorns 
uppnådda examineringsnivå. Detta gör han ur ett anseendeperspektiv, det vill säga att 
revisorer/revisionsbyråer med ett gott anseende förväntas och oftast levererar revisioner av högre 
kvalité, vilket Lennox då kopplar till en högre kompetens och en längre erfarenhet.37  
 
I vår studie kommer revisorns examineringsnivå, i enlighet med de studier vi utgår ifrån, att 
granskas utifrån företagens behov av högre kompetens och styrkt trovärdighet gällande extern 
finansiell rapportering. Företag med ett behov av extern finansiering är också i behov av 
marknadsmässigt trovärdiga finansiella rapporter vilka resulterar i ökad kreditvärdighet. För att 
öka denna trovärdighet bör valet av en auktoriserad revisor framför en godkänd revisor vara 
givande då företag vill signalera en hög revisionskvalité och därmed rättvisande extern 
rapportering. 

4.4.3 Storlek och rykte 
Enligt Craswell, Francis och Taylor (1995) ligger skillnaderna 
mellan en mindre och en större revisionsbyrå i större kompetens 
och finansiella möjligheter till specialisering och differentiering 
av revisionstjänster. Medan en liten byrå kan erbjuda en revision 
av hög kvalité och absolut konkurrera med stora revisionsbyråer 
på den punkten kan större aktörer dessutom erbjuda sina klienter 
ytterligare aspekter vad gäller revisionskvalitén.38  
 

Större revisionsbyråer har både den kompetens som krävs och de finansiella förutsättningarna för 
att kunna specialisera sig på en viss industri och anpassa revision och eventuell rådgivning 
utifrån klienternas förutsättningar och behov. Mycket av denna högre kompetens grundar sig på 
den utökade kontinuerliga interna utbildning stora revisionsbyråer erbjuder sina anställda. En 

                                                 
35 FAR´s samlingsvolym 2007del 2 – ”Förordning (1995:665) om revisorer §5”, FAR´s förlag, 2007, s. 15 
36 Hay  & Davis, 2004, s. 38-40 
37 Lennox, 1999, 780-783 
38 Craswell, Francis & Taylor, 1995, s. 298-299 
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kompetens vilken dessutom ger förutsättningar för den ovan nämnda specialiseringen och 
differentieringen av revisionstjänster.39 
 
Även Gustavsson (1997) betonar vikten av kontinuerlig vidareutbildning. Han framhåller att 
personalens kvalifikationer och kompetens är avgörande för en tjänsteorganisation och dess 
tjänstekvalité. I ett initialt skede är det viktigt att rekrytera rätt personer till organisationen och 
därefter kontinuerligt vidareutbilda och utveckla personalen för att på så vis öka tjänstekvalitén, i 
vårt fall revisionskvalitén.40   
 
En liten revisionsbyrå ställs inför stora problem vad gäller denna vidareutbildning av 
kompetensen och i många fall byggs den upp enbart av praktisk erfarenhet. Det finns helt enkelt 
varken tid eller ekonomiska förutsättningar för att med befintliga resurser kontinuerligt 
vidareutbilda personalen teoretiskt. I vår studie gör vi således antagandet att en större 
revisionsbyrå kan erbjuda sina klienter en revision av högre kvalitet än en mindre aktör. Detta 
antagande bygger vidare på det faktum att stora revisionsbyråer ofta innehar goodwill i form av 
gott rykte vilket erhållits från tidigare väl utförda revisioner. Revisionsklienter anser i många fall 
att en större revisionsbyrå är en garant för en högre revisionskvalité. Som belägg för detta 
påstående hänvisar vi till Lennox (1999). Han menar att de stora revisionsbyråernas rykte att 
prestera på en högre nivå och med bättre kvalité än små byråer beror på just detta anseende, 
vilket gör att ledningen för de större revisionsbyråerna anstränger sig än mer för att upprätthålla 
det. Även denna ansträngning yttrar sig i form av kontinuerlig vidareutbildning av de anställda 
och därav även högre krav på deras utförda prestationer.41 
 
Tidigare undersökningar har, förutom skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorer, 
redogjort för stora skillnader mellan mindre revisionsbyråer och de i vår studie så kallade ”BIG 
5”. Även dessa skillnader grundar sig på det rykte gällande kompetens och kvalité som de stora 
byråerna har byggt upp kring sin organisation. Att som klient revideras av en revisionsbyrå 
tillhörande ”BIG 5” anses kunna öka trovärdigheten av företagets externa finansiella 
rapportering, vilket i sin tur ökar kreditvärdigheten.42 Tidigare studier visar t.ex. att ett företag 
kan sänka nivån på den effektiva räntan genom att anlita en revisionsbyrå tillhörande ”Big 5”43 
Hay och Davis förklarar detta utifrån teorier om att större revisionsbyråer med ett större antal 
klienter har mer att förlora på en genomförd revision av låg kvalité, då byråns goda rykte 
ständigt utsätts för prövningar och ett misslyckande innebär stor skada för tidigare upparbetat 
gott anseende. En skada som är svårreparerad.44 
 
Även DeAngelo (1981) proklamerar att större revisionsbyråer har större resurser att arbeta med 
än mindre byråer och därmed har helt andra förutsättningar att bygga upp sin verksamhet. Hon 
hänvisar också till faktumet att en större revisionsbyrå har mer att förlora vid en misslyckad 
revision då byråns goda anseende och rykte står på spel. Att misslyckas med uppdrag blir en 
kostsam historia för revisionsbyrån och det är tidskrävande att bygga upp ett nytt 
förtroendekapital.45 
 

                                                 
39 Schilder Arnold, Hayes Rick & Dassen Roger , 2004, s. 48-50 
40 Gustavsson Bengt -”Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen”, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.121-123 
41 Lennox, 1999, s. 779 
42 Ibid, 779-780 
43 Pittman Jeffrey & Fortin Steve - ”Auditor choice and the cost of debt capital for newly public firms”, Journal of 
accounting and economics, vol.37, No.1, 2004, s.134 
44 Hay & Davis, 2004, s. 42 
45 DeAngelo, 1981, s. 188-189 
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Att arbeta upp ett gott rykte baserat på revisionsbyråns företagsnamn och kunna erbjuda sina 
klienter en variation av tjänster inklusive branschspecialisering är ett kostsamt företag, en 
finansiell barriär som mindre revisionsbyråer har svårt att överbrygga. Det krävs goda finansiella 
förutsättningar och möjligheter att inom företaget utveckla spetskompetens för att uppnå den 
status som de stora revisionsbyråerna besitter.46  
 
Lennox (1999) förklarar de större revisionsbyråernas högre revisionskvalitet med en rad 
påståenden. De större byråerna presterar revisioner av högre kvalité på grund av att de kan 
erbjuda en större trovärdighet till klientens finansiella rapporter. Tydligare och tidigare signaler 
angående finansiellt trångmål utmärker de stora revisionsbyråernas genomförda revisioner och 
aktiemarknaden reagerar positivt på ett företags byte från en mindre revisionsaktör till en större 
revisionsbyrå. Vidare anser han att företag med höga agentkostnader kan dra nytta av revisioner 
av hög kvalité och att en stor revisionsbyrå då är en garant för en tillfredställande revision med 
stor trovärdighet. Utifrån ”Deep pocket hypothesis” beskriver Lennox också de större 
revisionsbolagens stora resurser, vilka innebär avsevärt fler möjligheter att upprätthålla en hög 
revisionsnivå.47 
 
I Sverige används en rad olika definitioner gällande de stora revisionsbyråerna. Ofta benämns 
dessa med ”BIG 3” och består då av Öhrlings PWC, Ernst & Young och KPMG baserat på dessa 
företags omsättning och personalstyrka.48 I andra fall räknas även Deloitte till ovanstående grupp 
och benämns således ”BIG 4”. Att Deloitte, trots betydligt färre anställda, räknas in bland de 
stora revisionsbyråerna grundar sig på det faktum att de är överlägset störst i Sverige vad gäller 
omsättning per revisor.49 I vår studie har vi valt att även inkludera Lindebergs Grant Thornton 
trots att de jämförelsevis är avsevärt mindre än ovan nämnda företag. Detta motiveras av att vi 
undersöker förhållanden på en lokal marknad (Umeå) och vi anser att dessa fem företag skiljer 
sig markant från övriga mindre aktörer, både vad gäller omsättning och personalstyrka. Vi väljer 
dock att utesluta SET och BDO från vår undersökning då dessa två revisionsbyråer saknar kontor 
och därmed en operationell bas i Umeå.  
 

4.4.4 Sammanfattning av begreppet revisionskvalité 
I vår studie definierar vi revisionskvalité utifrån den klassiska definitionen, det vill säga att 
revisionskvalité bygger på hög säkerhetsnivå. En hög säkerhetsnivå innebär att risken för att 
revisorn inte upptäcker eller rapporterar fel och oegentligheter är små.50 Vidare bygger denna 
definition på Palmrose som anser att en hög säkerhetsnivå är ett mått på en hög 
revisionskvalité.51 
 
Utöver den klassiska definitionen av revisionskvalité jämför vi godkänd revisor med 
auktoriserad revisor samt små revisionsbyråer med ”BIG 5”. Utifrån denna uppdelning görs 
antaganden om olika nivåer av revisionskvalité. Samtliga definitioner och antaganden är 
hämtade från tidigare studier i ämnet. 
 

                                                 
46 Craswell, Francis & Taylor, 1995, s. 299-301 
47 Lennox, 1999, s. 780-782 
48 http://www.affarsvarlden.se/konsultguiden/rankning.jsp?bransch=Revision 
49 Ibid 
50 DeAngelo, 1981, s. 188-189 
51 Palmrose, 1998, s. 59-60 
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Vi har kommit fram till att en auktoriserad revisor står för en högre kvalité än en godkänd revisor 
då den förstnämnda antas ha längre erfarenhet och tjänsten kräver en högre kompetens.52 En liten 
revisionsbyrå saknar de resurser en revisionsbyrå tillhörande BIG 5 besitter och har inte samma 
finansiella möjligheter till differentiering och branschspecialisering. 53  Slutligen behandlas 
revisionskvalitén utifrån begreppet rykte/anseende och vi visar på att ”BIG 5” har ett bättre 
anseende än mindre revisionsbyråer då det gäller att säkerställa en hög trovärdighetsgrad på 
företagens finansiella rapporter och därmed bidrar till en ökad kreditvärdighet för klienten i 
fråga.54 
 
Dessa definitioner och antaganden ligger till grund för nedanstående modell som förklarar en 
ökad revisionskvalité i proportion med högre examineringsgrad och ökad storlek/rykte. Denna 
modell utgör basen i den undersökning vi ämnar utföra och förklarar vårt sätt att mäta 
revisionskvalité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Revisionskvaliteten ökar med revisorns examineringsgrad och revisionsbyråns storlek. (Egenproducerad 
figur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Hay & Davis, 2004, s. 40 
53 Craswell, Francis & Taylor, 1995, s. 298-300 
54 Lennox, 1999, s. 779-785 



- TEORI - 

19 

4.5 Hypoteser 
Utifrån de teorier vi redogjort för har vi valt att presentera fyra stycken hypoteser. Samtliga 
behandlar faktorer vi tror ökar behovet/nyttan av att välja en högre revisionskvalité. För var och 
en av hypoteserna följer även en teoretisk argumentation för att motivera varför vi anser dem 
intressanta för att uppfylla studiens syfte.   
 

4.5.1 Företagets storlek och komplexitet 
Det finns ett flertal förklaringar till varför efterfrågan på högkvalitativ revision ökar med 
organisationens storlek. Chow (1982) beskriver bland annat revisorns roll utifrån ett 
organisationsperspektiv. Ledningen tar hjälp av revisionen för att underlätta kontroll och 
styrning samtidigt som att anställda vill kontrollera ledningens förehavanden via en oberoende 
part. Vidare förklarar han att fördelarna av en revision i förhållande till dess pris blir större allt 
eftersom företaget ökar i storlek. Detta baseras på det faktum att revisionskostnaden inte ökar i 
samma takt företaget expanderar vilket i sin tur ger ett finansiellt utrymme för en mer omfattande 
revision, vilket ligger till grund för antagandet att företagets storlek har betydelse vad gäller val 
av revisionskvalité.55 
 
Ett större företag borgar för en mer komplex och svårövervakad organisation. Ett ökat antal 
anställda och operationella aktiviteter kan minska företagets övergripande effektivitet och risken 
för intern agentproblematik kan uppstå mellan ledningen och de anställda.56Ett exempel på dessa 
interna agentproblem kan vara förskingring och svinn vilket ställer krav på företagets interna 
kontroll och ligger till grund för påståendet att komplexa organisationer efterfrågar en hög 
revisionskvalité.57 
 
Utifrån dessa antaganden har vi utformat vår första hypotes: 

H1: Större företag med högre grad av komplexitet väljer revision av högre kvalité. 
 

4.5.2 Behov av extern finansiering 
Företag med ett behov av extern finansiering måste kunna visa upp trovärdig finansiell 
information till sina intressenter. I det här fallet kräver kreditgivare att en högkvalitativ revision 
genomförs för att styrka företagets rapporter och säkerställa att företaget uppvisar en rättvisande 
bild av resultat- och balansräkning.58Att säkerställa trovärdig finansiell information är viktigt om 
företaget anses riskfyllt och rapporteringen består av komplexa transaktioner.59  
 
Genom att investera i revisionstjänster utförda av en större revisionsaktör tillhörande ”BIG 5” 
signalerar företaget i fråga att den redovisade finansiella informationen är trovärdig och ger en 
rättvisande bild av företaget. Dessutom förstärks bilden av ett företag som sköter sina 
redovisningsåtaganden och följer gällande lagar och föreskrifter.60 
 

                                                 
55 Chow C.W - “The demand for external auditing: Size, Debt and Ownership Influences”, The Accounting Review, 
Vol. 57, Nr 2, 1982, s. 275-277 
56 Hay & Davis, 2004, s. 41 
57 Abdel-Khalik, 1993, s. 35-36 
58 Hay & Davis, 2004, s. 41,43 
59 Botosan, C -“Disclosure level and the cost of equity capital”, Accounting Review, Vol. 72, Nr 3, 1997, s. 333  
60 Craswell, Francis & Taylor, 1995, s.298-299 
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Att revideras av stora revisionsbyråer med ett gott anseende innebär också en ökad trovärdighet 
då dessa byråer förknippas med högre kompetens och högkvalitativ revision. Tidigare studier har 
visat att större revisionsaktörer och deras goda rykte gällande hög revisionskvalité leder till en 
stärkt kreditvärdighet.61 
 
Dessa antaganden ligger till grund för vår andra hypotes: 
 
H2: Företag med ett behov av extern finansiering inom en snar framtid väljer revision av 
högre kvalité. 
 

4.5.3 Skuldsättningsgrad 
Genom att manipulera ett företags finansiella rapporter kan ledningen måla upp en falsk bild av 
företagets skulder, vilket i sin tur missgynnar långivarna. 62  Lånekontrakt inkluderar ofta 
överenskommelser baserade på företagets finansiella rapportering, vilket begränsar dessa 
manipuleringar. När ett företags skulder ökar i förhållande till totala tillgångar ökar också 
riskerna för manipulativa finansiella rapporteringar, vilka möjliggör detta tillvägagångssätt. 
Genom att anlita revisionsbyråer vilka levererar erkänt hög revisionskvalité stärks de finansiella 
rapporternas trovärdighet och långivarnas misstankar angående eventuella missgynnande 
manipuleringar reduceras.63 
 
Som tidigare nämnts spelar de stora revisionsbyråernas goda anseende en stor roll vad gäller 
finansiell informations trovärdighet, framförallt då revisionsbyrån i fråga tillhör ”BIG 5”. Att 
revisionsbyrån tillhör denna grupp anses utgöra en garanti för hög revisionskvalité, något vi 
kopplar samman med ovanstående stycke då en stärkt finansiell trovärdighet minskar risken för 
manipuleringar inom företag med hög skuldsättningsgrad. 
 
Utifrån dessa antaganden har vi utformat vår tredje hypotes: 
 
H3: Företag med hög skuldsättningsgrad väljer revision av högre kvalité. 
 

4.5.4 Konsultation utöver revisionsuppdraget 
I enlighet med vad vi tidigare nämnt utgörs skillnaderna mellan en liten revisionsbyrå och en 
större revisionsaktör av större kompetens och finansiella möjligheter till specialisering och 
differentiering av revisionstjänster vilket möjliggör att större byråer kan erbjuda sina klienter fler 
aspekter avseende revisionskvalité.64  
 
I dessa utökade revisionstjänster ingår konsultation. Vidare vet vi, utifrån våra tidigare 
antaganden, att större revisionsbyråer representerar en högre revisionskvalité och att de har 
förutsättningarna som krävs för att specialisera sig och anpassa denna rådgivning utifrån 
klientens förutsättningar och behov. 
 
I vår studie med lokal anknytning gör vi antagandet att företagets ägare och ledning är 
svårseparerade, vilket medför att det finns utrymme för en djupare relation mellan revisorn och 
                                                 
61 Craswell, Francis & Taylor, 1995, s. 298 
62 Jensen & Meckling, 1976, s. 333-334 
63 DeFond M.L -“The association between changes in client firm agency costs and auditor switching”, Auditing: A 
Journal of practice and theory, Vol. 11, Nr 1, 1992, s. 17-19 
64 Craswell, Francis & Taylor, 1995, s.300 
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företaget. Då ledning/ägare förmodas att ha en tillfredsställande intern kontroll utgår vi ifrån att 
företaget utöver revision i kontrollerande syfte, även kan förväntas efterfråga konsultation och 
rådgivning. Denna efterfrågan kräver en högre revisionskvalité. 
 
Dessa antaganden ligger till grund för vår fjärde hypotes: 

H4: Företag med förhållandevis stort behov av konsultation från revisorn utöver 
revisionsuppdraget väljer revision av högre kvalité. 
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5. Statistisk metod 
 
Vi redogör i detta kapitel för operationaliseringen av våra valda hypoteser genom att beskriva 
de variabler vi valt att koppla till dessa. För att motivera hur vi testat dessa hypoteser följer 
därefter en motivering till vår statistiska bearbetning vilken mynnar ut i två logistiska 
regressionsmodeller vilka behandlar valet av en revisionsbyrå tillhörande Big 5 / icke Big 5 
respektive valet mellan en auktoriserad eller godkänd revisor. Sist i kapitlet konstaterar vi att 
vår insamling av kvantitativa data kom att omfatta 411 observerade företag, med ett bortfall på 
totalt 111 företag vilket resulterade i 300 användbara observationer. 
 

5.1 Operationalisering av hypoteserna 
Under processen med att arbeta fram lämpliga variabler till vår empiriska insamling utgick vi 
ifrån de hypoteser vi presenterat i ”4.5 Hypoteser” samt tidigare publicerade vetenskapliga 
artiklar där liknande undersökningar genomförts. Många av de variabler vi slutligen valde att 
använda oss av är hämtade från just dessa artiklar och sedermera anpassade till vår studie och 
den information vi eftersökte. 
 

5.1.1 Företagets storlek och komplexitet 
Som vår hypotes angående ett företags storlek och komplexitet antyder, anser vi att dessa två 
aspekter är tätt sammankopplade. Då företaget expanderar och utvecklas tenderar det att bli mer 
komplext och svårkontrollerat och vi har därför valt att använda oss av tre olika variabler för att 
mäta företagets storlek och tillhörande komplexitet.  
 
Precis som Knechel, Niemi och Sundgren mäter vi företagens storlek med hjälp av den naturliga 
logaritmen av företagets totala tillgångar. Ett mått som också Hay och Davis valt att använda sig 
av och som är allmänt vedertaget i andra vetenskapliga artiklar vi har studerat. Detta mått kallas i 
vår undersökning för LNTOTTILLG. Att den naturliga logaritmen används är enbart av 
simplifierande orsaker i form av mer lätthanterliga skalor vilka underlättar senare analyser av det 
insamlade materialet.65 
 
Företagens komplexitet mäter vi med hjälp av två olika variabler, dels lön i förhållande till 
operationella kostnader och dels inventarier och fordringar i förhållande till totala tillgångar. 
Dessa mått kallas i vår studie för LÖNOP respektive INFORTOT och speglar företagens 
operationella komplexitet samt informations- och tillgångskomplexitet, vilka antas öka med antal 
anställda och utvidgad verksamhet. Även dessa variabler har vi hämtat från de två ovan nämnda 
studierna inom ämnet.  
 
För samtliga tre variabler förväntar vi oss ett positivt samband mellan ett företags 
storlek/komplexitet och val av revision med högre kvalité. 
 
 

                                                 
65 Knechel, Niemi & Sundgren, 2005, s. 10 
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5.1.2 Behov av extern finansiering 
Ett företags behov av extern finansiering ligger till grund för valet av revision med högre 
kvalitet. Detta behov aktualiseras då ett företag har en hög tillväxthastighet och/eller är 
förknippat med hög risk och komplex verksamhet.66För att mäta behovet av extern finansiering 
använder vi dels oss av den variabel som Dechow (1996) förespråkar, vilken också används av 
tidigare nämnda artikelförfattare, och dels en variabel som bygger på företagens 
omsättningstillväxt. Den förstnämnda är ett fritt kassaflödesmått som i vår studie kallas EX 
ANTE FIN och ser ut på följande sätt:67 
 
Steg 1 
 

rstillgångaOmsättning
år)stnader (3nsiella kotliga fina Genomsnitlsen  från röreKassaflöde aflödeFritt Kass +

=  

 
 
Steg 2 

aflödeFritt kass
1  FIN EX ANTE =  

 
 
Då Fritt kassaflöde är negativt har vi, likt Dechow med flera, valt att använda oss av det absoluta 
talet av kassaflödet och sedermera använt vårt Ex Ante Fin-värde som en indikation på hur länge 
ett företag kan upprätthålla sin nuvarande operationella verksamhet utan externa finansiella 
tillskott. Utifrån detta värde skapade vi en dummy-variabel som gav värdet 0 till de företag vilka 
inte var i behov av extern finansiering inom de närmsta två åren och värdet 1 till företag i behov 
av en sådan extern finansiering. Denna variabel kallar vi fortsättningsvis CASHFLOW-dummy. 
 
För ytterligare information angående ett företags behov av extern finansiering har vi valt att 
använda oss av variabeln omsättningstillväxt som i vår studie kallas för OMSTILLV. Vi har då 
valt att undersöka företagens omsättningsutveckling under tre år för att få information om dess 
tillväxthastighet. Enligt Knechel, Niemi och Sundgren indikerar en hög omsättningstillväxt ett 
behov av extern finansiering, vilket i sin tur kräver en tillförlitlig revision med högre kvalité.68 
 
Vi förväntar oss ett positivt samband mellan omsättningstillväxt och val av revision med högre 
kvalité samt ett negativt samband mellan behovet av extern finansiering inom 2 år och val av 
revision med högre kvalité. 
 

5.1.3 Skuldsättningsgrad 
För att styrka ett företags finansiella rapporter och bygga upp en trovärdighet gentemot 
företagets intressenter använder företag sig av revision med högre kvalité som ett verktyg för 
detta ändamål. Då ett företag har en stor andel skulder i förhållande till totala tillgångar är en 
trovärdig finansiell rapportering av stor vikt och något långivarna kräver för att säkerställa att 
företaget uppvisar rättvisande resultat- och balansräkningar.69 
 
                                                 
66 Botosan, 1997, s. 333 
67 Dechow, 1996, s.12-13 
68 Knechel, Niemi & Sundgren, 2005, s. 10 
69 Hay & Davis, 2004, s. 43 
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Vi har i vår studie valt att, likt Hay och Davis samt Knechel, Niemi och Sundgren, använda oss 
av variabeln LEVERAGE för att mäta ett företags skuldsättningsgrad. Enligt den vanligaste 
svenska definitionen mäts skuldsättningsgraden genom att se på skulderna i förhållande till eget 
kapital. Vi har dock valt att följa de ovan nämnda artikelförfattarnas definition på 
skuldsättningsgrad då denna är allmänt vedertagen och accepterad bland både svenska och 
internationella forskare i ämnet. Därav mäter vår variabel ett företags skulder och 28 % av 
obeskattade reserver i förhållande till företagets totala tillgångar.  
 
Vi förväntar oss ett positivt samband mellan LEVERAGE och val av revision med högre kvalité. 
 

5.1.4 Konsultation utöver revisionsuppdraget 
Utmärkande för de revisionsbyråer vilka tillhandahåller revision med högre kvalité är deras 
möjligheter att specialisera och anpassa revisionen efter klientens behov och önskemål. Att 
erbjuda sina kunder konsultation utöver revisionsuppdraget är ett sätt tillfredställa detta behov.70 
Konsultation kräver dock medarbetare med stor kompetens vilket säkerställs bland annat genom 
interna vidareutbildningar, något de mindre revisionsaktörerna har svårt att erbjuda sina 
anställda.71  
 
Vi har, utifrån tidigare forskning, gjort antagandet att det till största delen är stora 
revisionsaktörer (BIG 5) som erbjuder sina klienter konsultation och att dessa revisionsbyråer då 
anlitas av företag med ett behov av konsultation utöver det ordinarie revisionsuppdraget. Vi har 
valt att kalla denna variabel KONSULT, vilken då mäter arvode för andra uppdrag än 
revisionsuppdrag i förhållande till totalt revisionsarvode. 
 
Vi förväntar oss ett positivt samband mellan KONSULT och val av revision med högre kvalité. 
 

5.1.5 Logistiska regressionsmodeller 
Vi har valt att analysera våra valda variabler i två logistiska regressionsmodeller för att utröna 
om dessa faktorer korrekt kan förutspå valet av revisionskvalité jämfört med det faktiska val 
dessa företag gjort. De jämförda valen är godkänd eller auktoriserad revisor samt revisionsbyrå 
ej tillhörande BIG 5 mot revisionsbyrå tillhörande BIG 5.  
 
Regressionsmodell 1 ser ut på följande sätt: 
 

      VAL 1 = β0  +  β1  LN(tot tillg)  +  β2  LÖNOP  +  β3    INFORTOT +   
β4  CASHFLOW-dummy  + β5 OMSTILLV +  β6 LEVERAGE +   
β7 KONSULT + ε 

 
där VAL 1 representerar valet mellan Revisionsbyrå ej tillhörande BIG 5 och Revisionsbyrå 
tillhörande BIG 5 och ger oss värdet 0 för ej tillhörande BIG 5 och värdet 1 för tillhörande BIG 
5. 
 
 
 
 

                                                 
70 Palmrose, 1988, s. 59 
71 Craswell, Francis & Taylor, 1995, s. 298-302 



-  STATISTISK METOD - 

25 

Regressionsmodell 2 ser följaktligen ut enligt nedanstående: 
 

      VAL 2 = β0  +  β1  LN(tot tillg)  +  β2  LÖNOP  +  β3  INFORTOT +   
β4  CASHFLOW-dummy  + β5 OMSTILLV +  β6 LEVERAGE  +   
β7 KONSULT + ε 

 
där VAL 2 representerar valet mellan godkänd och auktoriserad revisor och ger oss värdet 0 för 
det förstnämnda och värdet 1 för det sistnämnda valet. 
 

5.2 Statistiskt tillvägagångssätt 
Den statistiska bearbetningen av vårt empiriska material har genomförts i programmet SPSS 12.0 
för Windows. Vårt statistiska tillvägagångssätt har styrts av Knechel, Sundgren & Niemi, samt 
Hay & Davis vilka i sina studier bearbetat sitt empiriska material på ett liknande sätt, ett sätt vi 
finner tillämpligt även på vårt empiriska material. För att försäkra oss om att vårt 
tillvägagångssätt är korrekt har vi även tagit hjälp av personal vid företagsekonomiska 
institutionen vilka besitter goda kunskaper inom statistik samt programmet SPSS. Vi kommer 
nedan att motivera vårt val av statistiska metoder, dock presenteras utfallet av dessa i 
nästkommande kapitel. 
 

5.2.1 Deskriptiv statistik 
När det empiriska materialet är insamlat är det viktigt att forskaren beskriver och analyserar 
informationen. Inledningsvis beskrivs datainformationen för respektive variabel, vilken även 
delas in för respektive grupp.72 För att tydliggöra hur vårt material ser ut har vi valt att i 
empirikapitlet presentera tabeller med deskriptiv statistik. Den första visar antalet observationer 
grupperat genom de beroende variablerna, där kan medelvärdet utläsas som centralmått, samt 
standardavvikelsen och största respektive minsta värdet utläsas som spridningsmått för de 
kontinuerliga variablerna.73 Vår dummyvariabel CASHFLOW-dummy är en dikotom variabel, 
vilket är ett specialfall av en nominalfördelning där variabeln man vill beskriva endast har två 
utfall. För variabler av denna typ används inte måtten vi använt för övriga variabler utan istället 
presenterade vi deskriptiv statistik för denna variabel i form av en korstabell för respektive 
grupperingsvariabel vilken visar endast andel i procent samt frekvens.74 
 

5.2.2 Analytisk statistik 
Steget efter den beskrivande statistiken är att använda sig av analytisk statistik. Det är dock 
viktigt att först överblicka materialet genom användandet av beskrivande statistik för att inte gå 
miste om viktig information vilken hade missats vid direkt tillämpning av analytisk statistik. 
Analytisk statistik kallas även för inferens statistik och det använder vi för att fastställa om de 
olika grupperna i studien är jämförbara.75 
 
Vi inledde dataanalysen med att göra en korrelationsmatris för våra kontinuerliga variabler. 
Eftersom dessa använder sig av intervallskalenivå valde vi att göra en korrelationsmatris med 
Pearson-korrelation. För att kunna utläsa värdet för korrelation mellan både den oberoende 

                                                 
72 Djurfeldt Göran,”Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativ metod”, 2003, s. 38 
73 Ibid. s. 60-63 
74 Ibid. s. 47-48 
75 Tabachnick Barabara, Fidell Linda.S “Using multivariate statistics“, Allyn and Bacon, Boston, 2006, s. 7-8.  
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dikotoma variabeln i förhållande till de kontinuerliga variablerna valde vi även att genomföra 
Spearman’s korrelationstest. Att genomföra korrelationstesten är av central betydelse för att 
undvika multikollinaritetsproblem, vilket betyder att de förklarande variablerna skall vara 
oberoende av varandra, vilket också är en förutsättning för genomförandet av en logistisk 
regression.76 En tumregel är att forskaren noggrant bör överväga huruvida båda av två variabler 
med en korrelation överstigande 0.70 skall tas med i studien eller inte.77 Vi valde att genomföra 
en signifikansanalys på våra variabler genom att använda oss av en icke parametriskt metod för 
vår dikotoma variabel i form av ett Chi2-test, vidare användes en parametrisk metod för analysen 
av de kontinuerliga variablerna i form av ett t-test (Independent samples test). Syftet med 
signifikansanalysen är att vi vill veta om skillnaden mellan gruppernas medelvärden beror på en 
verklig skillnad eller om det enbart kan förklaras med slumpen. Först avgör vi med hjälp av 
Levenes test om varianserna i de båda grupperna skiljer sig åt, är F-värdet signifikant avläses t-
värdet för equal variances not assumed, är däremot F-värdet inte signifikant läses t-värdet av för 
equal variances assumed. 78 Vi har för studien valt att använda oss av en signifikansnivå på 5 %, 
en frekvent använd nivå.79 Erhålls ett p-värde under denna nivå betyder det att vi kan förkasta 
nollhypotesen (slumpen förklarar skillnaden mellan grupperna) och den alternativa hypotesen 
kan istället anses mest trolig, dvs. skillnaden kan förklaras med variabeln.  
 

5.2.3 Logistisk regression 
Eftersom vårt insamlade material delvis består av icke parametriskt material är det viktigt att vi 
väljer en icke linjär regressionsmodell. 80  En logistisk regression är en form av icke linjär 
regression och blev därför ett bra val sett till vårt datamaterial. Logistisk regression passar vår 
studie eftersom den kan tillämpas när de oberoende variablerna är kontinuerliga samt att den 
beroende variabeln är kvalitativ och dikotom (kan endast anta 2 värden).81 Logistisk regression 
utgår från antagandet att varje oberoende variabel har samma effekt oavsett värde på de andra 
oberoende variablerna. 82  Syftet med den logistiska regressionen i vår studie är att göra 
sambandsanalys för att testa om variablerna i modellen tillsammans kan förutse ett företags val 
av revisionskvalité. Förväntade värden baserat på de valda variablerna jämförs mot faktiska 
värden på den beroende variabeln. Resultatet visas sedan i form av antalet korrekta 
förutsägningar av valet och total förklaringsgrad. Vidare presenteras en tabell med respektive 
variabel där de intressanta värdena är betakoefficienten samt signifikansnivån. Dessa värden 
används för att klargöra vilken/vilka variabler som bäst kan beskriva valet av revisionskvalité. 
 
Stegvis regression används ofta när forskaren på förhand inte gjort några antaganden om 
förhållandet mellan variablerna, variabler läggs in och utesluts ur regressionen allt eftersom för 
att uppnå en så hög förklaringsgrad som möjligt. Vid forskning baserad på att testa teorier är 
dock stegvis regression inte rekommenderat.83 I våra två logistiska modeller var målet att testa 
variabler och hypoteser till stor del grundade på tidigare studier vilket gör att vi endast kommer 
att konstatera vilken förklaringsgrad dessa regressioner ger på de olika grupperna utan att utföra 
någon stegvis regression.  
 

                                                 
76 Djurfeldt, 2003, s. 396 
77 Tabachnick & Fidell, 2006 s. 90 
78 Djurfeldt, 2003, s. 246-248 
79 Vejde Olle, “Variansanalysens grunder”, O.Vejde, Borlänge, 2004, s. 170 
80 Tabachnick & Fidell, 2006, s. 437 
81 Djurfeldt, 2003, s. 396 
82 Hair Joseph.F jr ”Multivariate  data analysis” Englewood Cliffs N.J, Prentice Hall, 1998 
83 Menard Scott, ”Applied logistic regression analysis” Thousand Oaks, Sage cop, 1995 
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5.3 Bortfall 
Utifrån våra avgränsningar samt valda variabler uppgick vårt totala bortfall till 111 observerade 
företag. Största delen av dessa stod företag vilka påverkas av koncernförhållanden för, närmare 
bestämt 50 stycken. Vi fann att de dotterbolag vi undersökte uteslutande valde samma revisor 
som moderbolaget i koncernen och drog sedermera slutsatsen att detta gäller för samtliga 
undersökta dotterbolag i vår totalundersökning. Därav har vi valt att enbart använda oss av valda 
nyckeltal/variabler hos moderbolaget i koncernen. 
 
Utöver ovan nämnda bortfallsorsak var vi tvungna att lyfta ut ytterligare 61 företag ur vår 
undersökning. Detta beror på att de inte kunde förse oss med den information vi behöver för att 
kalkylera vår undersöknings valda variabler vilket i sin tur omöjliggör en jämförande analys 
företagen emellan. 22 företag hade varit verksamma i mindre än tre år vilket påverkade 
variablerna CASHFLOW-dummy och OMSTILLV. Vi kunde helt enkelt inte erhålla information 
om dessa företags genomsnittliga finansiella kostnader och omsättningstillväxt. Slutligen 
saknade 25 företag uppgifter om utbetald lön vilket påverkade variabeln LÖNOP och vi kunde 
inte ställa företagens lön i förhållande till operativa kostnader. 
 
Slutligen föll 14 företag bort då de avseende LEVERAGE och OMSTILLV uppvisade 
extremvärden som var icke representativa för vår valda population, vilket snedvrider resultatet i 
våra regressionsmodeller. 
 
 
 

Bortfall 
 

Användbara observationer 
 
Totala antalet möjliga observationer   411 

Bortfall: 
Verksamma mindre än 3 år   22 
Extremvärden    14  
Inga data för lön (0 anställda)   25 
Koncernförhållanden (dotterbolag)    50__ 

Användbara observationer:    300 
 
Figur 8. Bortfallsspecificering 
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6. Empiri 
 
I detta kapitel presenterar vi resultaten vi erhållit genom användandet av diverse statistiska 
verktyg och modeller. Resultaten redogörs efter indelningen deskriptiv respektive analytisk 
statistik och följs därefter av en sammanställd tabell för resultatet av de logistiska 
regressionsmodellerna.  
 

6.1 Deskriptiv statistik 
För att ge en första inblick i vårt material följer nedan deskriptiv statistik vilken tydliggör hur 
datamaterialet ser ut inom respektive variabel samt grupp. Den dikotoma Cashflow-variabeln 
presenteras separat från de andra kontinuerliga variablerna. 
 

Deskriptiv statistik
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Figur 9. Deskriptiv statistik för de kontinuerliga variablerna 
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Korstabell för grupperingsvariabeln Big 5 / icke Big 5
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95 21 116
81,9% 18,1% 100,0%

159 25 184
86,4% 13,6% 100,0%

254 46 300
84,7% 15,3% 100,0%

Count
% within Auk/God
Count
% within Auk/God
Count
% within Auk/God

0

1

Auk/God

Total

0 1
CashFlow dummy

Total

 
Figur 10. Korstabeller för dikotoma variabeln Cashflow dummy 
 
Värt att anmärka är att de ”outliners” vi rensat bort från vårt empiriska material utgjordes av ett 
fåtal företag vilka hade en omsättningstillväxt på flera hundra procent, med ett högsta värde på 
hela 916 %. Företag vilka hade ett negativt eget kapital förekom också i några enstaka fall, vilket 
resulterade i ett värde större än 1 för variabeln leverage, där det mest extrema värdet var 6,8. 
Dessa företag valde vi också att plocka bort för att det inte skulle snedvrida våra resultat. 
 

6.2 Analytisk statistik 

6.2.1 Signifikansanalys 
 
T-test (Independent samples test) 
Vår signifikansanalys av våra variabler visar för att börja med grupperingsvariabeln Big 5/icke 
Big 5, att det finns ett signifikant samband (p<0,05) mellan variablerna LN(tot tillg) samt 
KONSULT  och valet av revisionsbyrå. 
 

T-test för grupperingsvariabeln Big 5 / icke Big 5
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Figur 11. T-test för grupperingsvariabeln Big 5/ icke Big 5 
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Vidare kan vi se att signifikansanalysen ger ett något annorlunda resultat för 
grupperingsvariabeln auktoriserad/godkänd revisor. I diagrammet nedan kan vi utläsa att 
variabeln INFORTOT nu visar på ett svagt signifikant samband, i övrigt är LN(tot tillg) samt 
KONSULT signifikanta även för denna modell. 
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3,848 259,800 ,000

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

LN(tot tillg)

LÖNOP

INFORTOT

OMSTILLV

LEVERAGE

KONSULT

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)

t-test for Equality of Means

 
Figur 12. T-test för grupperingsvariabeln auktoriserad/godkänd revisor 
 
Chi-square-test 
I signifikansanalysen av vår dikotoma variabel går det inte att statistiskt säkerställa att skillnaden 
mellan de olika grupperna går att förklara med Cashflow-variabeln, testet visar en signifikans på 
0,175 för Big 5/icke Big 5 –variabeln, samt 0,290 för Auktoriserad/godkänd revisor-variabeln, 
båda värdena ligger inom den statistiska felmarginalen. 

Chi-Square test för Big 5 / icke Big 5 * Cashflow-dummy

1,843 1 ,175
1,408 1 ,235
1,787 1 ,181

1,837 1 ,175

300

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

 
Chi-square test  för Auktoriserad/Godkänd revisor *

Cashflow-dummy

1,118 1 ,290
,797 1 ,372

1,101 1 ,294

1,114 1 ,291

300

Statistics
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Values

 
Figur 13. Chi-square test för den dikotoma variabeln Cashflow-dummy 
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6.2.2 Korrelationsanalys 

I vår korrelationsanalys kan vi utläsa att vissa variabler enligt Pearson-korrelationstest är 
korrelerade till viss del. Korrelation föreligger framförallt mellan 5 par av variablerna, mellan 
LN(tot tillg) och LÖNOP (-0,194), LN(tot tillg) och INFORTOT (-0,148),  LÖNOP och 
INFORTOT (0.287), LEVERAGE och INFORTOT (0,288) samt mellan Cashflow-dummy och 
LN(tot tillg) (0,202*). Dessa värden är långt ifrån det kritiska värdet på 0,7 vilket gör att vi 
utesluter att multikollinearitet skulle kunna orsaka några betydande problem. Variablerna kan 
anses oberoende av varandra vilket gör att vi kan utföra de logistiska regressionerna utan oro för 
snedvridning av resultatet. För att utläsa korrelationen mellan dikotoma variabler och 
kontinuerliga variabler hänvisar vi till bilaga 3, där finns Spearman’s korrelationstest för 
samtliga variabler. 
 
* = Läst ur Bilaga 3 
 
 

Korrelationsmatris för de kontinuerliga variablerna

1 -,194** -,148* ,033 -,022 -,043
,001 ,010 ,564 ,703 ,455

300 300 300 300 300 300
-,194** 1 ,287** -,080 -,031 ,004
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-,148* ,287** 1 ,054 ,288** -,043
,010 ,000 ,354 ,000 ,460
300 300 300 300 300 300

,033 -,080 ,054 1 -,042 -,017
,564 ,166 ,354 ,467 ,775
300 300 300 300 300 300

-,022 -,031 ,288** -,042 1 ,018
,703 ,591 ,000 ,467 ,750
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-,043 ,004 -,043 -,017 ,018 1
,455 ,941 ,460 ,775 ,750
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Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

LN(tot tillg)

LÖNOP

INFORTOT

OMSTILLV

LEVERAGE

KONSULT

LN(tot tillg) LÖNOP INFORTOT OMSTILLV LEVERAGE KONSULT

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Figur 14. Korrelationsmatris för de kontinuerliga variablerna 
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6.3 Logistisk regression 
De två genomförda logistiska regressionerna kan sammanfattningsvis sägas ha en god 
förklaringsgrad. I tabellerna nedan går det att utläsa att modell 1 och 2 har en total 
förklaringsgrad på 74,0 % respektive 69,3 %. 
 

Classification Tablea

46 52 46,9
26 176 87,1

74,0

Observed
0
1

Big5 eller ej

Overall Percentage

Step 1
0 1

Big5 eller ej Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

Classification Tablea

54 62 46,6
30 154 83,7

69,3

Observed
0
1

Auk/God

Overall Percentage

Step 1
0 1

Auk/God Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

Figur 15. Klassifikationsmodeller för de logistiska regressionerna 
 
Modellerna har lyckats placera predicerad data för Big 5 och Auktoriserad revisor rätt till hela 
87,1 % respektive 83,7 % av fallen (26 respektive 30 felprediceringar).  
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Förväntningar samt utfall för respektive variabel i de logistiska regressionerna presenteras i 
tabellen nedan:  
 

Val av revisionskvaliteta = f(LNTOTTILLG, LÖNOP, INFORTOT, CASHFLOW-
dummy, OMSTILLV, LEVERAGE, KONSULT) 

  Modell 1 Modell 2 

Variabel 
(Hypotes) 

Förväntat 
tecken 

Koefficient 
(signifikans) 

Koefficient 
(Signifikans) 

Konstant  -4,929 
(0,000***) 

-5,407 
(0,000***) 

LNTOTTILLG 
(H1) 

+ 0,562 
(0,000***) 

0,542 
(0,000***) 

LÖNOP 
(H1) 

+ 1,699 
(0,148) 

1,034 
(0,338) 

INFORTOT 
(H1) 

+ 0,538 
(0,335) 

1,092 
(0,037**) 

CASHFLOW-
dummy 
(H2) 

- -1,089 
(0,006***) 

-0,890 
(0,017***) 

OMSTILLV 
(H2) 

+ -0,010 
(0,119) 

-0,003 
(0,652) 

LEVERAGE 
(H3) 

+ -0,453 
(0,499) 

0,150 
(0,807) 

KONSULT 
(H4) 

+ 3,011 
(0,000***) 

1,755 
(0,000***) 

Chi-square  65,259*** 45,019*** 
Psuedo R2 
mått 
Cox & Snell 
Nagelkerke 

  
0,195 
0,273 

 
0,139 
0,189 

Antal observ.  300 300 
 
Figur 16. Sammanställning av de logistiska regressionsmodellerna 
 
Noter: 
a) Val av revisionskvalité i modell 1: 1 = Big 5 eller 0= icke Big 5. Modell 2: 1 = Auktoriserad revisor  eller 0 = 
Godkänd revisor. 
 
*, **, *** representerar signifikans vid 10, 5 och 1 procents nivå. 
 
Samtliga data sammanställda i figuren går att finna i bilaga 2. 
 
Modellerna har ett Chi-square-värde på 65,259 respektive 45,019 vilka båda är signifikanta på en 
nivå av p<.001. Alla variabler utom OMSTILLV samt LEVERAGE för modell 1 följer de 
förväntade utfallen, dessa visar istället ett negativt värde. Alla variabler är dock inte signifikanta, 
i tabellen kan utläsas att vissa variabler visar en väldigt stark signifikans medan vissa visar på ett 
betydligt svagare samband. Utfallen av de logistiska regressionerna diskuteras och analyseras 
mer ingående i det följande kapitlet där vi även diskuterar vilket stöd det går att finna för 
respektive hypotes. 
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7. Analys och slutsatser 
 
Detta kapitel innehåller en diskussion kring våra valda variabler beträffande den 
signifikansanalys vi genomfört. Därefter analyseras de två logistiska regressionsmodellerna 
utifrån respektive hypotes och dess tillhörande variabler. Analysen sammanfattas och mynnar 
sedermera ut i de slutsatser vi kommit fram till. Slutligen diskuteras studiens validitet och 
reliabilitet, studiens bidrag samt förslag till framtida studier. 
 

7.1 Analys av variablerna 
Vi har i empiriavsnittet visat att det inte förekom någon större korrelation mellan våra 
förklaringsvariabler vilket resulterade i att vi uteslöt kollinaeritetsproblem. Vidare kunde vi via 
vår signifikansanalys konstatera att det vid enskilda test av variablerna inte gick att hitta 
signifikanta skillnader mellan grupperna för vissa variabler. De variabler vi kunde fastställa ett 
signifikant samband för var LNTOTTILLG samt KONSULT för grupperingsvariabeln Big5/icke 
Big5, samt LNTOTTILLG, KONSULT och INFORTOT för grupperingsvariabeln 
Auktoriserad/godkänd revisor. I figur 16 kan vi utläsa att samtliga variabler vilka konstaterats 
signifikanta vid vår signifikansanalys även ger ett liknande värde i de logistiska 
regressionsmodellerna. Resultatet av de logistiska regressionerna visar dock upp intressanta 
samband vilka inte gick att utläsa vid vår signifikansanalys, nämligen att CASHFLOW-dummy-
variabeln är en starkt signifikant förklaringsvariabel för valet av revisionskvalité, även variabeln 
INFORTOT visar sig vara en förklaringsvariabel för valet mellan godkänd eller auktoriserad 
revisor med starkare signifikans än vad vi kunde utläsa vid signifikansanalysen.  
 

7.2 Analys av de logistiska regressionerna 
Vår analys av de logistiska regressionerna kommer vi att genomföra utifrån respektive hypotes 
och tillhörande variabler. Vi kommer att jämföra våra resultat mot de studier vi utgått ifrån i den 
utsträckning detta är möjligt samt diskutera huruvida det finns stöd för att våra hypoteser kan 
verifieras eller falsifieras. 
 

7.2.1 Hypotes 1: Företagets storlek och komplexitet 
 
Sammanfattning av variablernas signifikans: 
 
I modell 1 fann vi att variabeln LNTOTTILLG gav ett signifikant värde på p<0.01. Variablerna 
LÖNOP samt INFORTOT visade sig inte vara signifikanta. Skillnaden i modell 2 var att även 
variabeln INFORTOT utöver LNTOTTILLG visade sig vara signifikant med p<0.05. Denna 
variabel behandlade komplexitet i fråga om inventarier och fordringar i förhållande till totala 
tillgångar. 
 
Analys & jämförelser mot tidigare studier 
 
Hay & Davis fann varken stöd för att ekonomiska föreningars storlek eller komplexitet skulle 
vara avgörande för valet av en revisionsbyrå tillhörande Big 5, vilket överrensstämmer med våra 
resultat för detta val. Jämförelser mot deras resultat vill vi dock vara försiktiga med att göra då 
även Hay & Davis själva kritiserar det låga antalet observationer (38 st) för just detta val. Vidare 
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fann vi att av vår variabel LÖNOP visade upp ett annorlunda resultat som mått på företags 
komplexitet i fråga om lön i förhållande till operationella kostnader då vi till skillnad från både 
Knechel m.fl och David & Hays fann denna variabel ej signifikant som förklaringsvariabel. 
Istället visade sig variabeln INFORTOT signifikant i modell 2. 
 
Vi kan i enlighet med Knechel, Sundgren & Niemi finna stöd för att ett företags komplexitet kan 
förklara valet av en högre revisionskvalité, vi vill dock påpeka att det finns skillnader i de studier 
vi jämför våra resultat med vilket kan innebära att de inte är fullt jämförbara. Viktigt att notera i 
sammanhanget är att Knechel m.fl. använde en logistisk regressionsmodell vilken undersökte de 
mindre företagen och denna modell behandlade valen 0 = okvalificerad revisor, 1 = Övriga val 
av revisionskvalité. Resultaten från denna är aningen svåra att jämföra mot våra modeller 
eftersom valmöjligheten att ha en okvalificerad revisor än så länge inte finns för de svenska 
aktiebolagen. Vi anser att om valet står mellan en okvalificerad revisor och att bli reviderade av 
en kvalificerad revisor är det mycket troligt att ett företags komplexitet spelar en större roll, 
vilket stöds av Hay & Davis resultat för att ett företags komplexitet förklarar valet mellan en 
okvalificerad respektive kvalificerad revisor. I sin andra regressionsmodell undersöker Knechel 
m.fl valet mellan godkänd revisor och auktoriserad revisor för medelstora företag. Detta val är 
för oss mer relevant att jämföra våra resultat med, problemet är dock att vår population utgörs av 
en blandning av företagsstorlekarna undersökta i deras 1:a och 2:a regressionsmodell. Deras 
resultat att komplexiteten inte kan förklara valet av revisionskvalité för dessa företag kan vi 
därför konstatera avviker från våra resultat, vilka ger stöd för vår första hypotes. Resultaten från 
våra modeller visar att det inte går att finna stöd för att våra valda variabler kan förklara att 
komplexa företag skulle välja en revisionsfirma tillhörande Big 5, däremot ger modell 2 stöd för 
att komplexiteten kan förklara valet mellan en auktoriserad och godkänd revisor. Sammanfattat 
är det alltså viktigare för komplexa företag att revisorn besitter en högre examineringsgrad och 
därför troligtvis även en större erfarenhet och expertis, detta påverkar valet mer än att revisorn 
skulle vara tillhörande Big 5 enligt våra resultat. 
 

7.2.2 Hypotes 2: Behov av extern finansiering 
 
Sammanfattning av variablernas signifikans: 
 
Här fann vi att variabeln CASHFLOW-dummy i modell 1 var signifikant med ett värde på 
p<0,01. I modell 2 blev utfallet identiskt med modell 1, endast med skillnaden att variabeln 
CASHFLOW-dummy blev aningen mindre signifikant men ändå starkt signifikant med värdet 
p<0.05. OMSTILLV visade upp ett oväntat utfall och visade ett negativt värde för 
betakoefficienterna och var dessutom ej signifikant i någon av modellerna. 
 
 
Analys & jämförelser mot tidigare studier 
 
Knechel, Sundgren & Niemi fann denna variabel signifikant för de större företagens val mellan 
en revisor tillhörande big 5 eller inte, i övriga val av revisionskvalité fann de den inte signifikant. 
Eftersom vi valt att göra vår jämförelse främst utifrån deras 1:a och 2:a regressionsmodell skiljer 
sig vårt utfall en aning från deras. Återigen förekommer svårigheter med relevansen av en 
jämförelse med Knechel m.fl. När det gäller vår variabel CASHFLOW-dummy valde vi att 
analysera den som en dummy-variabel, till skillnad från Knechel m.fl, vilka använde den 
kontinuerliga variabeln Ex ante fin, ett värde vi beskrev i operationaliseringen av hypotesen. 
Istället valde vi att följa DeChows (1996) sätt att analysera denna variabel. Att variabeln 
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OMSTILLV inte följde vårt förutspådda utfall skiljer sig mot resultaten Knechel m.fl erhöll. Värt 
att nämna är dock att de endast fann denna variabel signifikant i regressionsmodell 1, vilken vi 
diskuterat i föregående stycke, där valet stod mellan kvalificerad respektive ej kvalificerad 
revisor för de mindre företagen. I övriga val visade variabeln på en positiv koefficient men inte 
ett signifikant värde.  
 
Sammanfattningsvis får vår hypotes stöd från vår variabel CASHFLOW-dummy, där vi drar 
slutsatsen att behovet av extern finansiering inom en snar framtid är avgörande för valet av en 
högre revisionskvalité både när det gäller valet att anlita en revisionsbyrå tillhörande Big 5 samt 
examinationsgrad på revisorn. Vår variabel OMSTILLV grundade sig på antagandet att en 
växande organisation är i behov av finansiering, och att användningen av hög revisionskvalité 
skulle minska bankernas krav på säkerheter. 84  Dock kunde inte denna variabel styrka vår 
hypotes. Att vi till skillnad från Knechel m.fl fann den icke signifikant för de mindre bolagen 
tror vi framförallt beror på att även ett val tillhörande vad vi i studien kallar låg revisionskvalité 
är ett mycket gångbart och pålitligt val jämfört med skillnaden mellan en icke kvalificerad 
revisor och en kvalificerad, vilket borde åstadkomma en betydligt större varians i kvalité och 
trovärdighet. 
 

7.2.3 Hypotes 3: Skuldsättningsgrad 
 
Sammanfattning av variablernas signifikans: 
 
Vår hypotes gällande skuldsättningsgraden testades genom användandet av endast en 
förklaringsvariabel, nämligen LEVERAGE. Denna visade sig inte vara signifikant för varken 
valet av en revisor tillhörande Big5 eller valet av examineringsgrad på revisorn. Variabeln visar 
för båda modellerna upp ett långt ifrån signifikant värde och följer för modell 1 inte heller vårt 
förväntade tecken för betakoefficienten. 
 
Analys & jämförelser mot tidigare studier 
 
Knechel m.fl fann i sin 2:a regressionsmodell ett signifikant värde för denna variabel gällande 
valet mellan revisorns examinationsgrad. I övrigt lyckades Hay & Davis till skillnad från 
Knechel m.fl finna ett signifikant samband mellan denna variabel och valet mellan en 
kvalificerad respektive icke kvalificerad revisor. På grund av svårigheterna att jämföra våra 
värden vilka delvis kan jämföras mot både regressionsmodell 1 och 2 i studien av Knechel m.fl. 
är det svårt att säga huruvida dessa resultat överensstämmer med resultat från tidigare studier. 
 
Knechel, Sundgren & Niemi konstaterade att skuldsättningsgraden visade sig allt mer signifikant 
ju större företagen var. Vi menar därför att en trolig orsak till att vi inte erhöll ett signifikant 
värde i någon av våra modeller kan tänkas bero på att vår undersökning i huvudsak observerar 
mindre företag. Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att vi i denna studie inte kan finna 
något stöd för att skuldsättningsgraden skulle påverka valet av en högre revisionskvalité bland de 
företag vi undersökt. 
 
 
 
 

                                                 
84 Knechel, Sundgren & Niemi, 2005, s. 24  
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7.3.4 Hypotes 4: Behov av konsultation utöver revisionsuppdraget 
 
Sammanfattning av variablernas signifikans: 
 
Vi valde även för vår hypotes gällande behovet av andra uppdrag än revisionsuppdraget att 
endast använda oss av en variabel. Variabeln KONSULT gav ett starkt signifikant värde på 
p<0.01 för båda regressionsmodellerna. 
 
Analys & jämförelser mot tidigare studier 
 
Utfallet av denna variabel kan inte jämföras mot tidigare studier eftersom ingen tidigare studie vi 
granskat formulerat en liknande hypotes. De som valt revision av högre kvalité kan anses ha 
speciella behov och önskemål, vilket ställer krav på revisionsbyråns möjligheter att erbjuda sina 
kunder konsultation utöver revisionsuppdraget.85 Vi ser i vårt utfall att förklaringsvariabeln som 
förklarar hur stort konsultjobb revisorn utför i förhållande till det totala revisionsuppdraget ger 
en tydlig förklaring till valet av revisionskvalité. Vi inser att denna variabel lätt kan förknippas 
med komplexiteten i ett företag och lösandet av interna agentproblem vilket vi tidigare 
diskuterat. Vårt syfte med denna variabel var dock att se om företag vilka har stor nytta av en 
revisionsbyrå vilken utvecklat unik branschkunskap i större utsträckning väljer högre 
revisionskvalité. Detta argument gäller framförallt anlitandet av en revisionsbyrå tillhörande Big 
5, då konsulttjänster med lätthet kan inhämtas från samma byrå gällande uppdrag utöver 
revisionsuppdraget. Att valet mellan auktoriserad revisor och godkänd revisor kan förklaras lika 
starkt av denna variabel kan väl därigenom antas vara lite oväntat och detta tror vi beror på att 
bland de företag vi undersökt i studien är de revisorer vilka företräder en byrå tillhörande Big 5 i 
väldigt stor utsträckning auktoriserade revisorer. I stycket 7.6.1 om studiens validitet diskuterar 
vi några problem vi noterat vilka är viktiga att ha i åtanke för denna variabel. 
Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att vi i vår studie finner ett starkt stöd för denna 
hypotes. 
  

7.4 Sammanfattande analys 
Vi har nämnt att fördelarna med en viss revisionskvalité är multifacetterade och varierar 
beroende på företagets behov och karaktär.86 Därav drar vi slutsatsen att valet av revisionskvalité 
inte är ett lätt val att förutspå. De logistiska regressionerna vi utförde med de för studien utvalda 
förklaringsvariablerna visade dock att modell 1 gav en total förklaringsgrad på 74,0 % och 
modell 2 gav 69,3 %. Dessa värden ligger i nivå med de värden Hay & Davis fann i sin studie 
och får med hänsyn till valets komplexitet anses vara bra värden, speciellt med tanke på att 
modellerna lyckades förutspå valet av Big 5 samt auktoriserad revisor i 87,1 % respektive 83,7 
% av fallen, vilka var de grupper av störst intresse i vår studie. Knechel, Sundgren & Niemi 
konstaterade att för de mindre företagen var valet av revisionskvalité styrt av komplexitetsfrågor, 
dvs. att interna agentkostnader reduceras samt att gällande lagar efterföljs. Extern finansiering 
kom i andra hand för företag av denna storlek. Resultatet av vår studie visar att stöd för att 
komplexa företag skulle efterfråga en högre revisionskvalité gick att finna för valet mellan en 
auktoriserad respektive godkänd revisor. Någon direkt jämförelse går dock inte att göra för valet 
mellan en byrå tillhörande Big 5 eller inte, ett val Knechel m.fl främst undersökte bland större 
företag vilka enligt finländska bestämmelser är tvungna att anlita motsvarigheten till auktoriserad 
revisor. Behovet av finansiering visade sig vara en starkt signifikant variabel för att förklara båda 

                                                 
85 Palmrose, 1988, s. 57-59 
86 Knechel, Sundgren & Niemi, 2005, s. 23 
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valen av revisionskvalité. Hay & Davis behandlade inte variabeln om extern finansiering vilken 
omöjliggör en jämförelse mot deras studie. Båda våra modeller visade att företag vilka i stor 
utsträckning använde sig av revisorn för ytterligare uppdrag utöver revisionsuppdraget föredrog 
en auktoriserad revisor samt att revisorn skulle representera en revisionsbyrå tillhörande Big 5. 
 
Vi kom i analysen av hypoteserna in på frågan hur relevanta de studier vi utgått ifrån är för 
jämförelser av resultat. Det vi menade var att det är viktigt att ha skillnaderna mellan studierna i 
åtanke. Knechel, Sundgren & Niemis studie hade ett större djup vad gäller valmöjligheter av 
revisionskvalité, vissa behövde inte anlita en kvalificerad revisor samt att de största var tvungna 
att ha en revisor med hög examineringsgrad. De behandlade även företag av olika storlekar i 
större omfattning, vilket resulterade i en analys gjord efter en storleksindelning av företagen. De 
undersökte även genom en branschindelning endast tillverkande företag. Hay & Davis 
undersökte ekonomiska föreningar och även här fanns det ett större antal valmöjligheter 
kopplade till valet av revisor att ta i beaktande. Dessa skillnader gör att våra jämförelser mot 
dessa studier delvis kan ifrågasättas, det är svårt att säga att skillnaderna i resultat beror på lokala 
skillnader i Umeå och Sverige eftersom att de likaväl kan bero på att vi undersöker företag utan 
branschindelning samt att avsaknaden av större företag i studien också kan spela en avgörande 
roll. Vi anser att vi inte besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att mer specifikt kunna 
analysera vilka effekter dessa skillnader haft på jämförbarheten, utan klargör endast att vi tagit 
dessa skillnader i beaktande vid vår analys av studiens resultat och haft dem i åtanke. 
 

7.5 Slutsatser 
 
För att tydliggöra vilka slutsatser vi kommit fram till i denna studie har vi valt att överskådligt 
rangordna i fallande ordning vilka variabler vi statistiskt kunde säkerställa som 
förklaringsvariabler för valet av revisionskvalité i punktform: 
 

• Företagens storlek visade sig i enlighet med vad vi förväntat oss ha stor betydelse för 
företagens val av revisionskvalité i både valet mellan en revisionsbyrå tillhörande Big 5 
samt revisorns examinationsgrad 

 
• Företag vilka i stor utsträckning använder revisorn till andra uppdrag utöver 

revisionsuppdraget efterfrågar en högre revisionskvalité både när det gäller 
revisionsbyråns status samt revisorns examineringsgrad. 

 
• Företag vilka inom en snar framtid behöver extern finansiering och därför är i behov av 

pålitliga finansiella rapporter anlitar i större utsträckning en revisionsbyrå tillhörande Big 
5 samt en revisor med hög examinationsgrad.  

 
• Företag med hög komplexitet baserat på inventarier och fordringar i förhållande till totala 

tillgångar visade sig efterfråga en högre revisionskvalité i form av en revisor med högre 
examinationsgrad.  

 
• Vi kunde i studien inte finna något stöd för att ett företags komplexitet i fråga om 

lönekostnader i förhållande till operationella kostnader kan förklara valet av 
revisionskvalité. Stöd för våra hypoteser att en hög skuldsättningsgrad samt hög 
omsättningstillväxt skulle öka efterfrågan på hög revisionskvalité gick inte heller att 
finna. 
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7.6 Validitet och reliabilitet 

7.6.1 Intern validitet  
För att säkerställa den interna validiteten skall undersökningen mäta det den avsåg att mäta.87 I 
vårt fall innefattas detta av att våra valda variabler skall förse oss med tillräcklig information om 
vilka faktorer som kännetecknar företag vilka väljer revision med högre kvalité. Då vi under 
framtagandet av dessa variabler utgått ifrån tidigare forskning i form av kritiskt granskade 
vetenskapliga artiklar anser vi att våra variabler bör ge oss denna eftersökta information. De 
variabler som används är allmänt erkända ibland ledande forskare inom ämnet och anses ge 
tydliga indikationer om huruvida vissa faktorer påverkar företags val av revisionskvalité.  
 
Ett undantag från ovanstående är variabeln KONSULT vilken ställer arvode för andra uppdrag än 
revisionsuppdrag i förhållande till totalt revisionsarvode. Denna variabel har vi utarbetat själva 
då vi tror att den skall kunna påvisa ett samband mellan en hög andel konsultationstjänster och 
val av en högre revisionskvalité. Detta antagande har vi grundat på den litteratur och de artiklar 
vi studerat, vilka beskriver de stora revisionsaktörernas möjligheter till specialisering och 
differentiering av tjänster. Dock upptäckte vi att många företag i sina årsredovisningar inte 
specificerat det utbetalda revisionsarvodet, vilket gör att vi i vissa fall inte med säkerhet kan säga 
huruvida konsultation ägt rum eller inte. Vi har ändå valt att undersöka om ett eventuellt 
samband existerar för de företag där en specificering av revisionsarvodet presenteras i 
årsredovisningen och tror att vi ska kunna få ut relevanta värden att bygga denna hypotes på 
utifrån de data vi erhållit. 
 
Att utgå ifrån redan gjorda undersökningar när forskaren utför sin egen studie istället för att från 
grunden bygga upp en egen anses öka giltigheten ytterligare. Dels får forskaren en god grund att 
utgå ifrån och dessutom har han/hon möjlighet att förbättra redan gjorda mätvariabler och kan på 
detta sätt erhålla ett bättre forskningsresultat. 88  Vi har som tidigare nämnts utgått ifrån två 
vetenskapliga artiklar vilka behandlar snarlika mätningar vilket gett oss ovanstående grund att 
bygga vår studie på. Därav anser vi att vår interna validitet är styrkt.  
 
I andra undersökningar hade så kallad metodtriangulering varit möjlig att genomföra, det vill 
säga att forskaren för att styrka validiteten kompletterar den kvantitativa undersökningen med en 
kvalitativ ansats. Detta förutsätter då att dessa båda metoder kommer fram till samma 
slutsatser.89  I vår studie anser vi inte att metodtriangulering är ett rimligt alternativ då vår 
omfattande kvantitativa undersökning inte ger utrymme för en sådan ytterligare ansats. För att få 
relevanta resultat av en kvalitativ ansats hade vi varit tvungna att kontakta ett stort antal företag 
vilket inte är möjligt för oss på grund av den tidsram vi måste ta hänsyn till. 
 
 
 
 

                                                 
87 Jacobsen, 2002, s. 417 
88 Olsson Henny & Sörensen Stefan, ”Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv”, 1:a upplagan, 
Liber, Falköping,  2001, s. 74-75 
89 Jacobsen, 2002, s. 426 
85 Jacobsen, 2002, s. 426-428 
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7.6.2 Extern validitet 
För att styrka undersökningens externa validitet bör resultatet gå att överföra till andra områden, 
från ett stickprov ur en population till en generalisering för hela populationen.90 Vi har dock valt 
att göra en totalundersökning utifrån våra avgränsningar genom att undersöka samtliga icke-
publika företag i Umeå med en omsättning överstigande 5 000 000 SEK och vad som 
karaktäriserar företag vilka väljer en högre revisionskvalité. 
 
Vår avsikt är således inte att generalisera dessa resultat till en större population. Trots detta tror 
vi att våra resultat bör gå att generalisera till företag utanför våra egna avgränsningar då dessa 
gjorts mestadels för att få ett lämpligt antal objekt att undersöka inom en begränsad tidsram. 
Våra resultat bör kunna överföras på små företag i hela Sverige. Vi kan enbart argumentera för 
att dessa påståenden är sannolika, inte bevisa dem.  
 
En generalisering till företag utanför vår avgränsning kan dock vara vansklig då geografiska 
aspekter och lokala företeelser kan vara avgörande för företags val av revisionskvalité. Även 
företagens storlek bör begränsa våra undersökningsresultats överförbarhet då vi ur ett nationellt 
perspektiv enbart undersökt mindre företag. Andra faktorer än våra valda kan i en utvidgad 
undersökning ha betydelse vid val av revisionskvalité. Våra resultat överensstämmer inte heller 
tillfullo med Knechel m.fl. vilket vid överensstämmelse hade kunnat styrka den externa 
validiteten. Ovanstående argumentation borgar för att vår externa validitet inte tillfullo är styrkt.  
 
 
7.6.3 Reliabilitet  
Att en studie har hög reliabilitet innebär att de mätvärden som presenteras är pålitliga och att 
utfallet inte påverkats av slumpen.91 Vidare skall en upprepad undersökning ge samma resultat 
för att styrka reliabiliteten. Studien skall alltså inte påverkas av vem som utför den eller under 
vilka förhållanden den sker.92  
 
Då vi arbetat med data hämtade från företags officiella årsredovisningar och utfört en 
totalundersökning av samtliga företag inom våra avgränsningar anser vi att en upprepad studie 
med stor sannolikhet hade utmynnat i samma resultat som vi erhållit. Att vi utfört en 
totalundersökning borgar dessutom för att vi undvikit ett snett populationsurval vilket innebär att 
slumpen inte kunnat påverka våra resultat. Detta stärker vår studies reliabilitet. 
 
Ytterligare en aspekt vilken påverkar en studies reliabilitet är huruvida forskaren utför analysen 
av sina insamlade data på ett tillfredställande sätt. Att arbeta med felaktiga analysverktyg 
kommer att ge missvisande resultat.93 Vi har behandlat våra data i SPSS utifrån en rad olika 
regressionsanalyser som vi anpassat efter vår typ av data. Vårt tillvägagångssätt påminner starkt 
om det i de två vetenskapliga artiklar vi studerat vilka behandlar liknande databearbetning. 
Under databearbetningen i SPSS uppstod en del frågetecken vilka kunde rätas ut genom att 
rådfråga Stefan Sundgren, medförfattare till en av de studier vi utgår ifrån. Analyserna har 
sedermera mynnat ut i det resultat vi presenterar i form av faktorer som påverkar företags val av 
revisionskvalité.Vi anser oss tillfullo behärska ovan nämnda analysverktyg vilket bidrar till att 
reliabilitet i vår studie kan bedömas vara hög. 

                                                 
 
 
91 Olsson & Sörensen, 2001, s. 73-74 
92 Jacobsen, 2002, s. 444-447 
93 Jacobsen, 2002, s. 446-450 
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7.7 Studiens bidrag 
Sammanfattningsvis bidrar vår studie till att visa att valet av revisionskvalité i viss utsträckning 
går att förklara med de variabler vi valt att använda oss av i vår studie. De flesta variablerna 
följer våra förväntningar och ligger i linje med empiriska bevis från tidigare studier. I de fall 
skillnader förekommer kan vi dock inte konstatera att dessa beror på lokala förhållanden utan 
måste som sagt ta skillnaderna i studiernas utformande i beaktande. Knechel m.fl fann 
variablerna för företagens komplexitet samt skuldsättningsgrad signifikanta framförallt för de 
större företagens val mellan en revisionsbyrå tillhörande Big 5 eller inte. Att dessa variabler 
visade sig ej signifikanta i vår studie är därför ingen överraskning, dock är antagandet att 
skillnader skulle föreligga mellan vår undersökta population och de företag undersökta i de 
studier vi jämför mot inte helt otänkbart. Vi har i vår analys påpekat vissa skillnader framförallt 
gällande företagskomplexitetens betydelse för valet av revisor, vi har dock även konstaterat att 
skillnaderna i de olika studiernas utformning gör dessa skillnader svåra att se som definitiva. Vår 
studie kan utgöra en utgångspunkt för framtida studier genom att forskare kan välja att exkludera 
variabler vilka vi använt i denna studie samt även välja att utveckla dem. I övrigt har vi i studien 
konstaterat att det finns en hel del intressanta aspekter att utöka studien med i kommande och 
mer omfattande forskning. 
 

7.8 Förslag till framtida studier 
Vi valde att genomföra vår studie utifrån en lokal inriktning vad gäller våra undersökta företag 
och deras finansiella rapporter. Vår avgränsning gjordes främst av två anledningar, dels ville vi 
göra en totalundersökning inom vår valda avgränsning och dels var vi på grund av tidsaspekten 
begränsade till en viss limitation gällande antalet observationer. 
 
En vidare utveckling av vår lokala undersökning genom ett stratifierat urval av företag över hela 
landet skulle förmodligen kunna ge forskaren ett annat resultat än vårt presenterade. På ett 
enklare och tydligare sätt skulle forskaren kunna skilja på små och stora företag utifrån totala 
tillgångar, omsättning och personalstyrka. Lämplig uppdelning och klassificering av företags 
storlek skulle t.ex. vara att följa EG-rättens och även svensk lagstiftnings förordningar härom. 
Detta är en uppdelning vi inte kunde göra då det inte finns tillräckligt många företag i respektive 
grupp lokalt i Umeå. För att kunna presentera ett rättvisande resultat av en sådan undersökning 
krävs förmodligen ett större antal observationer än vad vi i denna studie har genomfört. Detta för 
att det valda urvalet på ett korrekt sätt skulle gå att generalisera till hela populationen (samtliga 
företag i Sverige) och sedermera styrka studiens validitet. 
  
Vi har i vår studie valt att lyfta ur de dotterföretag som ingick i koncerner. I en nationell 
undersökning skulle flertalet företag i koncernförhållande påträffas, vilket skulle ge forskaren 
ytterligare aspekter att beakta vid analysen av revisionsval. Detta då dessa företag, vilket tidigare 
nämnts, påverkas av moderbolagets val av revisionsbyrå. 
 
I vår undersökning gäller jämfört med de vi utgått ifrån att alla företag måste anlita en revisor 
och redovisa för genomförd revision via revisionsberättelsen i årsredovisningen. Vad gäller 
revisorns examineringsgrad gäller i denna studie att endast godkänd eller auktoriserad revisor är 
kvalificerad att genomföra revisionen. Dessa förutsättningar kommer dock att ändras från och 
med 1 januari 2007 då revisionsplikten slopas för de minsta företagen i Sverige. Avgörande för 
företagens klassificering blir EG-rättens och ministerrådets fjärde direktiv, artikel 51.1, vilken 
även svenska lagstiftare kommer att följa. Revisionsplikten kommer således gälla för företag 
med fler än 50 anställda, mer än 7,3 euro i omsättning samt mer än 3,65 euro i balansomslutning. 
Företag understigande dessa värden är undantagna från revisionsplikten förutsatt att högst ett av 
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de tre gränsvärdena överstigs. Således tillkommer en valmöjlighet för företagen i form av att inte 
genomföra någon revision alls för att styrka de finansiella rapporternas trovärdighet.  
 
I vår studie skulle majoriteten av undersökta företag alltså från årsskiftet ha valmöjligheten att 
avstå revision vilket skulle kunna ge helt andra resultat gällande de faktorer som avgör 
företagens val av revisionskvalité. En annan möjlig vinkling på valet av revisionskvalité kommer 
då i framtiden kunna genomföras genom användandet av fler kvalitetsnivåer än de vi använt oss 
av, vilket skulle tillföra ett större djup i studien. Då vi undersökt årsredovisningar från 2003-
2005 är slopandet av revisionsplikten för de minsta bolagen en aspekt vilken inte påverkat vårt 
resultat. Våra valda variabler skulle dock säkerligen kunna ge ett annat resultat vid inkluderingen 
av denna valmöjlighet. Dessutom skulle förmodligen intressenternas, främst kreditgivarnas, krav 
på säkerhet ha en mer framtonande roll som avgörande faktor.  
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Bilaga 1  
 
Påträffade revisionsbyråer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*= Observationer innan extremvärdesbortfall 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsbyrå Antal reviderade
klienter 

Procentandel 
av populationen

Antal Anställda 
(Revisionsbyrån) 

    
BIG 5    
    
Örhlings 58 18,4 33 
Ernst & Young 89 28,2 60 
KPMG 14 4,4 8 
Deloitte 20 6,4 8 
Lindebergs PWC 28 9,0 16 
BIG 5 Totalt 209 66,4 
    
Övriga    
Acrevi Revision AB 1 0,4 4 
Argos Revision AB 7 2,2 5 
BEO Ekonomi 8 2,5 1 
City Revision 1 0,4 0 
Ekonomi Nord HB 8 2,5 0 
Engstroem & Partners 5 1,6 3 
Hellmans Revisionsbyrå 6 1,9 4 
LR-Revision 9 2,9 2 
Revisionstjänst R. Aronsson 6 1,9 1 
RedoVis Revision 1 0,4 2 
Revata HB 17 5,4 3 
Revisionsteamet 10 3,2 3 
UmRev AB 10 3,2 1 
Wennertorp Revision 2 0,6 2 
Wänman & Semb 13 4,1 3 
Västerled Revision AB 1 0,4 2 
   
Övriga Totalt 105 33,6 
   
Observationer Totalt 314* 100 
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Bilaga 2 
Logistisk regression modell 1 = Big 5/icke Big 5 

Omnibus Tests of Model Coefficients

65,259 7 ,000
65,259 7 ,000
65,259 7 ,000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
Model Summary

313,817a ,195 ,273
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 5 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

 
Classification Tablea

46 52 46,9
26 176 87,1

74,0

Observed
0
1

Big5 eller ej

Overall Percentage

Step 1
0 1

Big5 eller ej Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

Variables in the Equation

,562 ,131 18,393 1 ,000 1,755
1,699 1,175 2,091 1 ,148 5,467

,538 ,558 ,930 1 ,335 1,713
-1,089 ,399 7,445 1 ,006 ,336

-,010 ,006 2,433 1 ,119 ,990
-,453 ,669 ,458 1 ,499 ,636
3,011 ,530 32,277 1 ,000 20,314

-4,929 1,297 14,445 1 ,000 ,007

LNtottillg
LÖNOP
INFORTOT
CashFlowdummy
OMSTILLV
LEVERAGE
KONSULT
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: LNtottillg, LÖNOP, INFORTOT, CashFlowdummy, OMSTILLV,
LEVERAGE, KONSULT.

a. 
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Logistisk regression modell 2 = Auktoriserad/Godkänd revisor 

Omnibus Tests of Model Coefficients

45,019 7 ,000
45,019 7 ,000
45,019 7 ,000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
Model Summary

355,321a ,139 ,189
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 5 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

Classification Tablea

54 62 46,6
30 154 83,7

69,3

Observed
0
1

Auk/God

Overall Percentage

Step 1
0 1

Auk/God Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

Variables in the Equation

,542 ,121 20,186 1 ,000 1,719
1,034 1,079 ,917 1 ,338 2,812
1,109 ,531 4,362 1 ,037 3,032
-,890 ,372 5,723 1 ,017 ,411
-,003 ,006 ,203 1 ,652 ,997
,150 ,613 ,060 1 ,807 1,162

1,755 ,434 16,323 1 ,000 5,782
-5,407 1,220 19,640 1 ,000 ,004

LNtottillg
LÖNOP
INFORTOT
CashFlowdummy
OMSTILLV
LEVERAGE
KONSULT
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: LNtottillg, LÖNOP, INFORTOT, CashFlowdummy, OMSTILLV,
LEVERAGE, KONSULT.

a. 
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Bilaga 3 

 
 

Korrelationsmatris med dikotoma variabeln Cashflow-dummy

1,000 -,182** -,167** ,104 -,020 ,023 ,202**
. ,002 ,004 ,073 ,729 ,690 ,000

300 300 300 300 300 300 300
-,182** 1,000 ,336** -,053 -,034 ,018 ,055
,002 . ,000 ,360 ,557 ,751 ,341
300 300 300 300 300 300 300

-,167** ,336** 1,000 ,073 ,256** -,009 -,071
,004 ,000 . ,207 ,000 ,874 ,223
300 300 300 300 300 300 300

,104 -,053 ,073 1,000 -,041 -,003 ,055
,073 ,360 ,207 . ,483 ,960 ,339
300 300 300 300 300 300 300

-,020 -,034 ,256** -,041 1,000 ,019 ,108
,729 ,557 ,000 ,483 . ,741 ,061
300 300 300 300 300 300 300

,023 ,018 -,009 -,003 ,019 1,000 ,023
,690 ,751 ,874 ,960 ,741 . ,696
300 300 300 300 300 300 300

,202** ,055 -,071 ,055 ,108 ,023 1,000
,000 ,341 ,223 ,339 ,061 ,696 .
300 300 300 300 300 300 300

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

LN(tot tillg)

LÖNOP

INFORTOT

OMSTILLV

LEVERAGE

KONSULT

CashFlow dummy

Spearman's rho
LN(tot tillg) LÖNOP INFORTOT OMSTILLV LEVERAGE KONSULT

CashFlow
dummy

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Bilaga 4 
 
Företagslista   
AB Berglunds Manufaktur Bäcklund NJ AB 
AB Bostaden i Umeå Bär leveransen i Umeå AB 
AB Nordprotekt Bärox Förvaltning i Umeå AB 
AB NORDREPORTERN C.A. Svetstjänst AB 
AB Nordströms Elektriska Byrå Cadcom Umeå AB 
AB NYTRANS Catarina & Anders AB 
AB Smidesproffsen i Umeå Charlotta Företaget i Umeå AB 
AB Öhrlings Optik Cherry Casino Norr AB 
Ac golv & plantsättning AB ChrisPhil AB 
Ackordscentralen Norrland AB C-M Cykel Allservice AB 
Affärsresebyrån Capital i Umeå AB Coldwood Interactive AB 
Akademiska Hus Norr AB Comfort i Umeå VVS AB 
Akinna AB Comfort-Möbler i Umeå AB 
ALD trading AB Conradzons Potatis i Stöcksjö AB 
All-Bilar Assar Boström AB Contacten Norrlands elgrossist AB 
Allfiber Nät AB Cozy Coffee AB 
All-Miljö i Bjurholm AB CyberPhoto AB 
Allservice Hemtrivsel i Norr AB Cykel & Mopedhandlaren i Umeå AB 
Alltid Livs AB Cykloma AB 
Almi Företagspartner Västerbotten AB D.E.M-verk Mekaniska AB 
AREUM AB Delt Data El & Tele AB 
Arne Lundquist Måleri i Umeå AB Digmo Centrum AB 
Arne Wänman Fritid AB DIN BOK i Umeå AB 
Autolacken i Umeå AB Display i Umeå AB 
Autoparts i Umeå AB Djäkneböle Emballagefabrik AB 
Autos Import Norr AB El & Industrimontage Nord AB 
Axlagården Umeå Hospice AB Electrum Automation AB 
Axtorpet Ume AB Elinstallatören i Umeå AB 
B N Dental AB Elservice i Norrland AB 
Balticgruppen AB Elteknik i Umeå AB 
BBX Entreprenad AB Esam AB 
Beacon AB Esculapen Företagshälsovård AB 
Berg Kapell AB Eurasia International Kök AB 
Bergners Bil AB EXOSTOS AB 
Bevi-Nord AB Expert Bewe Foto AB 
Bilinvest i Umeå AB Explosiv Varor i Umeå AB 
Biopool AB EXPO Stormarknad i Umeå AB 
Björk och Boström Sportresor AB Fastighetsaktiebolaget Uman 
Björkstadens El AB Finas Hembageri AB 
Björkstadens Reklam AB Fotohörnan SWEFO AB 
Bjöörns Maskin i Bygdeå AB Fält Communications AB 
BL-INTERIÖR AB Företagsresor i Umeå AB 
Blixt-Sport Fiske o Fritid AB Galleri Andersson Sandström AB 
Blå Huset Hotell Umeå AB Gemoinvest AB 
Boströms Traktor och Maskin i Umeå AB Godstransportservice i Umeå AB 
Botnia Musik AB Gregers AB 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB Griba Möbler i Umeå AB 
BRP Sweden AB Grubbe Ventilation AB 
Bröderna Åkerlunds Radio/TV i Umeå AB Grus Schakt Umeå AB 
BULA Butiks- och Lagerakuten AB Gå och Löpkliniken i Sverige AB 
Buref AB Göstas Buss i Umeå AB 
Burlin Motor i Umeå AB Haga Plåt i Umeå AB 
Butiks & Kontorsmaskiner Service i Umeå AB Happy Soul i Umeå AB 
Byggbetong i Norrland AB HB Däck Harry Bång AB 
Byggbolaget Yngve Nilsson AB Helektron AB 
HJ Art & Video AB Mofab AB 
Home Hotel i Umeå AB Motorcentralen i Umeå AB 
Hotel Botnia AB Multigruppen i Umeå AB 
Hotell Dragonen AB Nanna Kiosken i Umeå AB 
I A Neon i Umeå AB Nattöppet 7-01 AB 
I T Instrument Teknik AB Nilsson Larsson Industri & Robotservice AB 
IBS Norra Norrland AB Nolia AB 
infoMer i Umeå AB Nordantenn i Umeå AB 
Ingemar Hultqvist AB Nordic Incoming Konferens & Specialresor AB 
Isringhausen Umeå AB Nordkontor Inredning i Umeå AB 
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Jobline Umeå AB Nordlignum AB 
JOBmeal Umeå AB Nordmalings Elservice AB 
Jonair Affärsflyg AB Nordring AB 
Jonasson Företagen AB NORDSYSTEM AB 
JSO Affärsutveckling AB Norrgruppen Media AB 
Jumpsuit AB Norrlands MC i Umeå AB 
K M Fjärr AB Norrlands ME-KO AB 
Kakel & Badrumscenter Ersboda AB Nya Umeå Bromsservice AB 
Kakel & Design i Umeå AB Nymans Däckservice AB 
Karlssons Lantbruk i Innertavle AB Office Data i Umeå AB 
Kenneth Wikström AB Office i Västerbotten AB 
Kii store and agency AB Ohlssons Tyger & Stuvar AB 
Kjellins AB Old Star Sport i Umeå AB 
Komatsu Forest AB Olle Olofssons Trafik AB 
Konfektyrgrossisten i Norr AB Optiker Per-Åke Östman AB 
Kumlins Måleri i Umeå AB Orexis Communication AB 
L.T.S. Telekommunikation AB Original i Umeå AB 
Lapplandsflyg LAP-AIR AB Oryx Simulations verklighets.mod. Sverige AB 
Lars & Erik Maskin AB Pensab Saneringsspecialisten i Norr AB 
Lars G. Ählströms Blommor AB Per Dahlström Klädmode AB 
Larsson & Co:s Tryckeri AB Per Evertssons Byggservice AB 
Lasses Blommor AB Pisingos AB 
Leana Dam AB Plano System AB 
Lennartssons Åkeri i Umeå AB Plastikkirurgi Norr AB 
Lerstenen Fastighets AB Polar Machine Trading i Umeå AB 
Lidström Kross AB Polarbuss Trafik AB 
Limetec Svenska AB Power Media i Sverige AB 
Lindehells Markplaneringar AB Presshörnan HMB AB 
Lindtour AB PS Pondus AB 
Ljusmiljö i Umeå AB R R Finans i Umeå AB 
Lokala Mediagruppen i Umeå AB R.N. FASTIGHETER I UMEÅ AB 
LPS Konstruktörer AB Racer Group AB 
Lundströms Bil- & Kaross Eftr. AB Radiocentralen RC Ljud & Bild AB 
Lås & Järn i Umeå AB Ragnhild Gyll AB 
Magasinet i Umeå AB REBIO AB 
Magnitud AB Redovisning & Deklaration i Umeå AB 
Magnus Murarkung AB Rekab Entreprenad AB 
Mats Lindholms Bil AB Renmarkstorgets Varuhall i Umeå AB 
Medicvent AB Restaurang Kraften AB 
Mekonomen Umeå AB Restaurang Skytten-Bågen AB 
Melin & co  Ring Mej Linkans Åkeri AB 
Miljöåkeriet i Umeå AB Risbergs Byggvaror i Umeå AB 
Milles Åkeri AB RJ Antenn AB 
Minervaskolan i Umeå AB Robotcenter Norr AB 
Mittel Fjärrvärme AB Roland Hägglund Förvaltning AB 
MKS Umetrics AB RSA Biomedical AB 
Rubricera Information i Umeå AB Umeå Industri & Kraft Konsult AB 
Ryttaren i Umeå AB Umeå Industriteknik AB 
Röbäcks Sweden AB Umeå Mobilkyla AB 
Rödäng Invest AB Umeå Montessoriskola AB 
S - A Lindström Taxi i Umeå AB Umeå Parkerings AB 
Savex VVS Förvaltning i Umeå AB Umeå Redovisningsbyrå AB 
Seaflex AB Umeå Reklam AB 
Sellcraft i Vännäs AB Umeå Restauranginvest AB 
Sharp Center i Västerbotten AB Umeå Taxi AB 
Sko Shop Company i Umeå AB Umeå Tidningstransporter AB 
Skog & Trädgård Umeå AB Umeå Van Service AB 
SkyCom AB Umeå Vatten och Avfall AB 
Special Städ i Umeå AB Umeåbuketten AB 
Sport-Huset i Umeå AB Umeåclip AB 
Strandbergs Elektriska i Umeå AB Uminova Innovation AB 
Stureson Bil AB Umiren Städ AB 
Stöcksjö Trafikaktiebolag UTAB Affärstryck i Umeå AB 
Sub Shop Sweden AB Utebutiken i Umeå AB 
Svensk Fond & Försäkring i Umeå AB Walthers Flygservice AB 
Sävar Energitjänst AB Vapencentrum Ögren & Co AB 
Södra Västerbotten Bygg AB Winn Marketing AB 
T.N Tidningar i Norr AB Wixners Kran & Bygg AB 
Tact Medical AB V-Schakt Entreprenad AB 
Taket i Umeå AB Vulkan Resor AB 
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Takringen i Umeå AB Vännäs Markservice AB 
Tandläkare Wiklund & Krooks AB VästerbottenPotatis AB 
Tandvårdshuset CO AB Västerbottens Fastighetsaktiebolag i Umeå 
Taxi Direkt i Västerbotten AB Västerbottens Museum AB 
Team Öhman Fastigheter i Västerbotten AB Västerbottens Taxi AB 
Teatercaféet i Umeå AB Västerbottens-Kurirens AB 
Techtum Lab AB Åkarnas Hus i Umeå AB 
Tegs Mark & Bygg AB Åkerbloms Universitetsbokhandel AB 
Teknikhuset i Umeå AB Åkeriservice Norr AB 
TelSek AB Ålö AB 
Tesab Återvinning AB Ålö Cylinder AB 
The Store i Umeå AB Åströms Tryckeri i Umeå AB 
ThorenGruppen AB  
TKI Teknikinstallationer AB  
Toontrack Music AB  
Traktor City i Umeå AB  
Traktören i Umeå AB  
TRIVEC Norr AB  
Two Wheels i Umeå AB  
Umefast AB  
Umehem Ett AB  
Umehälsan AB  
Umékök AB  
Umeå Arena AB  
Umeå Bilskadecenter AB  
Umeå Busstation AB  
Umeå Datakonsulter AB  
Umeå Energi AB  
Umeå Färg- och Tapetaktiebolag  
Umeå Försäljningsorganisation AB  
Umeå Glas AB  
Umeå Golvcenter AB  
 
 
 


