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Sammanfattning 
 

Inledning: Sverige idag har ett stort utbud av revisionsbyråer. Där byråerna som räknas 

till Big-4, second tier samt övriga är verksamma på ett flertal olika platser runt om i 

landet. Det stora utbudet av byråer gör att små företag i Sverige har ett svårt val att veta 

vilken revisor de ska välja. Denna svårighet grundar sig i att revision som tjänst är svår 

att utvärdera innan den är köpt och erhållen.  De små företagen som fortfarande måste 

bli reviderade efter lagförändringen 2010 ställs nu och då inför valet av att välja revisor. 

Tidigare studier har konkluderat att det finns olika faktorer som påverkar valet av 

revisor. Dessa har dock behandlat stora företag på andra marknader än Sverige. Oavsett 

detta har faktorer som pris, plats, kompetens och utbud av tjänster visat sig kunna 

påverka ett företags slutliga val av revisor. 

 

Syfte: Studien syftar till att förklara vilka faktorer som påverkar små företag vid valet 

av revisor. Vidare har studien två delsyften där första är att kartlägga hur själva valet av 

revisor ser ut när små företag väljer sin revisor. För det andra vill vi förklara om det 

finns några skillnader beroende på om företagen representeras av stor eller liten 

revisionsbyrå angående vilka faktorer som påverkar valet av revisor. 

 

Metod: Studien har använt en kvantitativ forskningsmetod. Där utgångspunkten har 

varit en deduktiv ansats där vi utifrån teorikapitlet har skapat en enkät för att samla in 

empiri. Studien bestod av ett obundet slumpmässigt urval på 4000 företag. Av dessa 

svarade 555 stycken. Med hjälp av univariata tester samt regressioner har studien 

kunnat besvara den uppställda problemformuleringen. 

 

Teoretisk referensram: Studien referensram inleds med en förklaring av varför företag 

efterfrågar revision. Vidare förklaras köpprocessen och hur ett företag väljer revisor. 

Sista delen går in på vilka faktorer som enligt tidigare forskning har visats sig påverka 

företags val av revisor.  

 

Slutsatser: Resultaten visar att de två främsta faktorerna som påverkar små företags val 

av revisor är; relationen till sin revisor och revisorns kompetens. Förutom dessa två var 

även faktorerna; revisionsbyråns kompetens, rykte, relationen till revisionsbyrån, 

närheten till revisionsbyrån och priset betydande faktorer vid valet. Studien konkluderar 

även att små företag i mindre utsträckning tar sig tid att jämföra olika revisionsbyråer 

vid valet av revisor. 

  



 
 

Förord  
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varit en utmaning där vi som studenter har lärt oss en hel del. Arbetets gång har 

genomgående skiftat mellan framgångar och motgångar men som slutligen resulterade i 

en färdig studie som behandlade frågan ”Vilka faktorer påverkar små företag vid valet 

av revisor?”. Utmaningen att göra en vetenskaplig studie har dock varit en rolig tid för 
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Begreppsförklaring 
 
Big-4 = Omfattar de 4 största revisionsbyråerna, PwC, EY, KPMG och Deloitte.  

 

Second tier = Omfattar revisionsbyråerna Grant Thornton, BDO, Baker Tilly Sverige 

och Mazars SET. 

 

Övriga = Motsvarar lokala och mindre revisionsbyråer som inte är inräknade i 

grupperna Big-4 eller second tier.   

 

Big-8 = Motsvara revisionsbyråerna Big-4 och second tier.  

 

Små/litet företag = Med små företag menar vi de företag som överstiger minst två av 

dessa kriterier: 3 000 000 SEK i omsättning, 1 500 000 SEK i balansomslutning eller 3 

anställda. Dessa företag överstiger dock inte mer än ett av dessa kriterier 65 000 000 i 

omsättning, 33 000 000 i balansomslutning eller 50 anställda.  
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1. Inledning   
 

I det inledande kapitlet kommer vi att exemplifiera vad studien kommer att omfatta och 

specificera studiens problembakgrund. Fortsättningsvis kommer en diskussion föras 

gällande det aktuella ämnet samt av vad studien kan bidra med. Diskussionen mynnar 

senare ut i studiens problemformulering som följs av vårt syfte med tillhörande 

delsyften.  

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Från de allra nordligaste till de allra sydligaste delarna av Sverige finns det ett stort 

utbud av revisionsbyråer. Det stora utbudet gör därför Sverige som land unikt 

(Sundgren & Svanström 2013, s. 32). På den svenska marknaden återfinns alla de stora 

revisionsbyråerna PwC, EY, KPMG och Deloitte. Bland dessa är PwC störst med sina 

100 kontor i jämförelse med de andra som har drygt hälften så många (PwC, 2012/2013, 

s. 2; EY, 2011/2012, s. 8; KPMG, 2014; Deloitte, 2014). I Sverige återfinns även 

mindre revisionsbyråer och hit räknas Grant Thornton, BDO, Mazars SET och Baker 

Tilly Sverige. Dessa 8 revisionsbyråer är de största revisionsbyråerna mätt i omsättning 

i Sverige (Konsultguiden, 2012). Förutom dessa Big-8 revisionsbyråer finns det även 

mindre lokala byråer som konkurrerar om kunderna. Tidigare studier har visat att de 

olika revisionsbyråerna skiljer sig från varandra i olika aspekter. Allt från kvalité till 

pris och kompetens (Sundgren & Svanström, 2013; Cravens et al., 1994, s. 35). Det kan 

därför vara svårt för företag att veta vilken revisionsbyrå som är bäst lämpad för deras 

behov. 

 

Varför Sverige har ett stort utbud av revisionsbyråer kan dels bero på den efterfråga 

som existerar i Sverige. Efterfrågan grundar sig dels i att Sverige sedan 1980-talet har 

haft lag på att svenska aktiebolag ska ha en revisor. Denna lag har dock utvecklats där 

en ny lag trädde i kraft 2010. Lagen förändrade förpliktelsen av revision för de allra 

minsta aktiebolagen då de nu fick välja fritt ifall de ville ha en revisor eller inte. I 

aktiebolagslagen återfinns tre gränsvärden som reglerar vilka aktiebolag som måste bli 

reviderade. (regeringen, 2010, s. 1) 

 

För de företag som fortfarande måste använda sig av en revisor kan valet av denne se 

olika ut. Utifrån Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) framkommer det att beslutet om 

vilken revisor de vill ha kan antingen röstas fram av aktieägarna i bolagsstämman eller 

beslutas av vd, styrelse eller annan person som erhållit den befogenheten. Uppdraget 

som tecknas mellan företag och revisor varar vanligtvis i fyra år från den tid då revisorn 

väljs till det fjärde årets årsstämma. Dock är uppdraget under denna period inte 

tvingande vilket medför att både revisorn och företaget kan när som helst välja att 

avbryta samarbetet. 

 

Oavsett de lagar som finns beträffande revision har det alltid funnits en efterfrågan av 

revision som grundar sig i olika motiv. Efterfrågan av att bli granskad går att lokalisera 

långt tillbaka i tiden då de första organisationerna var under uppbyggnad (Watts & 

Zimmerman, 1978, s. 614). Där en del företag innehar agentrelaterande problem som 

driver efterfrågan medan andra företag har en bristfällig intern kontroll. Denna 

efterfrågan ser olika ut bland företag och där agentproblem har varit den främsta 
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faktorn. (Collis, 2004, s. 97; Jensen & Meckling, 1976, s. 308; 357) Utifrån dessa 

problem kan valet av revisor se olika ut där företag med omfattande agentproblem mer 

troligt väljer en stor revisionsbyrå framför en liten (Chow, 1982). Små företag har inte 

dessa problem i lika stor uträckning då de till större del är familjeägda där de styrande 

och ägande är samma personer. Tidigare studier har även visat att dessa företag väljer 

en liten revisionsbyrå framför en av Big-4 revisionsbyråerna (Niskanen et al. 2010, s. 

242-243).  

 

Företag ställs därför nu och då inför situationen av att välja revisor. Detta val kan dock 

se olika ut beroende på om det är ett nytt- eller återköp av revisor. När det kommer till 

köp av professionella tjänster menar Hill & Neeley (1988) att ett flertal skillnader finns 

i jämförelse med en generell tjänst. Skillnaden mellan dessa är att professionella tjänster 

innefattar en större finansiell risk för företagen. Risken beror dels på att stora summor 

pengar betalas för en tjänst som i slutänden kan visa sig inte varit till något större värde 

för företaget. Hela köpprocessen från att; finna problemet, till att värdera sina olika 

alternativ och därefter besluta och utvärdera sitt val är av mer tidskrävande och 

komplicerad karaktär. (Hill, 1988, s. 18-19) För företagen som redan måste ha revisor 

kan detta behov istället uppstå ifall exempelvis parterna inte kommer överens, revisorn 

slutar på revisionsfirman eller att byrån inte klarar av att generera den kvalité som 

företaget efterfrågar (Beattie & Fearnley, 1995, s. 235).  

 

Att välja rätt revisor som passar just för företagets behov kan därför vara svårt eftersom 

revision som tjänst är svår att utvärdera innan den är köpt. Detta på grund av att 

revisionsbyråerna har ett överläge genom att de är experter som både rekommenderar 

och levererar tjänsten. Det kan då uppstå missmatchning mellan vad klienten förväntar 

sig och vad som tjänsten i slutändan levererar. (Causholli & Knechel, 2012, s. 649-650; 

Darby & Karni, 1973; Dulleck & Kerschbamer, 2006) 

 

Nolsoe Grünbaum et al. (2013, s. 38-39) studerade hur ”humanresurser” och 

”konsulttjänster” påverkades av den relation som skapades mellan kunden och 

försäljaren. Ett intressant fynd var att det visade sig att själva relationen till klienten 

kunde vara av större betydelse än den tjänst som levererades. Med det kunde en god 

relation till sin klient väga över den aspekten att den levererade tjänst inte var av bästa 

kvalité. Resultatet av detta visade på att det är viktigt att bygga upp en god relation med 

sin klient. Den goda relationen kan vid ett senare tillfälle vara av mervärde. Detta 

eftersom en tidigare klient kan komma att rekommendera företagets tjänst till andra 

företag som även kallas enligt litteraturen positiv ”word of mouth” (File et al., 1994, s. 

304). På så vis kan olika företag påverka varandra i deras val av revisor. Detta kan 

komma att vara än mer viktigt för de mindre revisionsbyråerna då de gäller att behålla 

sina klienter eftersom dessa har visat sig generera en lägre kvalité (se exempelvis 

DeAngelo, 1981b; Defond, 1992; Sundgren & Svanström, 2013). 

 

Små företag kanske inte efterfrågar hög kvalité på revisionen i lika stor utsträckning 

som stora företag gör. Därför kan små företag ha mindre incitament att betala höga 

revisionsavgifter för att erhålla en hög kvalité på revisionen (Magri & Baldacchino, 

2004, s. 966–967).  De små företagen kanske istället efterfråga en god relation till sin 

revisor som kan hjälpa företagaren med att besvara olika företagsrelaterade frågor som 

dyker upp. Balansgången av att välja en revisor som har tillräckligt med kunskap och 

som även tillgodoser bra revisionskvalité kan därför vara svår för företagen.  
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1.2 Problemdiskussion  
 

Sveriges aktiebolag står varje år inför beslutet om att byta eller att fortsätta sitt 

samarbete med sin revisor (Aktiebolagslag, SFS 2005:551). Processen att byta revisor 

till en ny kan både vara tidskrävande och kostsam för båda parter (DeAngelo, 1981a, s. 

126). Francis & Wilson (1988, s. 668-669) identifierade en tvåstegsprocess vid valet av 

revisor. De menade på att först uppstår ett behov av att byta sen byter företaget revisor. 

Behovet kan uppstå om företagets struktur förändras och behöver inte helt påverkas av 

revisionsfirmans karaktär (Beattie & Fearnley, 1995, s. 235).  

 

En viktig fråga för små företag är vilken revisionsfirma och revisor de ska välja. Valet 

av revisionsfirma innebär att en mängd olika aspekter som ska beaktas. Enligt Beattie & 

Fearnley (1995, s. 238) kan valet av revisor delvis förklaras av företagets storlek, 

komplexitet och vilken bransch de är verksamma på. Cravens et al. (1994) utgick ifrån 

att valet av revisor påverkades av revisionsbyråns rykte, struktur och industriexpertis, 

samtidigt som företagets finansiella struktur påverkar valet. Knechel et al. (2008) 

studerade företag på den finska marknaden som visade att valet av revisor påverkas av 

företagets komplexitet som skilde sig åt beroende på företagens storlek. Enligt Knechel 

et al. (2008) var detta den stora gemensamma nämnare som både förklarade små som 

stora företags val av revisor. Shin-kap (1994, s. 655-657) menade att de största 

revisionsfirmorna används som benchmark vid valet av revisor. Det är alltså de som styr 

hur marknaden ska se ut vilket resulterar i att de mindre revisionsfirmorna har det 

svårare att slå sig in på marknaden.  

 

Studier kring hur en individ väljer revisor är ett komplext område med olika 

karaktäristiska faktorer som spelar in. Dessa faktorer har förmågan att förändras över tid 

och är därför svåra att fastställa exakt. (Beattie & Fearnley, 1995, s. 237) Eftersom 

denna studie fokuserar på små företag som enligt lag måste bli reviderade förklarar detta 

en del av köpprocessen men inte allt. Tidigare studier gjorda av Beattie & Fearnley 

(1995;1998) har funnit bevis som pekar på att priset är en faktor som har stor inverkan 

på valet. Förutom priset har tidigare forskning konkluderat att andra faktorer som att 

kompetens och relation påverkar valet av revisor. Beattie & Fearnley (1995, s. 234) 

studerade vilka faktorer som påverkade valet av revisor samt vad som kunde utlösa ett 

byte av revisor hos publika företag i Storbritannien. Studiens konkluderade 8 faktorer 

som påverkade valet av revisor; revisionsbyråns rykte/kvalité, acceptans mot tredje part, 

värde för pengarna, förmåga att tillgodose icke revisionstjänster, små revisionsfirmor, 

specialisering inom en viss bransch, icke Big-6 firmor och geografisk position. Studiens 

resultat visade dock att priset var det mest frekventa svarsalternativet och orsaken till att 

företagen byte revisor. 

 

I en senare studie av Sands & McPhail (2003, s. 128-129) undersökte även dem större 

publika företag. Urvalet bestod dock denna gång av Australienska företag. Även denna 

studie poängterade att företagen ansåg att bytet av revisor var en stor kostnad och priset 

därför var viktigt. Resultatet visade dock att de två främsta faktorerna som påverkade 

valet av revisor var revisorns kompetens och att revisorn hade förmågan att förstå 

klientens behov. Detta resultat indikerar enligt författarna på att det finns ett krav på 

revisorn ska ha tillräckligt med kunskap för att genomföra revisionen men även för att 

förstå klientens speciella behov som kan variera beroende på vilken bransch de är 

verksamma på.  
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Tidigare studier som behandlar valet av revisor har främst riktat sig mot publika företag. 

Dessa företag skiljer sig strukturmässigt från mindre företag genom att de är mer 

komplexa med fler hierarkier vid beslutsfattandet (Ming-Jer Chen & Hambrick, 1995). 

Processen att välja revisor kan därför vara mindre formaliserad för små företag där 

mindre antal intressenter ska tas i beaktning vilket kan leda till att de påverkas av andra 

faktorer än vad större företag gör. I en tidningsartikel av Charlotta Marténg (2013) 

förklarar hon att små företag i Sverige allt mer efterfrågar en närmare kontakt med sin 

revisor. Detta för att skapa en närmare relation. Den transaktionsbaserade tjänsten som 

revision har varit tidigare kan alltså vara på väg bort (Fontaine & Pilote, 2012, s. 4). 

Fontaine et al. (2013, s. 10) konkluderar även de att klienterna ansåg att revisorns 

tillgänglighet var avgörande för att de ska känna sig sedd och hörd. Det finns alltså ett 

krav på att relationen ska vara bra mellan revisorn och företaget. En god relation kan 

även leda till andra positiva effekter för revisorn. Som att de får sälja fler icke 

revisionstjänster till sin klient (Herda & Lavelle, 2013, s. 1; 18-19). 

 

Med andra ord finns det en mängd olika faktorer som påverkar ett företags val av 

revisor. Vikten av priset, relationen samt avståndet till sin revisor är bara några exempel 

som i stor vikt påverkar företagen när det kommer till det slutgiltiga valet. Förutom 

revisionsbyråernas karaktär har tidigare studie visat på att företagens struktur kan vara 

avgörande. Ett större företag är exempelvis mer benäget att anställa en av större 

revisionsbyrå än vad mindre företag är (Knechel et al., 2008, s. 82). Denna studie har 

därför till syfte att förklara vilka faktorer som påverkar små företag vid valet av revisor. 

Påverkas företagen av olika faktorer beroende på vilken revisionsfirma de vill ha? Och 

hur ser beslutsprocessen ut för dessa företag?  

 

Forskningen inom val av revisor har gjorts på många andra delar av världen exempelvis 

USA, Storbritannien, Finland och Australien (se exempelvis Beattie & Fearnley, 1995; 

1998; Knechel et al., 2008; Sands & McPhail, 2003). Enligt Wallace (1987, refererad i 

Beattie & Fearnley, 1995, s. 228) är fortsatt forskning inom detta ämne väsentligt 

eftersom länder skiljer sig åt när det kommer till regelverk men även till sätt att driva 

företag. Därför är syftet med denna studie att på ett deskriptivt sätt förklara vilka 

faktorer som påverkar valet av revisor i Sverige. Detta kommer att bidra till den redan 

existerande forskningen inom ämnet genom att tillföra kunskap om vilka faktorer som 

påverkar just små företag i Sverige vid valet av revisor. Förutom faktorerna som 

påverkar valet av revisor kommer även studien att granska köpprocessen av revisor. 

Utifrån noggrann genomsökning inom forskningsområdet har vi inte lyckats lokalisera 

någon tidigare forskning som har förklarat hur köpprocessen av revisor går till bland 

företag i Sverige eller i andra länder. Syftet med att studera köpprocessen av revision är 

för att se hur mycket företagen söker, jämför och engagerar sig vid det slutliga valet av 

revisor. Utifrån problembakgrund och diskussion anser vi att studien är av hög aktualitet 

där vi förväntar oss att studiens bidrag kommer bestå av tre delar. Det första bidraget är 

att studien förväntas förklara vilka faktorer som påverkar små företag i Sverige vid valet 

av revisor. Det andra bidraget som förväntas av studien är att förklara hur köpprocessen 

av revison går till i små företag. Det tredje och sista bidraget som förväntas genereras är 

att revisionsbyråerna kommer erhålla en bättre förståelse över vilka faktorer som kan 

avgöra ett slutligt val av revisor.  
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1.3 Problemformulering 
 

Genom de ovanstående argumenten för ämnet och intresset vi har fått utifrån att läst 

kring området samt den bristfälliga forskning som existerar är vår frågeställning i 

studien.  

 

Vilka faktorer påverkar små företag vid valet av revisor? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som påverkar små företag vid valet 

av en revisor. 

  

Studien har två delsyften. För det första vill vi kartlägga hur själva valet av revisor ser 

ut när små företag väljer sin revisor. För de andra vill vi förklara om det finns några 

skillnader beroende på om företagen representeras av en stor eller liten revisionsbyrå 

angående vilka faktorer som påverkar valet av revisor. 

 

1.5 Avgränsningar  
 

I denna studie kommer en del avgränsningar att göras för att bättre kunna dra slutsatser 

som är av högre grad generaliserbara till den grupp vi studerar. För det första kommer 

studien endast behandla små företag i Sverige. Definitionen av små företag återfinns i 

begreppsförklaringen men förtydligas även här. 

 

1. I Sverige måste företag bli reviderade ifall de överstiger två av dessa tre 

kriterier; 3 miljoner SEK i omsättning, 1,5 miljoner SEK i balansomslutning 

eller 3 anställda inom företaget. (regeringen, 2010, s. 1) 

 

2. I EU direktivet finns rekommendationer om att företag som överstiger två av 

dessa tre kriterier ska bli reviderade: 65 miljoner SEK i omsättning, 33 miljoner 

SEK i balansomslutning eller 50 anställda inom företaget. (Grant Thornton, 

2014; valuta, 2014) 

 

Utifrån dessa två gränser för revisionsplikt kommer denna studie att fokusera på företag 

som befinner sig mellan dessa två gränsvärdena. Dessa företag har vi i denna studie 

slutligen valt att definiera som små/litet företag. 

 

De högre gränserna vad gäller anställda, omsättning och balansomslutning kommer från 

EU:s rekommendationer där vi konverterade gränsvärdena omsättning och 

balansomslutning från EURO till SEK med valutakursen 2014-01-01. Avgränsningen 

till detta spann är för att skapa ett bättre fokus till vilka faktorer som påverkar små 

företag vid ett val av revisor i Sverige. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter     
 

I det här kapitlet inleder vi med att beskriva för läsaren våra praktiska samt teoretiska 

erfarenheter och förklarar dess eventuella inverkan på studien. Vi fortsätter därefter att 

förklara vår uppfattning av verklighetssyn och kunskapssyn som följs av våra olika val 

av angreppssätt och ansats i studien. I slutet av kapitlet förtydligar vi det perspektiv 

studien har samt kritiskt diskuterar vår valda litteratur. 

 

 

2.1 Ämnesval 
 

Valet av ämne grundar sig främst i vårt eget intresse av revision, samt på den mindre 

forskning som gjorts gällande vilka faktorer som påverkar valet av revisor bland små 

företag. Förutom det finner vi ett intresse av att studera hur omfattande små företags 

process är vid köpet av revisor. Med både intresset samt det teoretiska gapet som vi 

funnit anser vi att vårt problem är av betydelse eftersom studien kommer att ge mer 

kunskap till revisionsområdet.  

 

Vi som författare har båda läst redovisning C följt av fördjupningskurser inom 

redovisning och revision på D-nivå. Detta är därför en bidragande faktor till varför vi 

valt att fortsätta fördjupa oss inom revisionsområdet. Med både föreläsningar samt 

praktiska erfarenheter har vi fått en bra inblick i revisionsområdet och sett dess bredd i 

både forskning och utveckling. Det gemensamma intresset av att arbeta inom revision är 

också något som har påverkat valet av ämnet. Studiens inriktning kan ge oss en djupare 

förståelse vilket kan vara till fördel för våra framtida karriärer inom revision. Själva 

ämnet är därför av betydelse för oss som författare men även för revision som 

kunskapsområde. Där studien främst kommer generera vetskap om hur själva processen 

av ett revisionsköp går till samt vilka faktorer som är av större tyngd och som kan vara 

avgörande i denna process.  

  

2.2 Förförståelse 
 

En persons erfarenheter och förförståelse härleds från en persons olika steg i livets gång 

som senare kan ge en avbild i det ämne som ska studeras (Ohlsson & Sörensen, 2011, s. 

101). På grund av att vi både har skilda samt gemensamma förförståelser när det 

kommer till revisionsområdet är vi fullt medvetna att vår objektivitet kan komma att 

påverkas. Vikten av att vara medveten om sin förförståelse är stor för att kunna 

förhindra att den påverkar studien i större utsträckning (Svenning, 2000, s. 12). Detta är 

dock framförallt viktigt i en kvalitativ studie där denna förförståelse kan komma 

påverka analys och tolkning av resultat i jämförelse till kvantitativ studie (Ohlsson & 

Sörensen, 2011, s. 101).  

  

Förförståelsen går att dela upp i två delar; förstahandsförförståelse och 

andrahandsförförståelse. Förstahandsförförståelse omfattar de erfarenheter som en 

person har tillägnat sig via praktisk väg. Andrahandsförförståelsen handlar däremot om 

vad en person har för teoretisk bakgrund. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76) Vår 

förförståelse består främst av andrahandsförförståelse, det vill säga teoretisk kunskap 

inom området. Denna förförståelse är utvecklad under vår tid som studenter vid Umeå 

universitet genom kurserna redovisning C samt kurser inom redovisning och revision på 
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D-nivå. Främst kommer förförståelse dock från kursen Avancerad Revison D. Genom 

denna kurs kom vi i kontakt med revision på en djupare nivå som gav oss goda 

möjligheter att skapa oss en förståelse av det aktuella ämnet. Vår förförståelse ur ett 

företags perspektiv beträffande revision är dock av mindre karaktär. Ingen av oss har 

tidigare kommit i kontakt med att praktiskt få ta del av hur företag tänker eller resonerar 

kring valet av revisor. Denna brist innebär att vi som författare får ta ett större ansvar 

med att läsa oss fram till den kunskap som behövs för att besvara den aktuella 

frågeställningen.  

 

Betydelsen av att författarna kontinuerligt kontrollerar sin förförståelse är av vikt så att 

den inte påverkar studien i någon omfattande mening, vare sig det gäller teori, 

datainsamling, analys eller slutsats. Dock menar Gilje & Grimen (2007, s. 179) att det 

är viktigt att ha en förförståelse eftersom det gör det möjligt för författarna att bättre se 

samband. Trots det ämnar vi oss att förhålla oss så objektivt som möjligt men med 

medvetenhet att förförståelsen kan komma att påverka. 

 

2.3 Kunskapssyn 
 

Valet av studiens synsätt är av vikt eftersom detta påverkar studiens vidare 

konstruktion. Förutsatt detta kommer framförallt positivism och hermeneutik diskuteras 

i denna studie. Dessa två skiljer sig åt på det enkla sättet att positivismen förklarar 

kunskapen medan hermeneutiken förstår kunskapen. Denna studie kommer att ha 

positivistisk synsätt med deduktiv metod. Med en positivistisk synsätt betraktas ofta 

sociala sammanhang där fakta och objekt går att mäta. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62; 

Lundahl & Skärvad, 1999, s. 38). Utifrån empiriska data ska metodvalet genomsyra 

hela studien utan att avvika. Studiens syfte ska vara att försöka förklara utifrån 

metodvalet orsak, verkan och samband av problemet. Det är därför viktigt att resultatet 

ska kunna generaliseras och att det ska vara klart och tydligt hur fakta och värderingar 

åtskiljs (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39). En studie med positivistisk synsätt utgår 

oftast från hypoteser utifrån befintliga teorier som sedan testas för att bekräftas eller 

förkastas (Patel & Davidson, 2011, s. 27), detta är dock inte fallet i denna studie. Denna 

studie kommer istället att vara deskriptiv samt med inslag av explorativ karaktär. Den 

positivistiska kunskapssynen hör till ontologiska frågeställningar där sociala entiteters 

art och natur studeras. Med det är den ontologiska frågeställningen ofta kopplad till 

objektivismen som i sin tur förklarar hur vi människor ställer oss till den natur vi lever i. 

Med att vara objektiv är vi som författare medvetna om att naturen runt om oss har 

format våra idéer och kunskaper, dock ska detta inte påverka studien. Därför är det 

viktigt att skilja på våra egna uppfattningar och hur verkligheten ser ut (Bryman & Bell, 

2013, s. 36). 

 

Det hermeneutiska synsättet syftar däremot på att forskningen ska uppnå en förståelse 

av det studerade området, som exempelvis en händelse, som denna studie inte syftar på 

att göra. Hermeneutiken innebär att ingen tolkningsprocess börjar helt fördomsfri, utan 

tolkaren närmar sig sitt material med en viss förförståelse (Johansson, 1993, s. 96). 

Genomen det positivistiska synsättet menar vi att mäta och förklara vissa företeelser 

istället för att tolkat dem och utifrån det skapa en förståelse varför faktorerna påverkar 

valet av revisor. 

 

I denna studie kommer vi att studera små företag i hela Sverige. För att kunna bekräfta 

vad som påverkar dessa företags agerande vid valet av revisor har vi som utgångspunkt 
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tidigare teorier inom revisionsområdet. Utifrån dessa teorier kommer vi att konstruera 

en enkät där vi förutsätter att respondenterna svarar så sanningsenligt som möjligt. 

Dessa svar kommer därefter analysera för att kunna dra slutsatser. Vår kunskapssyn har 

påverkan på hur studien uppfattar verkligheten därför är det viktigt att vi som författare 

tar ställning till detta innan studien genomförs (Johansson-Lindfors, 1993, s. 10). 
 

2.4 Forskningsansats och forskningsstrategi 
 

Utifrån vår kunskapssyn kommer vi att använda oss främst av kvantitativ metod med 

deduktiv forskningsansats samt med inslag av en explorativ tillvägagångssätt. Valet av 

forskningsansats grundar sig i att studien utgår från tidigare teorier samt att studien 

kommer att kvantifiera data. Utifrån detta är en deduktiv metod att föredra eftersom vi 

syftar på att dra slutsatser utifrån de teorier som säger att naturen beter sig på ett visst 

sätt som Patel & Davidson (2011, s. 23) och Olsson & Sörensen (2011, s. 48) förklarar. 

Det explorativa inslaget i studien grundar sig i att företags köpprocess av revisor är ett 

outforskat område. Studien kommer därför behöva ta en mer utforskande karaktär för att 

göra det möjligt att kunna förklara hur själva valprocessen av revisor går till. Detta 

resulterar i att ett högre krav kommer ställas på oss som genomför studien beträffande 

vår idérikedom samt insamling av information (Patel & Davidson, 2011, s. 12).  

 

Ett kännetecken för kvantitativa studier är att uppvisa frekvenser. Dessa frekvenser kan 

visa svar på frågor som hur ofta, hur vanligt, hur många eller anger ett visst antal i en 

population (Trost, 2012, s. 23). Skillnaden mellan kvalitativ metod och kvantitativ 

metod är att kvalitativa studier fokuserar mer på ord och inte kvantifierar data (Bryman 

& Bell, 2013, s. 49-50). Kvalitativa studier utgår också från verkligheten för att sedan 

skapa en egen teori (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). Eftersom vi vill utgå från redan 

befintliga teorier och försöka se vilka samband som kan dras från vår studie till dessa är 

inte en kvalitativ metod tänkbar i vår studie. Däremot kommer det finnas en liten 

karaktär av kvalitativ metod med i studien då det gäller att försöka förstå små företags 

köpprocess av revisor där forskningen för närvarande är knapp. 

 

Vi kommer att bygga upp en enkät för att sedan kunna dra slutsatser utifrån vår 

population. Studier som utgår från ett positivistiskt synsätt använder vanligtvis 

hypotesprövningar eller en deskriptiv undersökningsmetod för att förklara verkligheten 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). I vår studie kommer vi att använda oss av en 

deskriptiv metod där vi ställer upp faktorer som tidigare forskning har visat vara av 

betydelse i deras val av revisor. Studiens tänkta undersökningsprocess kommer därför 

se ut som figur 1 nedan. 

Vår deduktiva process: 

 
Figur 1: Reviderad modell av deduktiva processen. Källa: (Bryman & Bell, 2013, s. 31) 

 
Valet av kvantitativ metod har både sina för- och nackdelar. I och med att vi inte har 

valt att använda en kvalitativ metod med en induktiv angreppsätt leder det till att vi inte 

får den djupare och unika förståelse av hur små företag tänker och resonerar när det 
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kommer till valet av revisor och dess köpprocess. (Bryman & Bell, 2013, s. 49-50; 419-

421; Patel & Davidson, 2011, s. 13-14) Även fast vi inte får den djupare förståelsen 

genom intervjuer anser vi att enkäten kan hjälpa oss på vägen. Enligt Svenning (2003, s. 

75) är en enkätundersökning en sort intervju som frågar respondenten frågor vid ett 

enda tillfälle. Eftersom vi kommer att ta kontakt med de individer som tar beslutet om 

vilken revisor de ska anställa kan vi få reda på deras uppfattning om vad som påverkar 

valet och hur deras köpprocess ser ut. Valet att använda oss av en enkät anser vi även 

kan ge oss möjligheter att samla in tillräckligt mycket data för att kunna generalisera till 

hela populationen. Delar av den information som vi kommer att fråga om finns att ta del 

av genom olika databaser som en arkivstudie kunde utnyttjat. Dock hade vi inte kunnat 

samla in den information som berör hur beslutsfattare själv uppfattar olika faktorers 

påverkan kring valet av revisor samt mer specifikt förklara hur små företag i Sveriges 

köpprocess av revisor går till. Därför anser vi att enkäten kommer att vara till stor hjälp 

för att få dels en bild över hur valet av revisor går till hos små företag i Sverige samt 

vilka faktorer som påverkar det. Med de kvantifierbara data som förväntas samlas in har 

vi i denna studie inte till huvudsyfte att skapa teorier utifrån vår empiri utan att mer 

förklara vår empiri utifrån tidigare teorier (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Detta för att 

senare kunna dra mer direkta och specifika slutsatser som förväntas kunna generaliseras 

till den population som denna studie riktar sig till. Som är i detta fall små företag i 

Sverige. Därför menar vi att utifrån studiens syfte hade en arkivundersökning eller en 

kvalitativ studie inte varit användbar. En eventuell studiemetod hade varit ifall dessa två 

metoder hade kombinerats. Detta hade gjort det möjligt att få fram stora delar av den 

information som denna studie syftar på att samla in men med en stor begränsning vilket 

hade varit att generaliseringen inte hade kunna göras på samma sätt. En sådan studie 

hade då haft sina begränsningar när de kom till generaliseringen eftersom ett begränsat 

antal intervjuer endast hade hunnits med som dessutom kunnat bli svåra att direkt 

generalisera vidare till hela populationen.  

 

2.5 Perspektiv 
 

Denna studie utgår från företagens perspektiv vilket är logiskt eftersom det är dessa som 

studiens enkätundersökning riktar sig till. Dock förväntas nyttan av studien däremot 

rikta sig till revisionsbyråerna. Detta eftersom det är dem som kommer kunna dra nytta 

av att veta vilka faktorer som påverkar de små företagens val av revisor och således 

försöka anpassa/jobba för att förbättra dessa faktorer inom byrån. Att tydliggöra vilket 

perspektiv studien utgår ifrån är viktigt för att underlätta för läsaren att dels veta hur 

studien är riktad samt för att förhindra att läsaren bildar sig ett eget perspektiv 

(Svenning, 2000, s. 23; Bjereld et al., 2002, s. 17). 

 

Genom vår enkätundersökning vill vi kunna konkludera vilka faktorer som påverkar 

valet av revisor hos små företag. Denna information förklarar vad företag värderar i 

revisionsbyråerna och vilka faktorer som är avgörande i deras val av revisor. Studien 

bidrar därför med information till revisionsbyråerna som lättare kan förbättra sitt sätt att 

arbeta. Utifrån detta kan de dels utveckla sin marknadsföringsteknik och sitt sätt att 

attrahera nya kunder. Studien kan även bidra med att revisionsbyråerna vet hur de ska 

behålla sina nuvarande klienter och vad som kan förbättras inom organisationen. 

Tidigare forskning inom just valet av revisor har riktat sig mot större företag i andra 

delar av världen (se exempelvis Beattie & Fearnley, 1995, 1998; Ho & Fei Kang, 2013; 

Knechel et al., 2008). Men hittills är forskning gällande små företag på svenska 

marknaden av mycket liten karaktär. Eftersom Sverige är ett av de få länder som 
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fortfarande har vissa krav på revisor bland små företag är det intressant att se vad som 

påverkar små företagen vid deras val av revisor och hur denna process går till. 

Relevansen av den information som vi kommer att samla in kommer främst att rikta sig 

till revisionsbyråer och kommer därför tjäna dessa störst nytta (Svenning, 2000, s. 14). 

Det leder till att studiens resultat kommer främst vara av värde för revisorer där en 

utökad kunskap inom området beträffande hur valet samt köpprocessen av revisor går 

till.  

  

2.6 Källkritik 
 

Enligt Ejvegård (2009, s. 59-62) är det viktigt att kritiskt granska de källor en studie 

använder. Han anser att följande kriterier är viktigt för att en studie ska kunna ses som 

trovärdig; Ett äkthetskrav är av betydelse, vilket intygar att källan är riktig; Oberoende 

krav, generellt är det bättre med primärkällor än sekundärkällor; Färskhetskrav, 

betydelsen av att använda källor som är nyare än äldre; Samtidskrav, det är bättre att 

använda sig av en källa som ligger närmare studiens tidsperspektiv.  

 

I vår studie har vi kritiskt granskat de använda artiklarna och utgått ifrån de ovanstående 

kriterierna. Framförallt har vi använt oss av vetenskapliga artiklar för att bygga upp vår 

studie. Det ska sägas att vi under problembakgrunden och problemdiskussionen 

refererade till olika hemsidor. Dessa hemsidor är utvalda på ett sätt att vi som författare 

kan lita på den informationen som är hämtad. Vi får anta och förlita oss på att 

regeringen, EU parlamentet med flera uppger information som är tillförlitlig. Givetvis 

har vi kritiskt granskat och kontrollerat de hemsidor som är av mer osäker karaktär. 

 

Den vetenskapliga litteratur som vi har byggt upp vårt teorikapitel på är först och främst 

hämtad från Umeå universitets databas ”Business Source Premier”. Där vi både har 

kryssat i ”peer reviewed” samt utvärderat artikeln utifrån tidigare citeringar. Artiklarna 

som bearbetats på detta sätt kan ses som ”grund fakta” och anses som en pålitlig källa. I 

denna databas publiceras artiklar från International Journal of Auditing, Accounting 

Review, Accounting Horizons, Managerial Auditing Journal, Journal of Accounting 

Research samt Critical Perspectives on Accounting.  

 

När vi inte har hittat förstahandsreferenser i en artikel och inte heller funnit dem direkt i 

”Business Source Premier” har vi använt oss av Google Scholar. Vi är väl medvetna om 

att denna söksida inte är den bästa. Vi har dock genom att sökt och funnit den relevanta 

artikeln på Google Scholar kunnat sedan ta del av artikeln från Umeå universitets 

databas och kontrollerat ifall den är bra nog för att kunna användas som källa i denna 

studie. 

Beträffar vår insamlade litteratur har dessa sökord varit frekvent använda: Audit choice, 

Choice criteria, Big-4 vs Non-Big-4, Audit characteristics, Audit size – audit quality, 

buying process, professional service, industrial buying behavior, Audit switch med 

flera. Utifrån dessa har vi hittat den aktuella litteraturen som har bearbetats i uppsatsen 

och som ligger till grund för den teoretiska referensramen. Studiernas färskhet har 

behandlats genom att först behandla de teorier som är äldst och senare gå vidare till de 

mer aktuella studierna som detta för att försöka uppfylla samtidskravet. Denna följd 

motiverar vi med att en bättre förståelse av ämnets utveckling inom respektive område 

fås. 
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3. Teoretisk referensram    
 

I det här kapitlet förklarar vi vilka teoretiska referensramar som studien kommer röra 

sig inom och som ligger till grund för studien. Vi börjar med att belysa delar av vad 

som kan ligga till grund till att en efterfrågan av revisor uppstår.  Detta följs upp av den 

nytta revision kan ge ett företag och vilka olika typer av revisionsbyråer som existerar. 

Vidare följs detta med hur köpprocessen av en professionell tjänst går till. Kapitlet 

fortsätter därefter med en djupare förklaring och behandling av tidigare forskning där 

de mest väsentliga faktorerna som kopplas till denna studie diskuteras. Genomgående i 

teoriavsnittet kommer vi att belysa den bristfälliga kunskapen när det kommer till hur 

små företagets process går till vid valet av revisor och vilka faktorer som kan spela in. 

Genomgående i kapitlet kommer kontinuerlig återkoppling mellan teorierna och vår 

studie att göras.  

 

  

3.1 Efterfrågan av revision  
 

Valet av revisor och företags efterfrågan på revision beror på en mängd olika faktorer. 

Eftersom små företag i Sverige är enligt lag tvingade till att bli reviderade förklarar 

detta en del av efterfrågan på revision. Den existerande lagen har lett till att Sverige som 

land är unikt med en omfattad utbredning av revisionsbyråer (Sundgren & Svanström, 

2013, s. 32). Grunden till efterfrågan menar dock Wallace (2004, s. 286-287) beror på 

tre faktorer; agentkostnader, efterfrågan på information och efterfrågan på försäkran. 

Utifrån dessa faktorer kan efterfrågan se olika ut och leda till att det slutliga valet av 

revisor skiljer sig mellan olika företag.  

 

Två tidiga studier som kom att behandla agentteorin var Jensen & Meckling (1976) och 

Watts & Zimmerman (1978). Jensen & Meckling (1976 s. 308) förklarade agentteorin 

som en separation i kontroll och ägande. Där separation kan generera en kostnad som 

företagets intressenter får stå för. Kostnaden grundar sig i att investerare och 

företagsledare har olika intressen där båda vill maximera sin egen vinst. För att 

begränsa denna kostnad menar de på att parterna kan ingå i ett kontrakt där 

företagsledarens roll förtydligas. Kontraktet är till för att förhindra företagsledaren att 

agera utifrån sin egen vilja och mer utifrån intressenternas intresse. Trots det syfte som 

kontraktet tjänar menar författarna att det är omöjligt att helt förhindra företagsledaren 

att göra val som är av eget intresse. Intressenter har därför andra möjligheter att styra 

företagsledares agerande genom att övervaka, betala bonusar eller erbjuda andra 

förmåner som blir en kostnad för intressenter. Omfattningen av problem och dess 

kostnader som uppstår kan alltså därefter förklara företags val av revisor (Francis & 

Wilson, 1988, s, 680). Högre kostnader på grund av agentrelaterade problem 

konkluderade DeAngelo (1981b, s. 185) var en bidragande faktor till att en högre 

revisionskvalité efterfrågades. Vilket då kunde leda till att företag valde en stor revisor 

med gott rykte som genererade en högre kvalité på revisionen som både DeAngelo 

(1981b) och Sundgren & Svanström (2013) tidigare konkluderat.  

 

Inom revisionsområdet har agentteorin varit en grundsten för många studier som försökt 

att förklara efterfrågan av revision och företags val av revisor (se exempelvis Chow, 

1982; Collis et al., 2004; DeFond, 1992; Hay & Davis, 2004; Ho & Fei Kang, 2013). I 

dessa studier har dels intressekonflikter samt informationsasymmetri uppmärksammats. 
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Uppkomsten av informationsasymmetri är även känt som ”lemons problem” där 

företagsledare sitter på mer information om företagets ekonomiska situation i jämförelse 

med intressenterna (Eilifsen et al., 2013, s. 6). På grund av informationsasymmetrin 

mellan marknaden och företagsledare kan det finnas risker att marknaden blir lurad och 

har svårt att värdera bra eller dåliga affärsidéer (Healy & Palepu, 2001, s. 407-408). 

 

 
Figur 2: Agentteorin Agent-Principalen. Källa: (Eilifsen et al., 2013, s. 7) 

 

För att lösa dessa problem har en revisor en viktig roll i företaget eftersom han/ hon kan 

minska konflikter samt informationsasymmetri mellan intressenter och företagsledare 

(Eilifsen et al., 2009, s. 6-7).  

 

En tidigare studie gjord av Lennox (2005) studerade relationen mellan företagsledares 

ägande i privatägda företag och deras val av revisionsbyrå. De konkluderar att det finns 

en större sannolikhet att intressekonflikter uppstår då en företagsledare har ett mindre 

ägande i företaget. Företagsledaren delar då inte samma intresse som utomstående 

investerare vilket kan leda till oönskade agentkostnader uppstår. Denna kostnad är som 

lägst då företagsledaren och utomstående investerare är en och samma person och delar 

samma intresse. När det kom till valet av revisor fanns det inget linjärt samband mellan 

företagsledares ägarandel och valet av större revisionsbyråer. Dock existerade ett 

minskat intresse av att anställa en Big-5 revisor då ägaren gick från att äga ingenting till 

en liten andel eller från att äga en stor andel till att äga nästan allt. (Lennox, 2005, s. 

209; 220; 223; 225) En senare studie av Niskanen et al. (2011, s. 56; 63) fann även den 

att företagsledares ägande i små privata företag hade en inverkan på efterfrågan av 

högre revisionskvalité. Även denna studie fann ett icke linjärt samband mellan 

ägandeandel och efterfrågan på Big-4 revisionsbyråer. Dock konkluderade de att när en 

företagsledare hade ett högre ägande i företaget ökade efterfrågan på hög 

revisionskvalité. Efterfrågan på Big-4 revisionsbyråer ökade alltså med ägandet vilket är 

i motsats till vad Lennox (2005) studie visade. Fortsättningsvis fann de att ett företags 

finansiering hade en påverkan på dess efterfrågan av revision. Företagen som 

finansierades i högre grad av skulder efterfrågade en revision av högre kvalité. Vilket 

går att tolka att en stor revisor troligtvis skulle väljas ifall företag har stora skulder som 

är grunden till företagets finansiering. Trots olika faktorer som skapar efterfrågan och 

som ligger till grund till valet av revisor skiljer sig familjeföretag och andra företag 



 13 

 

överlag. Där de företag som inte är familjeägda anställer till större grad en stor revisor 

(Ho & Fei Kang, 2013, s. 89). 

 

3.2 Nyttan av revision 
 

Förutom att revision kan minska informationsasymmetrin mellan externa och interna 

intressenterna har tidigare forskning visat på att revision bidrar med både en intern och 

extern nytta för företagen. Denna nytta skiljer sig åt och som kan delvis förklaras utifrån 

företagen själva.  

 

3.2.1 Extern 

Den externa nyttan som en revisor tjänar är att de på ett oberoende synsätt uttrycker en 

åsikt om exempelvis bokföring, årsredovisning samt ledningens förvaltning av 

företaget. Denna utomstående och oberoende åsikt är tänkt ska styrka ett företags 

finansiella rapport. Där den dels ska ge en bedömning av den finansiella informationen 

när det gäller dess giltighet, fullständighet och korrekthet. (Aktiebolagslag, SFS 

2005:551; Eilifsen et al., 2009, s. 4-21)  

 

Tidigare studier har konkluderat att det finns en korrelation mellan reviderade företag 

och räntefördelar. Blackwell et al. (1998, s. 68-69) konkluderade att små företag som 

blev reviderade hade generellt lägre räntekostnader än de som inte var reviderade. Den 

minskade räntekostnaden var dock korrelerad med storleken på företaget, innebärande 

att ju större företaget var desto mindre var denna fördel i räntebesparing. Detta 

förklarades dels av att större företag sågs som mindre riskabla att låna ut till då de hade 

haft längre tid att bygga upp ett förtroende på kreditmarknaden. Liknande resultat fann 

även Pittman & Fortin (2004, s. 126) i sin studie. Där de fann att nyligen publika 

företag fick ekonomiska fördelar i form av lägre ränta om de valde en av Big-6 

revisionsbyråerna. Däremot visade inte Johnson et al. (1983, s. 50) samt Kim et al. 

(2011, s. 587) studier på något direkt samband mellan en revision och en banks vilja att 

låna ut till lägre kostnad.  Kim et al. (2011, s. 609) menade att privatägda företag inte 

hade någon ytterligare vinst av att välja en Big-4 revisor före en icke-Big 4 revisor. 

Dock var sambandet inte det samma med publika företag där Kim et al. (2013, s. 82) vid 

en senare studie konkluderade att Big-4 revisorer hade en mer positiv inverkan på 

räntekostnaden än en icke-Big-4 revisor.  

 

3.2.2 Intern 

När det gäller den interna nytta i ett företag kan en revision bistå företagsledning med 

information som förtydligar hur effektiv ett företags interna kontroll är och har visats 

vara en anledning till att företag fortsätter att bli reviderade även fast de inte måste 

(Collis et al., 2004, s. 94; 96). Collis (2003, s. 15) menade att små företags interna 

kontrollsystem kan inneha en hög nivå av inneboende risk i form av felaktigheter som 

kan komma att behöva kontrolleras av en extern revisor. Hon menade att revisorns 

tjänst kan ses som en kvalitetskontroll av ett företags interna processer, rutiner och 

finansiella rapporter. Denna kontroll skapar därigenom en trygghet hos beslutsfattarna 

som kan fatta fler korrekta beslut. Chow (1982) samt Page (1984) studier visade att 

revisorns kontroll av interna processer ökade företags effektivitet vilket kunde resultera 

i ett bättre resultat för företagen. Anledningen till detta kan vara att företagsledaren har 

bristfälliga kunskaper som leder till att felaktigheter uppstår. Detta skulle kunna 

förhindras med hjälp av att revisorns kunskaper och resultera i att onödiga fel inte 

uppstår. (Marriot & Marriot, 2000, s. 486) Knechel et al. (2008, s. 82-83) studie visade 
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även den att mindre företags efterfrågan på revision berodde på den interna kontrollen. 

Men att komplexiteten i företagets bransch också spelade in och som kom att påverka 

företagets val av revisor. 

 

3.2.3 Efterfrågan och nyttan av revision kopplat till vår studie 

I denna första teoridel har det tagits upp olika faktorer som skapar efterfrågan av 

revision och som kan ligga till grund för vilken revisor ett företag väljer. Ett flertal 

studier har identifierat en gemensam faktor som visats sig förklara efterfrågan av revisor 

till stor del, vilket är agentproblemet. Eftersom denna studie riktar sig till små företag 

förväntar vi oss att detta inte kommer vara av någon större karaktär eftersom 

agentproblemen främst uppstår i större företag. Däremot kommer företags storlek i 

omsättning att användas vid senare framställning av empiri och analys för att kunna 

studera ifall detta har en effekt i deras val av revisor.  

 

Efterfrågan och nyttan av revision är främst relaterade till bakgrundsfrågorna som sedan 

kommer att kopplas samman med frågorna i Del II och III i enkäten. Detta för att se 

vilka samband som finns i små företag i Sverige. För att kunna finna dessa samband är 

det viktigt att lokalisera och definiera företagens storlek, branscher med mera för att 

kunna vidare se om det finns några skillnader i hur de tänker vid valet av revisor. 

Utifrån att urvalet har ett stort spann där företagen kan variera mellan 3-65 Mkr i 

omsättning förväntar vi oss att det finns skillnader inom gruppen som kan komma 

förklara deras val av revisor.  

 

När det gäller de allra minsta företagen i urvalet förväntar vi oss att de i större 

utsträckning efterfrågar en nära kontakt med sin revisor och med det vill de ha personen 

nära till hands. Anledningen till detta är för att vi anser att små företag är i större 

utsträckning behov av rådgivningsrelaterade företagsfrågor. Utifrån detta menar vi på 

att en revisor är till större nytta för små företag eftersom större företag inte har samma 

behov av denna rådgivning då de dels är större och innehar en större kompetens inom 

företaget. Vidare menar vi på att ägarstrukturen är den faktor som kan komma och 

påverka valet då det visat sig dels att familjeägda företag inte vill ha en Big-4 revisor 

medan företag med större spridning av ägandet vill hellre ha detta. Beroende på 

resultatet förväntar vi oss kunna förklara vilka faktorer som påverkar små företagen 

beroende på om de har en stor eller en liten revisor.  

 

3.3 Kategorier av revisionsbyråer 
 

Föregående avsnitt visar på vad som kan vara bidragande faktorer till varför företag 

väljer att anställa revisor samt vilken revisor de väljer. Tidigare studier har grupperat 

revisionsbyråerna i olika kategorier eftersom de dels skiljer sig i storlek men även i 

vilken kvalité de genererar.  De vanligaste kategoriseringarna av revisionsbyråerna är i 

följordning; Big-4, Big-8, second tier eller övriga (se exempelvis Craswell et al., 1995; 

Choi et al., 2010; Lai, 2013; Sundgren & Svanström, 2013).  

 

Dessa grupper har visat sig skilja sig åt i olika aspekter, allt från vilken kvalité de 

genererar till priset på revisionen (Francis et al., 1999, s. 31-32; Sundgren & Svanström, 

2013). Tidigare forskning har diskuterat huruvida priset på revisionen skiljer sig åt 

mellan revisionsbyråerna och det har visat sig att byråerna som ingår i grupperna Big-4 

och Big-8 är de byråer som tar ut ett allt större revisionsarvode (Craswell et al., 1995, s. 

309-310). Det ska dock tilläggas att revisorer som räknas till dessa kategorier har även 
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bevisats generera en högre kvalité, där de ger en större trovärdighet till företags 

finansiella information som externa intressenter tar del av (Teoh & Wong, 1993, s. 364). 

Sundgren & Svanström (2013, s. 43; 51-52) studie visade även den att större 

revisionsbyråerna tog ut ett högre revisionsarvode men generade även en högre 

revisionskvalité. De fann även att kvalité och revisionsavgift fluktuerade beroende på i 

vilken regionen revisionsbyrån opererade i samt att kontorsstorleken hade en positiv 

påverkan på kvalitén när det gällde revisionsbyråerna som inte räknades till Big-6. 

Vidare fann de att revisorer som inte arbetade åt Big-6 revisionsbyråerna (PwC, KPMG, 

EY, Deloitte, GT och BDO) hade fått större påbackningar på deras reviderade arbete 

och erhöll allt fler varningar på deras utförda arbete. Detta går att tolka som att det 

existerar en större risk i att anställa en revisor som inte ingår i gruppen större 

revisionsbyråerna som Big-6 eller -8. Vi menar att detta kan komma att påverka 

företagens val av vilken revisor de väljer.  

  

Vidare fann Hay & Davis (2004) att företag valde större revisionsbyråer som var mer 

kvalificerade beroende på skulders proportion av tillgångar, löners storlek utifrån 

försäljning samt företags storlek.  De fann även att de hierarkiska nivåerna av olika 

revisionsbyråer och dess kvalitetsstämpel förklarade olikheter i revisionsarvode. Där det 

fanns ett positivt samband med hög kvalité och hög revisionsarvode. De konkluderade 

vidare att de små företagen i större grad anställde en mindre byrå då dessa hade mindre 

skulder och lägre lönekostnader. Vid en senare studie av Hay (2013, s. 172-173) fann de 

vidare bevis på att priset på revision ökar med längden av deras samarbete. Detta kan 

vara ett tecken på att revisionsbyråerna ger ett lägre pris vid starten av samarbetet för att 

attrahera klienter för att sedan succesivt öka priset.  

 

Som tidigare tagits upp visade Niskanen et al. (2010) studie på att små familjeägda 

företag hade mindre incitament att anlita en av Big-4 revisorerna. Till större del anlitade 

de istället en auktoriserad icke Big-4 revisor. De företag som anlitade en större revisor 

som Big-4 var större, äldre samt mindre lönsamma. Förutom dessa faktorer visade det 

sig även att företag som hade finansiella problem kunde förklara ett företags val av en 

Big-4 revisor. Författarna menade även att valet av revisor kunde bero på om företagen 

var en del av en koncern eller var verksam inom export. Fortsättningsvis konkluderade 

de att små företag inte anställde en Big-4 revisor för dess kvalité de levererade utan 

istället för att indikera tillförlitlighet till intressenter. Med det menade de att ägarandelen 

i företaget avgjorde vilken revisor de anställde när det stod mellan en Big-4 eller en icke 

Big-4 revisor. 

  

3.3 Kategorier av revisionsbyråer kopplat till vår studie  

Utifrån dessa aspekter kan valet av revisor skilja sig åt mellan företagen eftersom vissa 

vill erhålla en hög revisionskvalité, andra vill skapa tillförlitlighet till intressenter och en 

del vill ha en mer grundlig kontroll av sin verksamhet. Enligt tidigare studier vet vi att 

byråerna skiljer sig åt i dels kvalité men även vilket pris de tar vilket kan förklara 

företags val. I denna studie kommer tre grupperingar av revisionsbyråerna (Big-4, Big-

8, second tier och övriga) att användas i analysen för att framhäva skillnader mellan hur 

företagen påverkas av de olika faktorerna. Vidare kommer grupperingarna av 

revisionsbyråerna även att testas mot urvalets olika företagsstorlekar för att dels se ifall 

det finns något samband mellan företags storlek och vilken deras nuvarande revisor är.  
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3.4 Köpprocessen 
 

För att få en bild över hur företag tänker vid köp av professionella tjänster kommer 

följande teoridel förklara detta utifrån den tidigare forskningmodellen köpprocessen av 

Engel et al. (1968, s. 345). Denna modell är från början tänkt att appliceras på privata 

konsumenter. Därför skiljer den sig åt vid köp av professionella tjänster då dessa val är 

av mer komplex karaktär och kan variera mellan olika företag (Engel et al., 1986, s. 

555). När det kommer till köp av revisionstjänst hos små företag i Sverige som denna 

studie behandlar så måste dessa företag minst ha en revisor. Vilken revisor de anställer 

beslutas i första hand i företagets bolagstämma, men kan även bestämmas av 

exempelvis vd, styrelse eller annan person som erhållit den befogenheten. Tidsperioden 

för ett samarbete med sin revisor är 4 år men kan avbrytas tidigare av båda parter. På så 

vis har revisorn möjligheten att säga upp sig själv samtidigt som företaget kan välja att 

avbryta samarbetet tidigare. (Aktiebolagslag, SFS 2005:551) Utifrån detta menar vi att 

processen av hur företaget beslutar om vilken revisor de ska anställa kan variera 

beroende dels på företagens storlek där ett litet företag kanske överlåter beslutet till vd, 

styrelse eller ekonomichefen medan de större företagen mer troligt tar beslut om detta i 

företagets bolagsstämma. På så vis är ett beslut av revision inte lika formaliserat i små 

företag som stora då de i större utsträckning ägs och drivs av färre personer (Carey & 

Tanewski, 2013, s. 48).  

 

Tidigare forskning har försökt att förklara och utveckla den traditionella köpprocessen 

och kommit fram till skilda resultat (se exempelvis Dwyer & Tanner, 2002, s. 109; 

Engel et al, 1986; Hill & Neeley, 1988; Webster Jr. & Wind, 1972) Beslutsprocessen 

som är en del av köpprocessen vid köp av en professionell tjänst skiljer sig från ett köp 

av icke-professionell tjänst. Modellen nedan (se figur 3) är ett förtydligande över hur ett 

köp går till. Den största skillnaden vid ett köp av en professionell tjänst och ett köp av 

en generell tjänst är att det kan vara svårt att värdera en professionell tjänst. ( Engel et 

al, 1986, s. 556; Hill & Neeley, 1988, s. 19) Orsaken till detta är att revisionsbyråer har 

ett överläge genom att de är experter som både rekommenderar och levererar tjänsten. 

Revisionsbyrån har även en bättre översikt över hur revisionsprocessen genomförs och 

får därmed ett övertag eftersom kunden inte kan påverka denna process. Tjänster som 

denna brukar klassificeras enligt litteraturen till ”creedence goods”. Vilket innebär att 

företagen har svårt att värdera och utvärdera en tjänst innan den är köpt och genomförd. 

(Causholli & Robert Knechel, 2012, s. 649–650; Darby & Karni, 1973; Dulleck & 

Kerschbamer, 2006) Resultat av detta är att en osäkerhet existerar där företaget som ska 

köpa tjänsten inte kan avgöra ifall kvalitén på tjänsten är tillfredställande nog.  

 
Figur 3: Modell över köpprocessen. Källa: (Engel et al., 1968, s. 345) 

 
Utifrån att köparen har svårt att värdera den professionella tjänsten uppstår en risk. 

Denna risk är större i organisationer än hos enskilda individer. Då risken att fatta fel 

beslut kan sluta med stora kostnader för organisationen. Därför är det viktigt att köparen 

av en professionell tjänst som exempelvis revision att tänka igenom sina steg i 
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processen. Detta ökar sannolikheten att de väljer den tjänst som bäst går ihop med deras 

behov och efterfrågan. (Engel et al., 1986, s. 556; Hill & Neeley, 1988, s. 23)  

  

3.4.1 Behovsidentifiering 

Webster Jr. & Wind (1972) tidiga forskning kom att studera köpprocessen för 

organisationer och förklarade att en köpprocess var en reaktion på ett problem.  För att 

lösa problemet går köparen igenom en rad faser/steg som påverkas av både individuella 

och sociala faktorer samt av organisationens omgivning och struktur. Dwyer & Tanner 

(2002, s. 117-118) tillägger att även marknaden som organisationen är verksam på även 

påverkar företagets val av tjänst. Utifrån att det existerar olika faktorer som påverkar 

företagen så startas köpprocessen först med att ett behov identifieras. Behovet kan 

uppstå utifrån ett problem visar sig finnas eller att företaget inte tyckte tidigare service 

var nog bra. (Burger & Cann, 1995, s. 92; Hill & Neeley, 1988, s. 18; Webster Jr. & 

Wind, 1972, s. 14) När det kommer till företagen i denna studie har de däremot inget 

frivilligt val att köpa revisionstjänsten vilket leder till att behovet inte uppstår på samma 

sätt. 

 

Ett byta av en revisor kan bero på att ett företag blir uppköpta och ingår i en större 

koncern där koncernledningen kräver att företaget har samma revisor som resterande 

bolagen inom koncernen. En annan anledning kan vara att relationen mellan revisorn 

och företaget har skadats som leder till att förtroendet och framtida affärer inte är 

tänkbara (Beattie & Fearnley, 1995, s. 235; 1998 s. 275). Utifrån detta förväntas 

köpprocessen att blir mer omfattande vid ett nytt köp jämförelse med ett återköp. När 

det gäller revision är det framförallt själva revisionen som är huvudtjänsten. Förutom 

den kan revisorer erbjuda andra tjänster som skatterådgivning, konsultrådgivning eller 

riskhantering som även de kan komma att påverkar företagets val av revisor (Eilifsen et 

al, 2009, s. 56-57). Tjänster som dessa kan vara sådana som företaget också behöver 

och som ligger till grund vid deras informationssök, jämförelser mellan revisorer samt 

det slutliga beslutet.  

  

När det kommer till företag är det generellt svårare för dessa att identifiera ett behov av 

en tjänst än en privatkonsument. Ett behov för en organisation är mer komplext och 

mindre förutsägbart. Det kan uppstå situationer där företag behöver expertishjälp inom 

en kort period vilket medför att behovsprocessen inte utvecklas i samma takt som för en 

konsument. Det är då upp till säljaren (revisionsbyrån) att hjälpa kunden identifiera 

vilket behov som finns. Oftast måste detta utföras genom en individuell prövning för att 

resultatet ska matcha kunden. (Hill & Neeley, 1988, s. 18) För företagen i denna studie 

kan detta behov exempelvis uppstå då mandattiden med revisorn som företaget haft 

leder mot sitt slut. I denna situation har företagen möjlighet att antingen göra ett återköp 

eller ett nytt köp vilket resulterar i att köpprocessen av revisorer kan se olika ut.  

 

3.4.2 Informationssökning 

Efter att ett behov har identifierats följer sökandet av information. Denna del innebär att 

företag samlar in den information som är nödvändig för det framtida köpet. Processen 

kan variera bland företag utefter deras upplevelse med tidigare revisor. Har kontakten 

och tjänsten varit bra är sannolikheten större att ett återköp av samma tjänst görs 

(Lapierre et al., 1999, s. 243). Ett återköp av samma tjänst leder därför till att en mindre 

omfattande insamling av information behövs.  
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När företag söker efter en tjänst är de mer villig att lägga tid och ansträngning på att 

hitta rätt. Privata konsumenter som söker efter en tjänst förlitar sig på sin omgivning 

som har tidigare erfarenheter av tjänsten. Detta är svårare för ett företag då externa 

källor som detta är begränsade. Företaget måste därför oftast träffa personen i fråga för 

att kunna bedöma om personen kan utföra den tjänst som efterfrågas. (Hill & Neeley, 

1988, s. 19-20). Dessa är oftast företag som köparen har varit i kontakt med tidigare 

eller har kännedom av (Day & Barksdale Jr, 1994, s. 46). Eftersom detta är en 

tidskrävande och dyr process är det vanligt att köpare rekommenderar en annan köpare, 

innebärande företag rekommenderar andra företag. I första hand låter det som ett bra 

sätt att förmedla en tjänst, men det kan leda till att missmatchning mellan säljare och 

kund uppstår. Missmatchning kan uppstå eftersom den som rekommenderar tjänsten 

oftast har en eller två kontakter som denne rekommenderar.  Risken med detta är att de 

rekommenderade kan ha kunskap inom rätt område men som kanske inte har rätt 

expertis för det enskilda problemet. (Hill & Neeley, 1988, s. 19-20)  

 

I en litteraturstudie av Johnston & Lewin (1996, s. 8) konkluderar de att företag söker i 

större utsträckning efter relevant information om framtida köp. De menar att företag 

påverkas initialt av opersonlig information i form av media, reklam etc. Detta övergår i 

senare skede till att information hämtas från personliga referenser. Det kan vara 

omdömen från; ett annat företag, en dåvarande kollega eller en vän. File et al. (1994) 

definierar informationsspridning mellan olika parter som ”Word of Mouth” (från och 

med nu WOM) och är en typ av marknadsföring. WOM innebär att företag 

rekommenderar varandra beträffande professionella tjänster och påverkar i och med det 

varandras val. Genom att säljaren leverera en bra tjänst som exempelvis revision åt ett 

företag leder detta till att företaget med större sannolikhet rekommenderar tjänsten till 

andra. Den tillfredsställda tjänsten för företaget kan även få den effekten att de senare 

köper fler tjänster av företaget som säljer tjänsterna (Burger & Cann, 1995, s. 97-98). 

En sådan effekt hade alltså lett till att företagen som tycker att deras revision är av god 

kvalité är mer tänkbara köpare för ytterligare tjänster som exempelvis skatterådgivning. 

Utifrån det har alltså en bra levererad tjänst minst två positiva effekter. Där den ena är 

att ett företag är mer villig att göra ett återköp och den andra är att de är mer villig att 

köpa fler tjänster. 

 

Företags engagemang av att samla in information kan vara avgörande i det slutgiltiga 

valet. Eftersom processen innehåller diverse risker är det viktigt att företag försöker 

reducera dessa. Revision som är en professionell tjänst och som kan ses som en 

”creedence good” resulterar i att en mer omfattad sökning av information behövs för 

försäkra företagen att göra rätt val (Causholli & Knechel, 2012; Mitra et al., 1999, s. 

220). I och med det kan företag som köper professionella tjänster minska den 

inneboende risken. Därför förväntas de av företagen att göra en mer noggrann 

informationssökning av det framtida köpet för att dels minska de risker som köpet 

innehar men även försäkra sig att det erhåller den kvalité som det efterfrågar.  

 

3.4.3 Jämförelse av val 

När den mest relevanta informationen har identifierats återstår det för företagen att 

jämföra sina valmöjligheter. Företagen har troligtvis några specifika variabler som är av 

viktigare karaktär vid jämförandet och som kommer att påverka det slutgiltiga valet 

(Hill & Neeley, 1988, s. 20). Utifrån denna studies urval kan detta steg skilja sig åt 

mellan företagen. Där de allra minsta företagen i populationen eventuellt inte gör några 

större jämförelser utan väljer mer utifrån vem revisorn är som person. Medan de större 
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företagen däremot kan vara de som gör fler jämförelser och som tar mer tid på sig vid 

deras beslut av vem som företaget ska anställa som deras revisor. Med det förväntar vi 

oss alltså att företaget i sig och dess struktur och storlek är de faktorer som förklarar 

deras involverande vid valet av revisor i större grad. 

 

Oftast är en professionell tjänst inte något som handlas ofta vilket gör valet svårt och 

komplext. (Hill & Neeley, 1988, s. 20–21) Problemet med att jämföra professionella 

tjänster kan vara att det finns begränsat med information som gör jämförelsen 

komplicerad. Därför måste köparen av dessa tjänster förlita sig på andras åsikter, men 

även tidigare erfarenheter (Day & Barksdale Jr, 1994, s. 46). Dock har även detta visat 

sig vara svårt (Hill & Neeley, 1988, s. 19-20). Kunden har som förväntning att tjänsten 

ska utföras med god kvalité. Vad detta innebär är således subjektivt och är svårt att 

direkt definiera. I alla fall är en förutsättning för att en god kvalité ska uppnås att 

företaget som tillgodoser tjänsten har anställda som innehar rätt kompetens för 

uppgiften. Även fast en grundlig jämförelse av alternativen utförs av företaget kan det 

slutliga valet av professionell tjänst variera i kvalité. (Hill & Neeley, 1988, s. 20-21)  

 

Köp av professionella tjänster beror i och med det dels på vilken verksamhet företaget 

bedriver och vad som efterfrågas. Det har dock visat sig i tidigare studier att företag 

som köper just revision anser att priset, närheten till tjänsten, kommunikation med 

revisorn, kompetens hos revisorn etc. är viktiga faktorer som tas in vid jämförelse och 

avgöra det slutliga valet. (se exempelvis Beattie & Fearnley, 1995; Day & Barksdale, 

2003)  

 

3.4.4 Slutliga köp och utvärdering av tjänst 

När ett företag har sökt efter relevant information och jämfört de existerande utbuden 

återstår det slutgiltiga valet. I denna studie handlar det om vilken revisionsbyrå som 

företagen ska välja.  

  

Att välja vilket företag som ska leverera den köpta tjänsten beror på vem av dessa som 

kan erbjuda den mest passande produkten, revision i detta fall. Eftersom köparen har 

jämfört den information som finns tillgänglig mellan leverantörerna har de skapat en 

sorts lägsta nivå på resterande leverantörer. Utifrån denna information utvärderas 

informationen ytterligare och ett sista beslut tas. Eftersom köp av en professionell tjänst 

oftast inte beslutas av en enskild individ kan valet förändras då en beslutsfattare ändrar 

åsikt. (Day & Barksdale, 1994, s. 48) Trots att köparen lägger ner tid på att matcha sina 

behov med den köpta tjänsten är det svårt att veta om den kommer att uppfylla de krav 

som önskades. Vid köp av en icke-professionell tjänst kan det vara lättare att förutse och 

att betygsätta en utförd tjänst. Skulle det till exempel röra sig om ett tandläkarbesök vet 

du ganska snart efter besöket om tjänsten utfördes med bra kvalité eller inte. Detta är 

inte lika lätt att veta med en professionell tjänst. (Hill, 1988, s. 21) 

 

Ifall den tjänst som är tänkt att köpas inte skiljer sig åt i någon större utsträckning 

mellan olika försäljare kommer individuella preferenser, värderingar samt kontakten 

med en specifik försäljare att avgöra valet (Webster Jr. & Wind, 1972, s. 19). Att 

personliga preferenser avgör valet kan vara till fördel för både stora som små 

revisionsbyråer. (Eichenseher & Shields, 1983) De större revisionsbyråerna som utåt 

sett har ett bättre rykte har större möjligheter att nå fler företag inom landet genom sitt 

rykte. Nolsoe Grünbaum et al. (2013, s. 38-39) menade att i vissa fall kan det vara så att 

det inte är själva tjänsten och dess kvalité som är av störst betydelse. De menade att det 
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lika väl kunde vara relationen mellan tjänstemannen och klienten som var av störst 

relevans. Utifrån detta så finns det troligtvis företag som inte strävar att erhålla den 

bästa revisionen utan mer väljer den revisor som de har byggt upp en god relation med 

och som de har ett starkt förtroende för. Förutsatt detta så är det viktigt för säljaren av 

tjänsten att vårda sin kundrelation eftersom detta visat sig vara en stark bidragande 

faktor till valet av revisor (Beattie & Fearnley, 1995, s. 233). 

 

I fall en jämförelse skulle göras av hur stora och små företag köper tjänster skulle en 

skillnad vara tillvägagångssätt med dess omfattning. Större företag som består av 

hierarkiska nivåer innehar alltså ett flertal divisioner där samtliga kan ha en 

företagsledare som kan komma att vara involverad av ett köp av tjänst, exempelvis 

revision. Utifrån denna hänsyn har små företag det lättare, eftersom företagens 

ledningsstruktur är av mindre karaktär. Detta ger en fördel till de små företagen i att ta 

snabba beslut beträffande olika köp av tjänster eller avtal som företagen tänkt ingå. 

Därför anser vi att den formaliserade beslutsprocessen är av mindre karaktär i små 

företag än stora vilket vi i denna studie förväntar oss att se.  

 

3.4.5 Köpprocessens koppling till vår studie 

Tidigare studier som har behandlat köp av professionella tjänster har riktat sig till andra 

tjänstesektorer vilket leder till att studien går in på ett outforskat område inom 

litteraturen. I dagsläget finns det inte några studier som visar på hur processen av små 

företag val av revisor går till. Vi anser utifrån det att studien kommer tillföra både 

teoretiska och praktisk nytta inom forskningsområdet.  

 

Eftersom ett köp av professionella tjänster är en mer omfattande process med diverse 

olika osäkerheter involverande är det svårt för företag att utvärdera tjänsten i förväg. I 

Sverige ställs små företag nu och då inför den komplicerade processen av att välja en ny 

revisor.  För att företagen ska kunna komma fram till ett slutligt beslut ställs de då inför 

de olika stegen vi tidigare har beskrivit.  

 

Syftet med köpprocessen i vår studie är att få en bild över hur små företag i Sverige 

tänker vid valet av revisor. Själva behovsidentifieringen samt utvärderingen av tjänsten 

är något vi inte kommer att behandla i denna studie eftersom urvalet måste bli 

reviderade enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Lagen finns alltså redan där som en 

förklarande faktor till att köpet av revisor. Vilket vi menar på begränsar nästan helt det 

subjektiva behovet som skulle kunna uppstå om revisionen var fri. Vidare exkluderas 

även utvärderingsprocessen eftersom detta inte ingår vid själva valprocessen av en 

revisor. Vi anser att det mer behandlar ett företags tillfredställelse av revisionstjänsten 

vilket gör att detta steg tappar fokus utifrån studiens syfte. Däremot anser vi att de tre 

resterande stegen; Informationssök, jämförelse av köpen samt det slutliga köpet är av 

intresse eftersom vi förväntar oss att dessa steg kan skilja sig åt dels utifrån företags 

storlek och vilken revisor de har. Utifrån detta kommer studien exkludera det första och 

sista steget i grundmodellen av köpprocessen vilket leder till en reviderad modell av 

Hill & Neeley (1988) ursprungligen från Engel et al. (1968).  

 

 
Figur 4: Revidering av Engel et al. (1968)  modell anpassad för studiens fokus 

   

Informationssök  Jämförelse av val Köpval 
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3.5 Tidigare studier  
 

3.5 Översikt  
För att få en bild över vilka faktorer som kan påverka valet av en revisor kommer detta 

avsnitt beskriva tidigare studiers resultat. Eftersom ett företag förändras konstant finns 

det ingen generell teori som förklarar vilka faktorer påverkar valet av revisor. Därför 

kommer denna del i kapitel att belysa de redan konkluderade faktorerna som visat sig 

påverka valet av revisor. Tidigare studier har främst fokuserat på enskilda faktorer. Det 

är framförallt faktorer som påverkar företag att byta eller behålla sin revisor men även 

vilka faktorer som påverkar valet av revisor (se exempelvis Beattie & Fearnley, 1995; 

1998; Sands & McPhail, 2003).  

 

Cravens et al. (1994, s. 35) studerade vilka faktorer som påverkade valet av revisor med 

hjälp av befintlig data. Urvalet bestod av Big-8 klienter som sedan jämfördes med icke 

Big-8 klienter. Författarna menade att revisionsfirmans rykte, struktur, 

industrikunskaper påverkade valet, men även hur klientens finansiella struktur hade en 

inverkan (se figur 5). De konkluderade att företag med högre vinster, lägre risk och 

lägre skulder var klienter till större och mer välkända revisionsbyråer. Detta då de 

ansågs att dessa byråer hade ett bättre rykte vilket speglade sig på marknaden. De fann 

även bevis att företag som hade behov av speciella industrikunskaper sökte sig till större 

revisionsbyråer. De fanns dock inga tecken på att Big-8 byråerna skiljde sig åt gällande 

branschkunskaper. Utan det var störst skillnad mellan Big-8 byråerna och de mindre 

byråerna när det kom till branschkunskaper. Författarna påpekade dock att det var en 

mix av företagets struktur som påverkade valet av revisor och därför kan det vara en bra 

utgångspunkt i denna studie.  

 

 
Figur 5: Faktorer som påverkar valet av revisor. Källa: (Cravens et al., 1994, s. 28 ) 

 
Förutom Cravens et al. (1994, s. 28) modell finns det få modeller kring vad som 

påverkar valet. Tre undantag är dock Beattie & Fearnley (1995; 1998) och Sands & 

MacPhail (2003). Beattie & Fearnley (1995) studie fokuserade främst på ekonomiska 

faktorer som påverkade valet av revisor hos publika företag i Storbritannien samt vilka 

faktorer som kunde utlösa ett byte. I den senare versionen av Beattie & Fearnley (1998) 

samt av Sands & MacPhail (2003) studie övergick fokus från de ekonomiska faktorer 

till hur människans beteende spelade in. Beattie & Fearnley (1995, s. 238) menade att 

valet av revisor berodde på i vilken miljö företaget befann sig, vilka karaktärer den hade 

och även vilka karaktärer revisionsfirman hade. Skulle någon av dessa faktorer ändras 

signifikant skulle även utfallet av valet att förändras då det är en stor kostnad att byta 

revisor (DeAngelo, 1981a, s. 126). Wallace (1980, refererad i Beattie & Fearnley, 1995, 

s. 228) förklarade att varje land skiljer sig åt och att det då är intressant att genomföra 
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liknande studier i olika länder för att få en bättre bild av vad som påverkar valet i olika 

länder. Detta argumenterar än mer för att vår studie är av betydelse eftersom studier 

som försöker förklara vilka faktorer som är viktiga vid valet av revisor i Sverige och 

bland små företag inte existerar. 

 

Francis & Wilson (1988) identifierade en tvåstegsprocess vid bytet av revisor. De 

menade att först uppstår ett behov av att byta revisor sedan byter företaget revisor. 

Denna process kan uppstå då ett företag ställs inför en förändring inom organisationen 

som exempelvis ett byte av företagsledare. Det behöver alltså inte enbart vara 

revisionsfirmans karaktär som avgör valet utan även företagets struktur (Francis & 

Wilson, 1988, s. 668-669). 

 

Denna tvåstegsprocess var utgångspunkt för Beattie & Fearnley (1995, 1998) studier. 

Beattie & Fearnley (1995, s. 228) motiverade sin studie med att det inte fanns någon 

tidigare studie som förklarade vad som påverkade valet hos publika företag i 

Storbritannien. Det fanns dock en omfattande litteratur som kunde beskriva efterfrågan 

av revisor. Av denna litteratur framställdes 29 potentiella faktorer som enligt dem kunde 

vara faktorer som påverkade valet av revisor. Dessa faktorer utgjorde grunden till den 

enkät de sedan skickade till 300 publika företag varav 210 medverkade. Enkätens frågor 

var utformade utifrån att respondenterna svarade på vad de efterfrågade hos en 

revisionsbyrå och inte vad de ansåg vara bra hos deras nuvarande byrå. Studien 

konkluderade att följande tre faktorer var av betydelse för respondenterna; integritet hos 

revisionsfirman; teknisk kompetens och arbetsrelationen med revisionspartner. Det 

visade det sig även att när respondenterna individuellt fick gradera vilka tre faktorer de 

ansåg vara viktigast för dem svarade de följande; teknisk kompetens; värde för 

pengarna och arbetsrelationen till revisionspartner. (Beattie & Fearnley, 1995, s. 230-

231) Eftersom de 29 faktorerna kunde vara korrelerade med varandra utförde Beattie & 

Fearnley (1995, s. 230-231) explorativa tester för att kunna se samband. Detta 

resulterade i att de kom fram till att 8 faktorer påverkade publika företag vid valet av 

revisor (se figur 6 nedan). 

 

 
Figur 6: Viktiga valkriterier vid val av revisor, Källa: (Beattie & Fearnley, 1995, s. 234) 

 
Beattie & Fearnley (1998, s. 262–262) genomförde ytterligare en studie tre år senare på 

grund att det fanns ett behov. Marknaden i Storbritannien hade förändrats då 

konkurrensen hade ökat mellan revisionsfirmorna. De ansåg då att det var intressant att 
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se om företagens valkriterier hade förändrats. Studien utgick återigen från 300 publika 

företag i Storbritannien. Dock utökade de antalet respondenter med 208 

ekonomiansvariga hos publika företag. Av dessa 508 respondenter kunde de använda 

328 av svaren. Dessa företag hade en gemensam nämnare vilket var att de hade bytt 

revisor eller hade funderat på ett byte av revisor. Av de som hade gjort ett byte fanns det 

inget tecken på att det var någon speciell bransch som var mer eller mindre benägna att 

byta revisor. De konkluderade dock att mindre företag var mer villig att byta än stora 

företag. De större företagen förklarade att bytet berodde på att det uppstod en 

företagsfusion eller att koncernen struktur förändrades. De mindre företagen menade att 

bytet berodde på att de ville ändra ansedde hos tredje part (långivare etc.) och att det var 

nödvändigt med ett byte. Förutom faktorer som påverkade att företagen bytte eller 

funderat på att byta revisor listade de vilka faktorer som influerade valet av revisor. 

Som figur 7 visar konkluderade studien att; konkurrenskraftigt pris, relationen med 

revison, branschkunskaper, internationell spridning och skatterådgivning var viktigt vid 

valet av revisor. (Beattie & Fearnley, 1998, s. 277) I Beattie & Fearnley (1995, s. 232) 

studie var priset inte topprankad som i Beattie & Fearnley (1998) studie vilket kunde 

bero på att konkurrensen mellan revisionsbyråerna hade ökat. Däremot var Beattie & 

Fearnley (1995) studie i linje när det kom till att avgiften var en utlösande faktor till 

varför de valde att byta revisor. Dock kunde validiteten i studien ifrågasättas enligt dem 

själva då de använde sig av en enkät för att få svar på sina frågor. De menade att enkäter 

inte är den mest pålitliga metoden men att den är effektiv. (Beattie & Fearnley, 1998, s. 

283-284)  

 

 

Figur 7: Faktorer som influerar valet av revisor. Källa: (Beattie & Fearnley, 1998, s. 277) 

 
Sands & McPhail (2003) studerade några år senare vilka faktorer som påverkade valet 

av revisor för publika Australienska företagen. Den skiljde sig från Beattie & Fearnley 

(1995) studieteknik som utgick från att fråga sina respondenter om enskilda påståenden 

för att få fram en modell. Denna studieteknik ansåg inte Sands and McPhail (2003, s. 

115) gav pålitliga och trovärdiga resultat. Därför valde de att bygga upp sin studie 

genom 8 påståenden med underliggande dimensioner som skulle bättre förklara vilka 

faktorer som påverkade valet av revisor.  

Utifrån tidigare litteratur och studier fann de 87 faktorer som påverkade valet. De 

faktorer vars svarsfrekvens understeg 80 % som ansågs neutral, inte viktig, mycket 

oviktig eller inte influerande togs bort. De kvarvarande 54 faktorerna gallrades sedan ut 

genom en faktoranalys för att klargöra ytterligare vilka som var korrelerade och inte 

korrelerade. Denna analys medförde att 9 faktorer byggdes upp med hjälp av 44 under 

faktorer som hade visats sig vara signifikanta i tidigare studier. Studien resulterade att 

teknisk kompetens, förstå klientens behov och revisionskvalité var viktigast för publika 

företag i Australien (se figur 8). (Sands & McPhail, 2003, s. 120)  
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Figur 8: Viktiga valkriterier vid valet av revisor. Källa: (Sands & McPhail, 2003, s. 123) 

 

3.6 Påverkande faktorer i denna studie 
 

Förgående avsnitt visade på studier som är av liknande karaktär som denna studie. 

Dessa studier har dock framförallt haft till syfte att förklara vilka faktorer som påverkar 

publika företag i andra länder vid valet av revisor. Det finns alltså begränsad forskning 

kring valet av revisor som studerar privata små företag och i synnerhet inom Sveriges 

gränser. Precis som Wallace (1980, refererad i Beattie & Fearnley, 1995, s. 228) sagt 

kan dessa faktorer skilja sig mellan olika länder och därför är det viktigt att göra studier 

på flera olika marknader. Cravens et al. (1994) menar att företags struktur har en 

inverkan på valet. Vi anser därför att små företag skiljer sig från publika företag vid 

valet av revisor och kan påverkas olika av de faktorer som tidigare studier konkluderat.  

Förutsatt dessa skillnader så ämnar vi att testa de faktorer som kan komma att vara av 

större betydelse hos små företag. Där vi förväntar oss att priset kan vara en avgörande 

faktor. Detta eftersom små företag kan vara mer priskänsliga än stora företag för en 

utgift som revision (Beattie & Fearnley, 1995, s. 238). Kompetens är en viktig faktor för 

att revisionen ska hålla hög kvalité och påverkar därför både stora som små företag vid 

valet av revisor (Carcello et al., 1992, s. 11-12). Det kan därför vara intressant att veta 

om det är något som påverkar små företag vid valet av revisor. En ytterligare fråga som 

vi anser kan påverka valet är ifall revisorn har speciella branschkunskaper. Kan det vara 

så att små företag är i behov av detta på grund av komplexa branschregler eller är det 

något som endast har visats påverka större företag vid valet (Fontaine et al., 2013, s. 9). 

Eftersom revision är en tjänst som förmedlas av personer tror vi även att relationen till 

revisor som person samt till revisionsbyrån är av betydelse vid valet som tidigare 

studier konkluderat (se exempelvis Beattie & Fearnley, 1998, s. 262; Magri & 

Baldacchino, 2004, s. 966-967). Men är det relationen till personen eller till byrån som 

är av större betydelse är en bättre fråga. Sverige som land är unikt med ett stort utbud av 

revisionsbyråer (Sundgren & Svanström, 2013, s. 32). Därför vill vi se om närheten till 

revisionsbyrån är något som påverkar valet. Vi vill även ta reda på om det är viktigt för 

företagen att revisionsbyrån är en av Big-8 med bättre rykte eftersom studier visat på att 

små företag kan dra nytta av detta (se exempelvis Blackwell et al., 1998; Karjalainen, 

2011; Niskanen et al., 2011). I tidigare avsnitt har vi förklarat att revision kan påverka 

olika intressenter positivt. Därför är det intressant att ta reda på om olika intressenters 

åsikt är påverkande vid valet av revisor (Jensen & Meckling, 1976). Marknaden som 

företagen idag är verksam på har blivit allt mer komplex där efterfrågan av icke 

revisionstjänster även ökat (Lennartsson, 2013). På grund av detta har vi konstruerat 

frågor för att dels se hur företagen anser att revisionsbyråernas utbud av icke 

revisionstjänster påverkar valet och om det är viktigt för företagen att byråerna har en 

internationell spridning. I tabell 1 nedan följer studiens samtliga faktorer. 
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Faktorer som ingår i studien 

 Pris 

 Revisorns kompetens 

 Revisionsbyråns kompetens 

 Branschkunskaper 

 Relationen till revisorn 

 Relationen till revisionsbyrån 

 Närhet till revisionsbyrån 

 Icke revisionstjänster 

 Rykte 

 Övriga intressenters åsikt 

 Kreditgivares åsikt 

 Verksam internationell 

 ”Big-8” revisionsbyrå 

Tabell 1: Faktorer som vi som författare anser påverkar valet av revisor 

 

I följande delar i teoriavsnittet kommer vi att förklara faktorerna mer ingående utifrån 

vad tidigare studier har konkluderat.  
 

3.6.1 Pris 

Eftersom det är små företag denna studie studerar är priset på revisionen relevant. Små 

företag har generellt en mindre budget vilket vi anser kan påverka hur dessa företag 

väljer. Ett flertal tidigare studier har konkluderat att priset är en faktor som har 

betydelse för företag och valet av tjänst (se exempelvis Beattie & Fearnley, 1995; 1998; 

Ettredge et al., 2007; Fontaine et al., 2013; Sands & McPhail, 2003; Woo & Koh, 2001; 

Simunic, 1984). Antingen är det en faktor som utlöser ett byte av revisor eller en faktor 

som påverkar valet. Kallunki et al. (2007, s. 181-182) studerade korrelationen mellan 

avgiften på revisionen och byte av revisionsfirma med hjälp av regressionsmodeller. 

Studien utfördes i tio länder mellan åren 1994-2003 och konkluderade att företag som 

betalade en högre avgift bytte revisor mer frekvent än de som hade en lägre avgift. 

Studien kunde dock inte urskilja om det var klientens eller revisionsbyråns val att 

avsluta samarbetet.  

 

Eichenseher & Shields (1983, s. 33-34) studerade vilka faktorer som påverkade valet av 

revisor när ett företag hade tagit beslutet om att byta. De konkluderade även som Beattie 

& Fearnley (1995, s. 238) att priset var en viktig faktor vid bytet, dock var denna faktor 

beroende av företagets storlek och vilken revisionsbyrå det handlade om. Större företag 

ansåg inte att priset var av lika stor vikt som mindre. Däremot ansåg de mindre företag i 

studien att relationen mellan dem och revisorn var viktigare i kontrast till de större 

företagen. De större företagen ansåg dessutom att revisionsbyråns utbud av tjänster samt 

geografisk utbredning var attraktivt och viktigt. De menade att detta kunde tyda på en 

skillnad mellan stora och små revisionsfirmors differentiering. Där de mindre 

revisionsbyråerna kunde erbjuda en närmare relation medan de större mer kunskap, 

större utbud av tjänster och en större utbredning geografiskt. Det ska tillägas att denna 

studie hade lågt antal av respondenter vilket gör att det är svårt att generalisera till större 

population. 

 

Ettredge et al. (2007) studerade hur amerikanska företag förhöll sig till den nya lagen 

Sarbanes-Oxley act (presidency, 2002) som trädde i kraft 2002 och hur de såg på de nya 

förutsättningarna. Lagen innebar att revisionsbyråerna nu hade högre krav på att 

säkerhetsställa företagens finansiella rapportering vilket medförde administrativa 

kostnader för revisionsbyråerna. Författarna använde sig främst av befintlig data som 

rapporterades in 2004. Studien visar att när avgiften steg tenderade fler företag att byta 
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byrå. De som bytte byrå var av speciell karaktär då de var mindre företag som köpte 

icke-revisionstjänster. Eftersom det var framförallt Big-4 byråer som påverkades av 

dessa ökade administrativa kostnader resulterade det i att företag sökte sig till mindre 

revisionsbyråer. Det visade sig även att de företag som bytte avstod att köpa 

revisionstjänster av byråer som hade speciella branschkunskaper då detta oftast 

medförde ett högre pris. (Ettredge et al., 2007, s. 373-374; 384-385) Brazel & Bradfords 

(2011, s. 53) utvecklade denna studie och konkluderade att företag som bytte strax efter 

införandet av Sarbanes-Oxley act var mer nöjda med bland annat servicen och hade en 

lägre kostnad på sin revision.  

 

Det har framförallt gjorts studier i Storbritannien och Chaney et al. (2004, s. 70) är inget 

undantag då de studerade privata företag genom befintlig data. De ansåg att detta urval 

var unikt på det sätt att det inte fanns någon indikation på att klienterna var styrda av 

marknad att köpa revisionstjänster av Big-5 revisionsfirmor. Deras resultat visade att 

när marknaden inte styrde åt Big-5 fördel valde företagen den billigaste revisorn som 

fanns tillgänglig. Detta kunde bero på att företagen inte ansåg att det prispremium som 

Big-5 revisionsbyråerna tog ut för sin service inte var av något kvalitetshöjande värde. 

Dessa egenskaper var inte attraktiva för små företag som det var för stora företag vilket 

styrde de mindre företagen åt revisionsbyråer med lägre avgift.  

 

I kontrast till tidigare studier som har behandlat företag i länder med en stor population 

är Magri & Baldacchino (2004, s. 966-967) intressant. De studerade sina respondenter 

med hjälp av både enkäter och intervjuer om hur de ställde sig till frivillig revision. Det 

visade sig att klienterna och revisionsbyråerna hade en nära relation och att det var 

klienterna som efterfrågade detta. Denna nära relation behövdes därför bli kontrollerad 

och reglerad för att förhindra att inte revisionsbyråns oberoende sattes i spel. Vidare 

fann de att små företag inte var villiga att betala en högre avgift med högre kvalité på 

revisionen. Priset var alltså även i denna studie en avgörande faktor vid valet av revisor. 

De konkluderade vidare att de större klienterna var mer villiga att betala för en högre 

kvalité samt rykte som de större revisionsbyråerna besatt. (Magri & Baldacchino, 2004, 

s. 966–967)  

 

3.6.2 Kompetens/branschkännedom 

I en alltmer avancerad affärsvärld med nya och komplexa redovisningsregler är behovet 

av kompetens viktigt. Carcello et al. (1992, s. 11-12) menade att för att få en hög kvalité 

på en revision måste revisionsfirmans anställda ha hög kunskap inom den bransch som 

deras klienter arbetar inom. Dessa kunskaper är i synnerhet viktiga hos den enskilda 

revisorn men även hos hela revisionsbyrån. Cravens et al. (1994, s. 35) konkluderade att 

koncentrationen på en viss branschmarknad kan påverka expertisen inom området och 

att företagen då kunde se detta som ett tecken på att revisionsbyråerna levererar högre 

revisionskvalité. Vidare studerade Fontaine et al. (2013, s. 9) vad som påverkade 

publika företag att byta revisor. Studien visade att deras respondenter ansåg att det var 

viktigt att revisionsfirmans anställda hade kunskaper om deras bransch och speciella 

behov. De ansåg att det var en alltför tidskrävande process att behöva förklara alla 

detaljer som revisorn behövde och att detta även kunde vara en orsak till varför ett byte 

av revisor kom att bli aktuellt.  

 

Eichenseher & Danos (1981) studerade hur revisionsbyråer differentierade sig mot vissa 

marknader. Studien visade att revisionsbyråer specialiserade sig på en viss bransch för 

att få ett ökat rykte och kompetens inom den valda branschen. Detta skapade ett 
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överläge vilket gjorde det svårt för konkurrenter att slå sig in på marknaden 

(Eichenseher & Danos, 1981, s. 490). Vid ett senare tillfälle studerade Eichenseher & 

Shields (1983, s. 34) vilka faktorer som påverkade valet vid byte av revisor. Studien 

konkluderade att priset var en viktig faktor och de menade att revisionsbyråerna kunde 

använda detta för att differentiera sig mot andra byråer. De fann även att faktorn 

kompetens var signifikant, dock bara för medelstora företag. Med detta menade de att 

alla företag inte enbart valde byråer med hög kompetens. Det ska nämnas att de menade 

att studien var svår att generalisera då företagen påverkades av ett stort antal faktorer. 

Woo & Koh (2001, s. 142) konkluderade att klienter som anställde en mindre 

revisionsbyrå bytte oftare revisionsbyrå. Författarna antog att det berodde på att 

revisionsbyråer inte kunde möta de behov som klienterna behövde när de växte. Det 

visade sig även att ett mer komplext företag bytte revisor fler gånger. Valet att anlita en 

stor revisor kan därför vara av väsentlighet. Detta främst eftersom att de större 

revisionsbyråerna har en högre teknisk kompetens då de anställer personer med en 

högre utbildning samt fortbildar sina anställda (Chen et al., 2013, s. 100-101).  

 

Ettredge et al. (2009, s. 465) studerade hur företag i 29 länder och 14 industrier valde 

mellan Big-4 revisionsbyråer utifrån vilken branschkunskaper de var i behov av. 

Resultatet visade att storlek, tillväxtmöjligheter och kapitalintensitet i företaget var 

starkt associerat med att internationella företag valde en av de större revisionsbyråerna 

då de ansågs inneha expertiskunskaper. Vidare visade studien att om företag inom 

landet valde någon av de större revisionsbyråerna berodde det på följande; komplex 

regleringen inom branschen, kvaliteten av finansiella rapporteringen och hur landets 

ekonomi utvecklades. Det som kan utläsas av studien är att ju mer regalerad industrin är 

desto större är efterfrågan på revisorer som har branschkunskaper  

  

Förutom kvalitetsskillnader mellan byråer så påverkas även revisionsprocessen mycket 

utav vilken kompetens som en revisor har vilket även det kan variera från person till 

person oavsett vilken byrå som personen jobbar inom (se exempelvis Nelson & Tan, 

2005; Gul et al., 2013) 
 

Beattie & Fearnley (1995) konkluderade att kompentens hos revisionsbyrån och hos 

revisorn var en faktor som var avgörande vid valet. Dessa faktorer förklarades dock av 

företagens storlek då större företag ansåg att revisions kompetens var viktigare än vad 

mindre företag ansåg. Vilket kunde bero på företagens struktur och komplexitet. 

Kompetens var även korrelerad med om företagen ansåg att det var viktigt att 

revisionsfirman tillhörde en av de större revisionsfirmorna. (Beattie & Fearnley, 1995, 

s. 233; 237–238) George & Solomon (1980, s. 80) studie utgick från hur rykte, 

marknadsföring, service utbud, lokalisering och avgift påverkade valet. Studien 

konkluderade även den att revisionsbyråns branschkunskaper var av vikt men att 

rekommendationer från revisionsbyråns klienter inverkade mest i valet. Denna studie 

gav dock en mindre rättvisande bild då författaren gav respondenterna två alternativ, 

influerar eller influerar inte, för att beskriva sin åsikt.  

 

3.6.3 Relationen 

Studien diskuterar kring hur ekonomiska faktorer och revisorns kompetens kan påverka 

valet. Men hur påverkas valet av relationen mellan revisorn och klienten. Små företag 

skiljer sig från stora företag på flera sätt. Företagens struktur, komplexitet, 

ägarförhållanden, ledarstruktur är bara några exempel på skillnader (Ming-Jer Chen & 

Hambrick, 1995). Dessa skillnader visar sig även på relationen mellan företaget och 
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revisorn. Det har visat sig att stora företag har ett mer affärsmässigt förhållande till sin 

revisor där de relaterar till revisionsbyrån. Medan små företag efterfrågar en personlig 

relation till sin revisor. (Magri & Baldacchino, 2004, s. 965) Tidigare studier har 

konkluderat att relationen mellan revisorn och klienten är en viktig faktor (Beattie & 

Fearnley, 1995; 1998; Fontaine et al., 2013; Magri & Baldacchino, 2004). Fontaine et 

al. (2013, s. 12) studie konkluderade att om det fanns relationsproblem mellan klienten 

och revisionsbyrån tenderade klienterna att ifrågasätta avgiften och utifrån detta uppstod 

viljan att byta byrå. De vidhöll att revisionsarvodet var en viktig faktor men att ett dåligt 

förhållande förstärkte detta missnöje. Vidare konkluderade studien att kvaliteten på 

relationen med revisionsbyrån i jämförelse med kvalitén på själva revisionen var en 

avgörande faktor om klienten behöll sin revisionsbyrå. Dock menade de att en god 

relation inte vägde mer än en hög kvalité på revisionen. Men det går att se att den 

traditionella transaktionsbaserade servicen övergått till en allt mer relationsbaserad 

service (Fontaine & Pilote, 2012, s. 4). Det räcker numera inte med att kvaliteten på 

revisionen är hög utan servicen i sig ska vara av hög klass. Det har visat sig att 

kvaliteten på revisionen kan påverkas av att revisionsbyråns delägare kontinuerligt 

besöker sin klient vilket kan tyda på att kontakten med klienten är viktigt (Carcello et 

al., 1992, s. 10). Relationens betydelse har även visats sig skilja mellan branscher där 

företag som verkar inom produktion och tjänster är mer beroende av en bra relation än 

vad finansiella företag är. (Beattie & Fearnley, 1995) 

 

Fontaine et al. (2013, s. 12) menade även att revisionsbyråns tillgänglighet var en 

avgörande faktor för att klienten skulle känna sig hörd och sedd. Därför bör det ligga i 

revisionsfirman intresse att skapa en starkare relation med klienten. Detta handlar inte 

bara om den som leder revisionen utan även alla företagsledare i byrån. Att 

revisionsbyrån är mer tillgänglig för klienterna kan medföra att de känner tillit till sin 

byrå. Det har visat sig att små företag prioriterar sin relation med sin revisor mer än vad 

stora företag gör (Eichenseher & Shields, 1983). Scott & Walt (1995, s. 37) menade att 

det var viktigt för klienter att revisionsbyråns anställda fanns tillgänglig för 

konversationer vid själva skedet av valet. Det var särskilt viktigt att revisionsbyrån var 

lättillgänglig i slutet av valet eftersom klienten kände sig då extra sedds (Sands & 

McPhail, 2003, s. 129).  

 

Herda & Lavelle (2013, s. 130) menade att den sociala relationen mellan den enskilda 

revisorn och klienten påverkade revisorn till att tillgodose klienten med revisionstjänster 

som gav mervärde. Studien kan vara den enda i sitt slag som studerar hur relationen 

mellan individuella revisorer påverkar utbudet av icke revisionstjänster. De kom fram 

till att om klienten och revisorn kände sig rättvist behandlad ledde detta till en förbättrad 

social relation och därmed en förbättrad service. Den förbättrade servicen ökade klients 

engagemang vilket i sin tur ledde till att revisorn tillgodosåg klienten med fler 

värdeökande tjänster utöver revisionstjänsten.  

 

3.6.4 Närhet  

Att relationen kan påverka samarbetet mellan klienten och revisorn har visats sig vara 

en faktor som påverkar valet. Men vilken betydelse har då revisionsbyråns närhet till sin 

klient? På senare år har efterfrågan av närheten till sin revisor ökat i Sverige då klienter 

vill skapa en närmare kontakt med sin revisor (Charlotta Marténg, 2013). Studier har 

konkluderat att närheten till ett lokalt kontor eller närheten till den tjänst ett företag köpt 

är viktig (Crane & Lynch, 1988; George & Solomon, 1980). Beattie & Fearnley (1995, 

s. 232) konkluderar dock att publika företag i Storbritannien inte ansåg att ett lokalt 
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kontor var en viktig faktor vid valet. Detta var inte heller en faktor som kunde påverka 

företagen att vilja byta revisor. Sands & McPhail (2003, s. 123-124) studie 

konkluderade däremot att publika Australienska företag ansåg att ett lokalt kontor var 

en faktor av betydelse vid valet av revisionsfirma. Men att det inte endast är ett lokalt 

kontor som respondenterna ansåg vara viktigt utan att det även var närheten till sin 

revisor som Eichenseher & Shields (1983, s. 31) studie konkluderade.  George & 

Solomon (1980, s. 83) resultat visade att över hälften av deras respondenter ansåg att ett 

lokalt kontor var till fördel för dem och influerades därför att välja en revisor med ett 

regionalt kontor. Stokes (1992, refererad i Beattie & Fearnley, 1995 s. 266) 

argumenterade att närheten till sin revisor ökade revisorns flexibilitet och kunde 

tillgodose klienten när det fanns ett behov. Innebörden av närheten till sin revisor har 

visat sig skilja sig åt från land till land vilket gör det intressant se hur de små företagen i 

Sverige tycker i denna fråga.  

 

3.6.5 Icke-revisionstjänster  

Förutom själva revisionstjänsten efterfrågar företag även andra tjänster som kan vara till 

nytta för både företaget själv men även för revisorn. Icke-revisionstjänster kan 

sammanfattas som tjänster utöver den grundläggande revisionstjänsten. Det kan vara 

tjänster där revisionsbyrån exempelvis hjälper sin klient med skatterådgivning eller 

redovisningsrådgivning etc. Under de senaste årtionden har dessa tjänster fått en ökad 

spridning som har förändrat revisorns roll. (Eilifsen et al., 2009, s. 56-57) Att icke-

revisionstjänster ger mervärde till revisionsfirmans klienter och ökar revisionens kvalité 

har ett flertal studie konkluderat (se exempelvis Fontaine et al., 2013; Svanström, 2013). 

En följd av att fler marknader har avskaffat revisionsplikt för små företag har på senare 

dagar lett till att icke-revisionstjänster blivit allt mer efterfrågat (Lennartsson, 2013). 

Företag arbetar i en allt mer komplex och lagstyrd arbetsmiljö än vad de tidigare har 

gjort (Fontaine et al., 2013, s. 12–13). Detta skapar en efterfrågan på tjänster som skiljer 

sig från grundläggande revisionstjänster. I tidigare studier har det diskuterats om dessa 

tjänster påverkar revisions oberoende negativt. Svanström (2013, s. 360) konkluderade 

dock att detta inte vara fallet och att en revisors objektivitet inte sätts i spel. Han 

menade att dessa tjänster kan ha motsatt effekt som innebär att kvaliteten på revisionen 

förbättras på grund av de tilläggstjänster revisionsbyråer tillgodoser ett företag. Tjänster 

så som hjälp med redovisningen förklarade en del av den ökade kvaliteten då 

revisorerna hade en högre kompetens av specifika regler och praxis. Den ökade 

revisionskvaliteten kan även bero på att revisionsfirman får en bättre förståelse av 

företaget då revisionsbyrån får en ökad insyn i verksamheten och dess inneboende 

risker. Fontaine et al. (2013, s. 12) respondenter var positiva till den feedback och 

kunskap de tillhandahölls av sin revisor. Den feedback som företag får påverkar både 

företagets kostnader positivt, samt ökar kompetensen och motiverar företaget att öka sin 

konkurrenskraft (Arruñada, 1999, s. 20). 

 

Sands & McPhail (2003, s. 126) respondenter stod neutral till om dessa tjänster var 

viktiga vid valet. Vilket skulle kunna tolkas som att dessa tjänster bör finnas där men att 

de inte är avgörande. I Beattie & Fearnley (1995, s. 234) studie sammanfattades denna 

faktor som en egen faktor vilket betydde att respondenterna ansåg att icke-

revisionstjänster var av värde, dock var denna faktor inte topprankad. De konkluderade 

även att det var framförallt stora företag som efterfrågade dessa tjänster och inte små 

(Beattie & Fearnley, 1995 s. 231-232). Det visade sig dock i en senare version av 

Beattie & Fearnley (1998, s. 277) att dessa tjänster prioriterades högt vid valet. 

Resultatet visade även att det var en faktor som kunde påverka företagen att byta 
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revisor. Detta säger emot DeBerg & Kaplan (1991, s. 28) resultat som visade att det inte 

fanns någon korrelation mellan ett företags val att byta revisor och icke-

revisionstjänster. De fann dock att när ett företag hade bytt revisionsbyrå tenderade köp 

av icke-revisionstjänster att minska. Vilket kunde bero på att företagen hade större 

kontroll på vilka tjänster som köptes efter bytet, samt att företagen inte ville knyta en 

för stark relation till byrån i startskedet.  

 

3.6.6 Rykte 

Intresset har varit stort om huruvida revisionsbyråns namn och rykte spelar in i valet av 

revisor. Tidigare studier diskuterar kring om företag väljer en större byrå på grund av 

dess rykte. Revisionsbyråer med ett bra rykte har visat sig utföra en revision med högre 

kvalité (DeAngelo, 1981b; DeFond, 1992). Detta betyder inte att mindre företag inte 

utför en revision med hög kvalité. Det kan dock skilja sig mellan stora och små byråer 

beroende på hur specialiserade de är på en viss bransch (Craswell et al., 1995). George 

& Solomon (1980) studerade om ryktet var en avgörande faktor vid valet av 

revisionsbyrå. De konkluderade att tredjeparts rekommendation var en avgörande faktor 

i valet vilket kunde tyda på att byrån hade ett gott rykte. Beattie & Fearnley (1995, s. 

234) konkluderade även dem att rykte var viktigt för deras respondenter. Dock menade 

de att denna faktor var multidimensionell och korrelerad med faktorer som revisorns 

kompetens och revisionens kvalité samt acceptans från tredje part. De diskuterade även 

att detta deras resultat tyder på att efterfrågan på större revisionsbyråer som Big-6 finns. 

De fann inte någon signifikant skillnad mellan olika branscher eller storleken på 

företagen. Cravens et al. (1994, s. 35) resultat visade dock att företag med högre vinster 

och mindre systematiska fel valde en större byrå med ett bättre rykte.  

 

Firth & Smith (1992, s. 254) studerade om företag valde revisionsbyråer med högre 

kvalité där revisionsbyråns rykte var en kontrollvariabel. Studiens resultat visade att om 

agentkostnaden (lågt ägande av företagsledaren och hög skuldgrad) i ett företag var hög 

indikerade detta på ett behov av högre kvalité på revisionen efterfrågades. Därför sökte 

sig företagen till större revisionsbyråer med ett högre anseende.  

 

Även fast rykte kan spela in i valet konkluderade Eichenseher & Shields (1983, s. 34) 

att rykte inte var signifikant i deras studie. De menade att även fast byråerna förbättrar 

sitt rykte eller andra faktorer behövde detta inte leda till att fler kunder valde dem. Dock 

var detta fallet ifall faktorerna sedan innan var signifikant låga. Jeong & Rho (2004, s. 

194) studerade Koreanska företag som hade bytt från en Big-4 revisionsbyrå till en 

mindre revisionsbyrå. Studien konkluderar att det inte fanns något tecken på att 

kvaliteten skilde sig mellan stora och små byråer. Detta anser vi vara ett tecken på att 

ryktet inte hade en påverkan på om företag i Korea valde att byta revisor. 

 

3.6.7 Externa intressenter och kreditgivare  

Som vi förklarade i tidigare avsnitt kan revision ha positiv effekt på såväl kreditgivare 

och även andra intressenter i företaget. Dessa positiva effekter kan avspegla sig på lägre 

räntekostnader och lägre informationsasymmetri mellan intressenter i företaget 

(Blackwell et al. 1998; Jensen & Meckling, 1976). Eftersom Blackwell et al. (1998) 

studie främst riktade sig mot mindre företag kan det vara intressant att studera om 

kreditgivares åsikt är viktig för våra respondenter när det kommer till valet av revisor. 

Beattie & Fearnley (1995, s. 234) konkluderade att både externa och kreditgivares 

acceptans av revisor var en faktor som vägdes in vid valet. Dock var dessa faktorer inte 

topprankade och var av mindre karaktär i studien.  
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3.6.8 Verksam internationellt 

Denna studie vill även studera ifall det är viktigt för små företag i Sverige att 

revisionsfirmorna är verksam internationellt. I och med Europa Unionen och 

”öppnandet” av gränserna i Europa samt att fler företag driver sin verksamhet 

internationellt kan det vara intressant att studera detta. Få tidigare studier inom valet av 

revisor har inte tagit upp denna faktor som betydande. Dock konkluderade Beattie & 

Fearnley (1998, s. 227) att denna faktor var topp fyra mest frekventa svaret på vad som 

påverkar vid valet av revisor. Inte helt oväntat var detta den enda faktorn som var 

beroende av storleken på företagen, vilket betydde att större företag ansåg att det var 

mer viktigt än vad de mindre företagen tyckte. Den främsta anledningen som detta kan 

bero på är att de större företagen är verksamma i flera olika länder vilket leder till att en 

internationell revisor är att föredra då den kan sköta företagets revision på alla platser 

runt om i världen. Detta förhindrar även att eventuella fel uppstår vid sammanslagningar 

av företagens finansiella information från olika länder då en och samma revisor kan 

användas. 

 

3.6.9 Tidigare teoriers koppling till vår studie 

I detta avsnitt har vi behandlat ett antal faktorer som har visat sig påverka valet av 

revisor utifrån tidigare studiers resultat. Tidigare forskning har dock studerat publika 

företag som är av större karaktär strukturmässigt vilket gör denna studie unik. I tabell 7 

som återfinns i kapitel 3.4.1 slut finns de 13 faktorerna som kommer att behandlas i 

denna studie. På grund av att de tidigare studierna främst fokuserat på publika företag 

tror vi att en skillnad kan existera i faktorernas betydelse vid valet av revisor bland små 

företag.  

 

De förväntningar vi har är att priset kan komma att vara en faktor som är avgörande och 

som påverkar små företags val av revisor i Sverige. Anledningen till detta är att tidigare 

forskning har visat att priset har varit en avgörande faktor men att vi tror att den är ännu 

mer avgörande för små företag. Vidare tror vi även att relationen och revisionsbyråns 

närhet till företaget kan komma att vara faktorer som påverkar valet av revisor till större 

del då små företag har visat sig tycka dessa är av viktiga. 

 

Utifrån avsnitt 3.5 och 3.6 har tabell 2 nedan konstruerats. Denna tabell har till syfte att 

belysa den redan existerande forskningen inom området där vi beskriver författarna, 

urval, vart studien är genomförd och vad resultaten visar.   
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Forskare Urval Land och år Studerade 

George & Solomon  Publika företag 1980, USA Om närheten till den tjänst 

som är köpt har en 

betydelse 

DeAngelo - 1981b, USA Det kom fram att större 

byråer har bättre kvalité  

DeAngelo - 1981a, USA Att utbildning kan öka 

kvalitén 

Eichenseher & 

Danos 

Revisionsbyråer 1981, USA De diskuterar hur 

koncentration på 

revisionsmarknaden 

påverkar utbudet av 

revisorer 

Eichenseher & 

Shields 

Publika företag 1983, USA Närhet, relationen, pris, 

kompetens 

Francis & Wilson Publika företag och 

privata företag 

1988, USA Tvåstegsprocess; 1. Först 

uppstår behovet att byta sen 

byter företagen 

revisionsfirma 

Carcello et al. Användare av finansiella 

rapporter 

1992, USA Revisionskvaliténs 

betydelse 

Cravens et al. Publika företag 1994, USA Rykte, struktur, 

Industrikunskaper  

Beattie & Fearnley Publika företag  1995, Storbritannien  Pris, Integritet, kompetens, 

relation 

Beattie & Fearnley Publika företag  1998, Storbritannien  Pris, relation och 

branschkunskaper  

Scott & Walt Privata företag  1995, Australien  Tillgänglighet vid valet 

Ming-Jer Chen & 

Hanmbrik 

Små och stora företag  1995, USA Vilka skillnader det finns 

mellan storlek på företag 

Beattie & Fearnley Publika företag  1998, Storbritannien  Pris, relation och 

branschkunskaper  

Woo & Koh Privata företag  2001, Singapore Kompetens, komplexitet 

Sands & MacPail Publika företag  2003, Australien  Kompetens, klient 

förståelse, Kvalité  

Chaney et al. Privata företag  2004, Storbritannien Priset som påverkar valet 

Jeong & Rho Privata företag  2004, Korea  Revisionskvalité skiljde sig 

inte mellan Big-4 och icke 

Big-4 

Magri & 

Baldacchino 

Privata/publika företag 2004, Malta  Pris, relation som påverkar 

valet 

Nelson & Tan Revisorer 2005, Singapore Olika individer har olika 

kvalité   

Kallunki et al. Privata företag  2007, tio länder Högre avgift visade ett mer 

frekvent byte av revisor 

Ettredge et al. Privata företag 2007, USA Komplexa företag 

efterfrågar 

branschkunskaper 

Brazel & Bradfords Publika företag och icke 

publika 

2011, USA Företag hade lägre pris och 

i USA när de hade bytt strax 

innan lagförändring 

Fontaine & Pilote Publika och privata  2012, Kanada Service, pris  

Fontaine et al. Publika och privata  2013, Kanada Pris, relation  

Herda & Lavelle Revisionsfirmor  2013, USA Relationen, icke 

revisionstjänster  

Svanström Privata företag 2013, Sverige Icke revisionstjänster och 

revisionskvalité 

Tabell 2: Tidigare studier som berört faktorer som påverkar företags val av revisor 
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 4. Praktisk metod       
 

Syftet med detta kapitel är att presentera varför vi har valt kvantitativ metod och vårt 

tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs studiens population och hur själva urvalet har 

gått till för att representera populationen. Vidare kommer en beskrivning av enkätens 

konstruktion och hur den distribuerats. Avslutningsvis diskuterar vi studiens insamlade 

data och dess bortfall. 

  

 

4.1 Val av undersökningsmetod 
 

Baserat på vår positivistiska syn på verkligheten samt den deduktiva ansatsen som 

utgångspunkt i studien valde vi att genomföra en kvantitativ enkätundersökning. Vårt 

syfte med studien var att få en bild av vilka faktorer som påverkar valet av revisor för 

små företag. Studien hade även två delsyften; där det först var att kartlägga hur valet av 

revisor ser ut när små företag väljer revisor. För det andra vill vi förklara om det finns 

några skillnader beroende på om företagen representeras av en stor eller liten 

revisionsbyrå angående vilka faktorer som påverkar vid valet av revisor. Utifrån 

Bryman & Bell (2005, s. 298) förklaring kring vad som skiljer sig mellan kvantitativ 

och kvalitativ metod fanns det en möjlighet att genomföra en kvalitativ studie. Vi ansåg 

dock att kvantitativ passade bättre till studiens syfte som var att förklara vilka faktorer 

som påverkar små företag i deras val av revisor. Detta eftersom vi ville generalisera till 

hela populationen som Johansson-Lindfors (1993, s. 113) påpekar är en fördel vid 

enkätundersökningar. Risken är även större att svaren vid intervjufrågor blir snedvriden 

av författarnas subjektiva åsikter.  

 

4.2 Urval  
 

Begreppet population innefattar inte enbart personer, utan begreppet innefattar även 

objekt. Ett objekt kan vara allt från en bil till en händelse, men i denna studie är objektet 

ett företag. En population måste alltid kunna relateras till en speciell tidpunkt eller 

tidsperiod och ett geografiskt område. (Dahmström, 2011, s. 67) Det är även viktigt att 

alla respondenter avspeglar hela populationen vid valet av urval (Bryman & Bell 2005, 

s. 115). Dock menar Bryman & Bell (2013, s. 193) att det är svårt att välja respondenter 

som inte ger en skev bild av populationen, men genom ett obundet slumpmässigt urval 

är denna risk mindre. För att kunna analysera målpopulationen i praktiken måste 

objekten finnas i en ram. För att det ska betecknas som en ram måste det finnas register 

som avgränsar den utvalda populationen. (Dahmström, 2011, s. 67) Vår begränsning är 

små företag i Sverige och vi fick tillgång till dessa genom Umeå universitets databas 

”Retriever”.  

 

Att utföra en totalundersökning av utvald population är oftast en fördel vid kvantitativ 

metod. Dock kan studien vara allt för komplex och tidskrävande för att det ska vara 

möjligt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 92; Svenning, 2003, s. 101). Istället för en 

totalundersökning kan en urvalsundersökning genomföras. Denna metod är både 

effektivare och billigare att utföra (Dahmström, 2011, s. 75). Vår studie studerade inte 

den totala populationen på grund av tidsbrist och en liten budget. Vi valde istället att 

göra ett obundet slumpmässigt urval ur vår rampopulation (se nedan) för att kunna 

beskriva den totala populationen. Vår totala population begränsades till den svenska 
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marknaden. Populationen bestod av 72 147 företag som vi laddade ner från ”Retriever”. 

Därefter genomförde vi valet genom slumpvariabelekvation i Excel som Bryman & Bell 

(2013, s. 193-194) och Johansson-Lindfors (1993, s. 93) rekommenderade. De olika 

värdena som återfinns i tabell 3 är de gränser som studien har valt att begränsa 

populationen till. Anledningen till att dessa företag passar vår studie är för att de måste 

ha revisor samtidigt som de är små enligt vår studies definition. På så vis kan vi tillföra 

ny kunskap inom området eftersom tidigare studier har fokuserat på större publika 

företag (se exempelvis Beattie & Fearnley, 1995; 1998; Sands & McPhail, 2003).  

 

Sveriges gränser för revision EU:s gränser för revision 
1. Fler än 3 anställda  1. Färre än 50 anställda.  

2. Mer än 3 MKR i omsättning  2. Omsättning på mindre än 65 MKR  

3. Mer än 1,5 MKR i balansomslutning 3. Balansomslutning mindre än 33 MKR 

Tabell 3: De tre kriterier som avgör ifall företag ska ha revisor. Revisionskrav ifall fler än ett kriterium 

uppfylls. Källa Aktiebolagslag (SFS 2005:551), regeringen, 2010 s. 1, Grant Thornton, 2014, valuta 

2014-01-01 

 
De företag som hamnade inom denna ram är enligt lag tvingade till att bli reviderade 

och var därför passande för vår studie. Vi motiverade den övre gränsen med att detta är 

EU:s definition på rekommenderad revisionsplikt i Europa (Grant Thornton, 2014). 

Skulle vi ha gått över denna gräns skulle resultatet troligtvis bli annorlunda utifrån vårt 

syfte. Urval baserade vi på att tidigare studier har studerat framförallt publika företag 

(se exempelvis Beattie & Fearnley, 1995; Sands & McPhail, 2003). Vi var därför mer 

intresserade av att studera hur små företag påverkades av de olika faktorerna när det 

kom till valet av revisor.  

 

För att få en tydlig bild av hur våra respondenter tänker kring valet av revisor valde vi 

att i första hand vända oss till vd:n i företaget därefter till ekonomiansvariga. Syftet med 

att rikta sig mot dessa är att de oftast har en nära kontakt med revisorn/revisionsbyrån 

vilket skapar mer pålitliga svar (Svanström, 2004, s. 30).  

  

4.3 Access  
 

Eftersom studien var av kvantitativ metod var det kritiskt att få tillgång till de företag 

som skulle studeras. Studiens respondenter utfrågades genom en enkät som skickades ut 

via e-post. Innan studien genomfördes studerade vi hur lättillgängliga dessa e-

postadresser var. Det visade sig vara svårare än vad vi hade förväntat oss. Vi kom fram 

till att det inte var ekonomiskt försvarbart att köpa dessa e-postadresser av företag som 

tillhandahöll denna information, då det skulle kostat oss 5-10 kr per företag. För att få 

tillgång till dessa e-postadresser var vi tvungna att manuellt besöka företagens hemsida 

för att sedan hitta kontaktinformation om företagsledaren eller annan liknande kontakt.  

Innan vi började insamlingen genomförde vi ett test där vi under en timme kontrollerade 

hur många e-postadresser vi två tillsammans kunde samla in. Det resulterade i att vi fick 

tillgång till ca 100 e-postadresser per timme. Utifrån detta bestämde vi oss för att avvara 

5 arbetsdagar för att samla in urvalet. Totalt genomsöktes 6000 företagshemsidor med 

ett bortfall på 2000. Detta bortfall berodde på att företaget antingen inte hade någon 

hemsida eller att e-postadress saknades. Den slutliga summan av insamlade e-

postadresser blev till slut 4000 stycken där ca 1000 av dessa var direkt till vd:n.  

Resterande 3000 var lokaliserade till ekonomipersonal, kontors- och avdelningschefer, 

styrelsemedlemmar och informationscentraler.  
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Figur 9: Urvalet av totala populationen 

 

4.4 Enkäten 
 

Vid användandet av kvantitativ metod är det till fördel att kunna generalisera det 

slutliga resultatet. Därför krävs det att ett slumpmässigt urval har gjorts och att 

respondenterna har tillgång till internet för att kunna besvara enkäten. Vi som författare 

kunde bara anta att alla dessa företag hade tillgång till internet och att vi skulle nå ut till 

alla utvalda. Dock är risken med webbenkäter att det kan uppstå tekniska problem samt 

att personer som hanterar e-postadresserna kan göra fel vilket kan påverka 

svarsfrekvensen och öka bortfallet. (Dahmström, 2011, s. 88-89) Urvalet kan även bestå 

av e-postadresser som är gamla eller ur funktion vilket måste tas med i beräkningen 

(Trost, 2007, s. 135). Detta är svårt att förutse och att undvika och vi som författare är 

medvetna om att denna studie inte är ett undantag.  

 

En annan nackdel med webbenkäter är att de generellt har en låg svarsfrekvens även 

fast respondenterna får en påminnelse. Påminnelsen kan uppfattas som påträngande och 

ignoreras enligt Trost (2007 s. 135). Därför har vi valt att skicka en påminnelse och inte 

två. Vi var väl medvetna om de nackdelar som en enkätundersökning har och tog det 

med i beräkningen. Vi ansåg dock att dessa nackdelar inte vägde över de fördelar som 

en webbenkätstudie innehar. Fördelar med en enkätstudie är dels att den är en billig men 

även en effektiv variant av undersökningsmetod som gör det möjligt att nå ut till en stor 

mängd av den önskade populationen (Bryman & Bell, 2013, s. 246; Trost, 2007, s. 127). 

En annan fördel med webbenkäter är att den etiska aspekten uppfylls gentemot 

företagen. Utskick av enkäten möjliggör att den inhämtade data kan bearbetas i Excel 

eller liknande program. Detta medför att individuella respondenter inte framhävs vilket 

ökar deras anonymitet. Vidare minskas även risken för fel som kan uppstå när 

författarna bearbetar svaren manuellt. (Bryman & Bell, 2011, s. 600-601) I denna studie 

har vi beaktat dessa aspekter då vi dels använt oss av Excel som kodat respondenternas 

svar samtidigt som enkätfrågorna exkluderar känslig information. Med känslig 

information menar vi exempelvis företagens namn eller organisationsnummer.       

 

4.4.1 Pilotstudie 
För att förhindra att eventuella missuppfattningar uppkom i enkätfrågorna utförde vi en 

pilotstudie i två steg. Syftet med en pilotstudie är att klargöra eventuella brister i de 

6000 

72142 

Totala population med urvalet 

Genomsökta
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frågeställningar som enkäten i studien omfattar. Detta resulterar i att eventuella 

missförstånd och oklarheter uppmärksammas innan den verkliga studien genomförs. 

(Bryman & Bell, 2013, s. 276) Pilotstudien ger även en förklaring på hur frågorna i 

enkäten uppfattas av respondenterna vilket hjälpt oss som författare vid själva 

konstruktionen av enkäten (Ejlertsson & Axelsson, 2005, s. 35). 

  

I pilotstudien fick totalt 10 personer ge sin syn på enkäten. I första steget ingick fyra 

stycken studenter som alla studerar på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. I 

det andra steget ingick sex företagare som representerade studiens urval. Där två var 

bekanta med en av författarna och som fick fylla i enkäten i pappersform och därefter 

skriva sina kommentarer. Vidare så hade vi kontakt med två företag via telefon samt 

mail vilket resulterade i att dessa kunde besvara enkäten som den var tänkt att 

distribueras. Detta ledde till att ett första test skedde med enkäten och vi kunde avgöra 

om vidare förbättringar var möjliga. De resterande två företagen hade vi ett personligt 

möte med i centrala Umeå. Där de både fick en kort muntlig presentation vad studien 

syftade till att studera samt fick möjligheten att skriftligt besvara enkäten i pappersform 

och senare prata fritt om hur de upplevde enkätens frågor. Att dela upp en pilotstudie i 

två delar där författarna först frågar bekanta och sedan personer/företag i den tänkta 

urvalsgruppen är ett bra sätt att genomföra en pilotstudie (Ejlertsson & Axelsson, 2005, 

s. 36-37). Vi kontaktade fyra av dessa företag med hjälp av de kontaktuppgifter som 

hittades via databasen” Retriever” och de resterande två företagen var som vi har sagt 

bekanta till en av författarna 

 

Syftet med att vi först gjorde pilotstudien på studenter var för att minska de små enkla 

felen som; stavfel, syftningsfel, fel i meningsuppbyggnad eller formulering av frågor.  

När vi hade korrigerat detta gjordes pilotstudien på de sex företagen. Anledningen 

varför vi inte började med företagarna var för att vi ville minska felen som inte var av 

större vikt i enkäten. Detta för att göra företagarna mer fokuserade på innehållet av 

frågorna och inte småfel som var av mindre innebörd.  

 

Feedbacken från företagarna var att enkäten var enkel att förstå och att det inte var 

några oklarheter vad frågorna syftade på. En företagare tyckte även det var bra att 

frågorna inte var känslosamt laddade. Att minska antalet känsloladdade frågor kan leda 

till att uteblivna svar minskas (Bryman & Bell, 2013, s. 277). Vi valde att ta bort frågan 

om de ansåg att ett lokalt kontor var viktigt. Förklaringen till detta var att de uppfattade 

fråga 18, om närhet, som om vi frågare om ett lokalt kontor. Därför valde vi att ta bort 

den frågan då dessa frågor annars skulle bli ömsesidigt uteslutande. Förutom detta var 

det några företag som ansåg att det var svårt att direkt uppskatta vilken omsättning eller 

balansomslutning (motsvarar frågorna 2 & 4 i enkäten) deras företag hade. Trots denna 

svårighet gjorde vi inte några förändringar i frågorna eftersom vi ansåg att denna 

information skall vara möjlig att uppskatta. Utifrån pilotstudiens utfall kan en ytterligare 

pilotstudie behöva göras ifall stora bristfälligheter visar sig finnas i enkäten (Ejlertsson 

& Axelsson, 2005, s. 37). Detta behövde vi dock inte göra eftersom oklarheter och 

missförstånd beträffande vår enkät var liten. Vi nöjde oss därför med en pilotstudie. 

Slutligen efter ett antal överläggningar med vår handledare, resulterade det i att enkäten 

slutade på totalt 38 frågor.  

 

4.4.2 Enkätens distribution 

Själva enkäten i studien bestod av en webbenkät som vi konstruerade i Googles 

program Google docs. Programmet i sig var enkelt att använda och gav oss möjlighet 
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till att dels konstruera frågor i form av exempelvis; ja/nej, skala 1-5 samt flervalsfrågor. 

Utifrån konstruktionen av enkätfrågorna erhöll vi en länk som vi infogade i det 

följebrev som respektive respondent fick ta del av. Med enkäten bifogades följebrevet 

(se appendix 1) med innehållande enkätlänk samt frågor (se appendix 2). Att enkäten 

har ett följebrev menar Bryman & Bell (2013, s. 249) är viktigt eftersom detta kan 

minska bortfallet i studien. Detta skickades senare ut till de insamlade e-postadresserna 

på 4 000. I själva introduktionsbrevet framgick dels vilken typ av avhandling de var, 

syftet med studien, studiens problemformulering, behandling av svar, hur de blivit 

utvalda, vem den besvarande helst skulle vara, den beräknad tidsåtgång samt 

kontaktuppgifter till oss författare. Kontaktuppgifterna till oss ansåg vi som viktig 

eftersom det gav respondenterna möjlighet att ställa frågor ifall de stötte på problem, 

hade ytterligare frågor beträffande studien eller var intresserade att ta del av studiens 

resultat.  

 

Utifrån första utskicket gjordes ett andra utskick med ett nytt följebrev (se appendix 3) 

som innehöll en påminnelse om enkätundersökningen som syftade till att öka antalet 

respondenter. Denna procedur gjordes en vecka efter enkätens första utskick. Den totala 

svarstiden var 18 dagar utifrån första utskicket med efterföljande påminnelsen.  

 

4.4.3 Enkätens konstruktion 

Enkäten i denna studie är konstruerad utifrån teorikapitlets referensramar. De olika 

delarna i teorikapitlet har legat som grund till frågor som sedan har tagits fram och 

skapat den slutliga enkäten. Tidigare studier har använts som hjälp men även som 

referenspunkt till varför vissa frågor är av hög relevans. Vårt val att ta stöd från tidigare 

studier underlättade vår analys och gjorde det möjligt för oss att jämföra resultat med 

tidigare studiers som enligt Bryman & Bell (2013, s. 277) är ett bra sätt att få 

tillförlitliga slutsatser. 

 

Frågorna i enkäten utgår ifrån teorikapitlet enligt nedanstående tabell: 
Teoridel Enkätfrågorna 

Bakgrundfrågorna gällande företagsstorlek och nuvarande situation som appliceras 

dels på efterfrågan av revision & nyttan av revision samt kopplas till resterande frågor. 

1-11 

Frågorna kring faktorerna. Dessa för att främst klargöra vilka som är av högre rang och 

som påverkar företagen i större utsträckning. 

12-27 

Tänkt att hjälpa oss att i den explorativa inslaget i studien för att kartlägga hur 

företagen i målpopulationen väljer revisor och hur dess process ser ut.  

28-38 

Tabell 4: Främsta kopplingen mellan frågorna och teoretiska referensramen 

 

Vi valde att bygga upp vår enkät med bakgrundsfrågor som var av enklare form och 

som skulle väcka intresse hos respondenten. Detta följdes sedan upp av frågor som 

krävde mer ställningstagande och tankeverksamhet. Uppbyggnaden att först väcka 

intresse med enklare frågor och sedan övergå till mer kluriga frågor är bra eftersom det 

skapar ett intresse hos respondenten att vilja genomföra enkäten fullt ut (Bryman & 

Bell, 2013, s. 250). Syftet till denna konstruktion var att det skulle öka intresset hos 

respondenterna och genom det öka svarsfrekvensen i studien som Dahmström (2005, s. 

135) förklarar.  

 

Enkäten innehåller tre olika områden med frågor. Del I av enkäten (se appendix 2) 

består av basfrågor beträffande företagets omsättning, anställda, ägarstruktur med flera. 

Detta gjorde vi för att företagen skulle slippa att skriva sitt företagsnamn och därigenom 

öka deras anonymitet. Dessa frågor var även öppna vilket medförde att respondenterna 
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kunde skriva in valfritt alternativ. Detta gör det möjligt att täcka ett större antal 

alternativ (Bryman & Bell, 2013, s. 265). Vidare i del I ställde vi dels frågor kring deras 

nuvarande revisor, vem som tar huvudsakliga beslutet om revisor och hur länge de har 

haft sin revisor. Dessa frågor fyllde en viktig funktion då de användes i analysen där vi 

dels kund urskilja de som inte var med under själva processen och därför lägga mindre 

vikt på dessa respondenters svar beträffande köpprocessen. Del I avslutades med frågor 

om hur stor sannolikhet det var att de skulle ha kvar samma revisor om 5 år. Enligt 

Bryman & Bell (2013, s. 263) är slutna frågor bra för att underlätta för respondenterna 

att svara då de kanske hade mindre koll på exakt hur länge de har haft sin revisor. 

  

Del II av enkäten går in på de faktorer som behandlas i studien för att göra det möjligt 

att besvara frågan om vilka faktorer som påverkar valet av revisor. I denna del 

utfrågades bland annat pris, kompetens, relationens påverkan på valet av revisor. Dessa 

frågor var främst baserade på Beattie & Fearnley (1995) och Sands & McPhail (2003) 

tidigare studier. Frågorna var kontruerade med en tydlig men ändå kort påstående som 

underlättade för respondenterna att förstå och enkelt kunna besvara frågorna. Detta för 

att öka sannolikheten att fler skulle svara på enkäten och för att minska missförstånd 

som Bryman & Bell (2013, s. 263) förklarar. För att få en bild av vad som kunde 

medföra att de bytte revisor ställde vi en fråga där respondenterna fick svara på vad som 

kunde utlösa ett byte och hur priskänsliga de var. Huvuddelen av frågorna i del II 

omfattade slutna frågor där respondenten hade möjligheter att besvara frågan utifrån en 

likertskala som var graderad från 1-5. Där 1 stod för ”instämmer inte alls” och 5 stod för 

”instämmer helt”. Även tidigare liknande studier har använt denna skala för att förklara 

respondenterna värderingar (Beattie & Fearnley, 1995).  

 

Del III och sista delen i enkäten syftade till att besvara delsyfte ett (köpprocessen). Där 

valet av revisor kan se olika ut beroende på företagen själva. Eftersom ett stort antal av 

företagen kan ha haft samma revisor under en längre tid valde vi att ställa dessa frågor 

till de som hade varit med i det senaste valet av revisor. Detta valde vi att göra för att vi 

ville öka vår säkerhet om att de som svarade på frågorna fortfarande hade ett minne av 

hur deras process såg ut och vad den omfattade. Frågor som behandlades i denna del var 

bland annat hur de kom i kontakt med deras revisor, vad de jämförde mellan revisorer 

och tidsåtgång inför det slutliga valet. Vi valde även att ställa två frågor kring om det 

var revisorn de ansåg sig välja eller om det var revisionsbyrån de valde. Denna fråga 

syftade till att än mer tydliggöra vad företagen baserar sitt slutliga val på.  

 

Del I frågorna bestod främst av egna svarsalternativ eller givna svar. I del II och III 

däremot var huvuddelen av frågorna konstruerade utifrån en likertskala där 

respondenten kunde svara mellan graderingen 1-5. Anledningen varför vi valde att ha 

likertskala till de flesta frågorna i dessa delar var på grund av att skillnader i företags 

perspektiv kan förekomma beträffande de olika faktorerna som behandlades. Fördelen 

med att använda sig av likertskala enligt Patel & Davidson (2011, s. 88) är att enskilda 

individers värderingar fångas upp vilket i vårt fall förklarar faktorernas skilda betydelse 

bland företagen. Vidare uteslöt vi några tvingande svar på frågorna eftersom vi ansåg att 

detta skulle vara till mer nackdel än till fördel för studiens svarsfrekvens. Utifrån 

studiens enkät har vi lyckats samla in den information som behövdes för att kunna 

besvara vår frågeställning med efterföljande delsyfte. 
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4.5 Bortfall och svarsfrekvensens 
 

Vi var medvetna om att alla slumpmässigt utvalda företag inte skulle svara på enkäten 

dels på grund av begräsningar i tid men även oviljan att delta. Bortfall kan bero på 

externa och interna faktorer. Externa är att respondenterna inte hade tid eller att de inte 

vill medverka i studien. Interna bortfall betyder att det saknas svar på frågor i enkäten 

vilket måste tas i beaktning vid analysen. (Bryman & Bell, 2013, s. 202; 248; 

Ejlertsson, 2005, s. 25) För att vara säker på att få ett representativt dataunderlag som vi 

sedan skulle kunna analysera skickade vi ut 4000 enkäter. Detta var ett medvetet val då 

webbenkäter har stort bortfall av svar. Vi valde även att utforma ett personligt brev som 

vi bifogade i e-mejlet för att företagen skulle känna att just deras svar var viktigt för vår 

studie. Detta är ett bra sätt att introducera sin enkät (Bryman & Bell, 2013, s. 249; 

Dahmström, 2011, s. 173). 

 

Det första utskicket av enkäten genomfördes på förmiddagen fredagen den 14:e mars 

2014 och var det utskick som inbringar flest svar (se första toppen i figur 10). De 

insamlade svaren som kom in på det första utskicket mellan perioden 2014-03-14 till 

2014-03-20 var 333 stycken. Valet att skicka ut på en fredag var strategiskt gjort av oss 

eftersom vi resonerade i banorna att företag troligtvis har bäst möjlighet att besvara 

enkäten då. Detta eftersom veckan har gått och de mest kritiska uppgifterna i deras 

verksamheter troligtvis har genomförts. Utifrån det ansåg vi att företagen var mer villiga 

att lägga 5-10 minuter på fredagen för att delta i studien eftersom det inte stör 

huvudverksamheten i någon större grad. Ett ytterligare utskick gjordes med en 

påminnelse fredag den 21: mars 2014. Påminnelsen av enkäten resulterade i en ökning 

av svarsfrekvensen motsvarande 243 stycken.  

 

 
Figur 10: Svarsfrekvensen under enkätens tillgänglighet 2014-03-14 till 2014-03-31 

 
Fördelaktigt för en studie är ifall två påminnelser kan skickas ut efter första utskicket 

för att öka svarsfrekvensen (Ejlertsson & Axelsson, 2005, s. 26; 30). Detta gjordes dock 

inte i denna studie utan vi nöjde oss med en påminnelse dels på grund av 

tidsbegränsning men även för etiska skäl. I den påminnelsen som skickades ut bifogades 

ett följebrev som dels förklarade vikten av respondenternas svar samt vår uppskattning 

ifall de deltog (se appendix 3). Det enda negativa med utskicket av påminnelsen var att 

vi inte hade kodat varje utskick. Detta fick till följd att vi inte kunde sortera bort de 

personer som besvarat eller förklarat sitt utomstående kring studien vilket ledde till att 

även dessa fick en påminnelse. Detta är inte att föredra vid ett utskick av påminnelse 

(Bryman & Bell, 2013, s. 249) vilket vi ursäktade oss för i följebrevet som bifogades. 
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Den totala svarsfrekvensen blev tillslut 15,03 % (576 stycken svar av 4000-168= 3832 

giltiga) där vi var senare tvungna att ta bort 0,55 % (21 stycken) då de innehöll 

bristande svar. Det externa bortfallet bestod dels av företag som inte ville delta samt av 

respondenter som motiverade att de inte hade tid, dessa motsvarande 1,64 % (63 

stycken). De uteblivna svar som inte kunde kategoriseras på något vis motsvarade 83,32 

% (3193 stycken). Dessa 83,32 % plus 1,64 % samt 0,55 % motsvarade därefter det 

totala giltiga bortfallet i studien som tillsammans var 85,51 %. De bortfall som inte 

ansågs giltiga i studien var de bortfall som resulterade i ett e-postmeddelande med 

”felmeddelande” och som motsvarade 4,20 % (168 stycken) av de totalt 4000 utskicken. 

Anledningen till varför dessa inte räknades in i studiens giltiga bortfall och inte tas med 

i beräkningen vid insamlade svar är på grund av att det inte har levererats ett 

meddelande till dessa e-postadresser. Felmeddelandet som erhölls kan antingen bero på 

att det blev något fel vid den manuella insamlingen eller överföringen av e-

postadresserna. Förutom dessa orsaker kan en annan förklaring vara att e-postadressen 

som vi skickade till hade tagits bort och med det var inte aktiv längre. 

 

 
Figur 11: Totala svaren och bortfallen i urvalet 

 
Anledningar till varför stor del föll bort är vi inte säkra på. En anledning kan vara brister 

i den manuella hanteringen vid utskick av enkäten. En annan bidragande faktor kan vara 

att ett stort antal av enkäterna skickades till ”info-adresser”. Fel kan därför ha uppstått i 

antingen hanteringen av vår enkät eller att enkäten inte bifogas till rätt person. Enkäten 

kan ha tappats bort eller hamnat i personers skräppost och detta är omöjligt för oss 

kunna veta. Dock vet vi att tidsbegränsningar, företagspolicy samt ”felmeddelande” var 

några förklarande orsaker till bortfallet. Efter korrigeringar där 21 svar togs bort av den 

totala svarsfrekvensen på 576 resulterade det med en slutlig svarsfrekvens på 555 

stycken vilket motsvarar 14,48 %. Denna svarsfrekvensen på 14,48 % är vi nöjda över 

då den överträffade våra förväntningar som var att vi skulle få in runt 300-400 svar som 

skulle motsvara  7,5-10 %. 

 

När det gäller fråga 27 visade det sig att hela 388 stycken (motsvarande 69,90 %) av 

respondenterna hade varit med i det senaste valet av revisor. Denna höga andel som 

varit med i valet av revisor gjorde det möjligt att även analysera och granska 

köpprocessen av revisor.  
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4.6 Databearbetning 
 

Som vi har beskrivit tidigare skapades enkäten i Google docs och därefter laddades 

svaren ner till SPSS för vidare bearbetning. För att kunna generalisera och erhålla 

pålitlig data började vi med att granska och bearbeta de svar som vi hade erhållit som 

Dahmström (2011, s. 199-200) beskriver är ett första steg vid insamlandet. När vi 

gjorde detta kontrollerade vi att de som svarat tillhörde det urval som studien syftade till 

att studera. Anledningen till varför vi gjorde detta berodde på att vi ville vara säkra på 

att de data vi hade samlat in inte skulle innehålla fel urval. Vi kontrollerade även om det 

hade blivit något fel där respondenterna fick svara på om de hade varit med i senaste 

valet av revisor. I dessa frågor fann vi dock inga fel som gjorde att korrigeringar 

behövdes göra.  

 

Utifrån den insamlade data eliminerades enkäter med ett för stort svarsbortfall, det vill 

säga de respondenter som hade svarat på en fråga av de totalt 38 stycken. Enkäter med 

stora delar av uteblivna svar kan komma att påverka senare delar av analysen därför 

ansåg vi inte att dessa var önskvärda att ha kvar. Viktigt att tydliggöra är att del III 

endast skulle besvaras av de personer som varit med i senaste valet av revisor och skulle 

då svara JA på fråga 27. Eftersom vissa respondenter hade svarat Nej på den frågan men 

ändå fortsatt att besvara efterföljande frågorna som behandlade processen vid valet av 

revisor innebar det att vi var tvungna att utesluta dessa svar. Sammanlagt var giltiga 

svar på del III 69,39 %. 

 

För att underlätta vidare analys och presentation av empirin var vi tvungna att bearbeta 

vissa frågor i enkäten. Antalet frågor som var tvungen att kodas om eller omstruktureras 

eftersom det inte innehöll värden som var möjliga att hantera i SPSS var 11 stycken.  
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5. Empiri och Analys    
 

I denna del kommer vi att redogöra studiens resultat som erhållits från den 

webbaserade enkäten. Till att börja med kommer de deskriptiva forskningsresultaten att 

redovisas med de univariata tester som vi gjort där enskilda variabler kommer belysas. 

I denna presentation har även analysen integrerats som kontinuerligt återkopplar till 

studiens referensram. Vidare presenteras även de regressionsanalyser som gjorts med 

efterföljande analys.  

 

  

5.1 Upplägg av empirin  
 

I inledande empiri bekantar vi oss med det material som samlats in med hjälp av 

studiens enkät. Utifrån detta gör vi univariata analyser av enskilda variabler för att 

beskriva hur våra respondenter har svarat. Med hjälp av frekvenstabeller, 

frekvensdiagram och medelvärden lyfter vi fram och förklarar respondenternas svar. 

Den deskriptiva forskningen och dess statistik som denna studie har erhållit leder till att 

vi som forskare har haft en god grund för att kunna vidare förklara faktorernas betydelse 

och företags tillvägagångssätt vid valet av revisor. För att läsaren ska få en 

lättöverskådlig bild av vår empiri har vi valt att variera procenttal med absoluta tal. Vi 

anser att detta ökar förståelsen av vår empiri då vissa frågor är lättare att förstå av 

absoluta tal och andra av procentuella tal.  

 

Tidigare forskning som är samlade i tabell 2, och som återfinns i kapitelavsnitt 3.5.6, 

har redovisat sina resultat utifrån univariata tester. (se exempelvis Beattie & Fearnley, 

1995; 1998; Sands & McPhail, 2003). I vår studie har även vi valt att använda oss av 

olika univariata tester och t-tester för att kunna utföra en mer ingående analys i senare 

avsnitt. Dessa tester är; one-sample t-test, som undersöker om medelvärdet är skilt från 

ett specifikt värde, vi har valt värdet 3 för vi använder en likertskala på 1-5, ANOVA t-

test samt post hoc t-test där vi testar om det finns någon signifikant variation mellan 

olika gruppers medelvärde, paired-sample t-test där vi testar om två variablers 

medelvärde skiljer sig från varandra och pearson chi-två test, där vi testar om det finns 

något samband mellan två grupper. Förutsatt dessa tester har vi valt använda oss av en 5 

% signifikansnivå eftersom denna nivå är frekvent använd i tidigare studiers tester (se 

exempelvis Beattie & Fearnley, 1995; Sands & McPhail, 2003). Nyttan med att testa om 

grupper eller variabler är signifikant för ett urval är att det med säkerhet går att 

konstatera om det finns en skillnad eller inte mellan grupper. Detta gör det möjligt att 

generalisera till hela populationen vilket är en fördel vid kvantitativa studier som denna.  

 

Det resultat som blir belyst i detta kapitel utgår från vår problemformulering ”Vilka 

faktorer påverkar små företag vid valet av revisor?”. Därefter redogör vi empiri för de 

delsyften vi har med i denna studie.  
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Deskriptiv statistik 
 

5.2 DEL I: Företags bakgrundsfakta 
 
I denna del redovisas den data som importerats från frågorna 1-11 och som hade till 

syfte att lokalisera företagens olika strukturer. Detta gör vi med hjälp av storlek i 

omsättning och anställda, samt av ägarform. Initialt visar vi vilken befattning som våra 

respondenter har i företagen. Del I frågorna hade till syfte att fånga upp företagens 

skillnader som den verkliga populationen speglar. 

 

Nedanstående tabell 5 presenterar en samlad svarsfrekvens där respondenternas 

befattning klargörs. Utifrån de besvarande utgör den största delen av vd:n vilket studien 

främst ville nå ut till. Den markanta delen av respondenterna som var vd indikerar på att 

vi har lyckats bra med att nå ut till de personer som med större sannolikhet är med och 

beslutar om valet av revisor. Vi har därför lyckats nå ut till de personer som Svanström 

(2004) menar på är de som oftast har den närmsta kontakten med revisorn. Vi kan även 

se att denna fråga har 6 bortfall vilket motsvarar 1,1 % av urvalet. Eftersom 

befattningen ”annat” är så pass liten del, 3,4 %, av alla våra respondenter kommer vi 

inte att analysera dessa vidare.  
 

Fråga 1: Respondentens befattning i företaget 
Befattningen N Procent 

 

 

Giltig: 

VD 368 66,3% 

Styrelsemedlem 63 11,4% 

Ekonomiansvarig 99 17,8% 

Annat 19 3,4% 

Totalt 549 98,9% 

Saknas: System 6 1,1% 

Totalt: 555 100% 

Tabell 5: De svarandes fördelning utifrån fråga 1 

 

Genom att gruppera våra respondenter får vi en mer överskådlig bild av hur empirin ser 

ut. Som vi ser i tabell 6 är grupperna med omsättning 3-11 miljoner kronor (Från och 

med nu Mkr) och 12-38 Mkr av ungefär samma storlek. Den större och största gruppen i 

omsättning, 39-65 Mkr, representerar en mindre del av urvalet med 11 %. Denna 

snedfördelning har vi senare behövt ta i beaktning vid senare regressionerna då vi 

använt oss av logaritmen av omsättning. Grupperingen 3-11 Mkr motiverar vi med att 

det har diskuterats om att en höjning av revisionsplikten till en ny nivå i denna samt att 

detta är Danmarks nivå på revisionsplikt (frivision, 2011). De två övriga grupperna 

valde vi att fördela jämt mellan resterande omsättningen. Utifrån en kontrollberäkning 

av företagens omsättnings medelvärde visade det sig att den totala populationen 

medelvärde var 14,20 Mkr medan vårt urval hade ett medelvärde på 17,90 Mkr. Detta 

indikerar på att vårt urval speglar den totala populationen utifrån företagsstorlek räknat 

på deras omsättning. 
 

Fråga 2: Företagens omsättning räkenskapsåret 2013 
                              Omsättning (Mkr) N Procent 

 

Giltiga: 
 

3-11 248 44,7% 

12-38 246 44,3% 

39-65 61 11,0% 

Totalt: 555 100% 

Tabell 6: Omsättningen bland företagen som besvarat fråga 2 
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Som tabell 7 visar har större del av företagen mellan 3-12 anställda, vilket motsvarar 

68,8 % (382 stycken). Den grupp som representeras av minst antal företag är gruppen 

med 39-49 anställda med 0,7 % (4 st) av totalen. Vi kan alltså konkludera att vår empiri 

främst består av företag med lägre antal anställda som därför indikerar på att studiens 

empiri har fångat upp små företag i Sverige.  

 

Fråga 3: Hur många anställda företagen har  
                    Antal anställda (st) N Procent Giltig Procent  

 

Giltiga: 
1-12 382 68,8% 70,0% 

13-25 121 21,8% 22,2% 

26-38 39 7,0% 7,1% 

39-49 4 0,7% 0,7% 

Totalt 546 98,4% 100% 

Saknas: System 9 1,6%  

Totalt: 555 100%  

Tabell 7: Fördelningen över antal anställda i det besvarande företagen 

 

Figur 12 nedan visar att vi endast har erhållit 2 svar från företag som bedriver 

verksamhet i finansieringsbranschen. Därför har vi valt att inte analysera denna grupp 

ytterligare då de inte blir möjligt att generalisera svaren (Bryman, 2005, s.369). Det vi 

dock kan konkluderar är att 36,58 % (203 st) av alla företagen är verksamma inom 

tjänstesektorn och 19,10 % (106 st) av respondenterna inom industrisektorn. Annan 

bransch motsvarar 28,47 % (158 st) av det totala svarande och 14,41% (80 st) är 

verksamma inom handels. Vi kan inte med säkerhet säga vilka specifika branscher 

gruppen annan bransch är men det är inget som kommer att betyda något för den 

kommande analysen.  
  

Fråga 6: Vilken bransch företagen finns i  

 
Figur 12: Branschfördelning bland de besvarande företagen enligt fråga 6 

 

Vidare har företagen besvarat vem som fattar det slutliga beslutet hos företagen där vi 

kan se i tabell 8 nedan att största delen menar på att det är vd:n i företaget som tar detta 

beslut. Eftersom vd verkar vara den främsta personen som besvarar frågan samtidigt 

som dessa är de som representerar de besvarande i enkäten till största del, gör att svaren 

i studien är av högre tillförlitlighet när det kommer till faktorer som påverkar och 

processen kring att välja en revisor. Fortsättningsvis går det även att säga att styrelsen i 

företagen är de som också är en av de främsta beslutsfattare i valet av revisor  
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Fråga 7: Personen som fattar slutliga beslutet 
                         Beslutsfattare                       N Procent Giltig Procent 

 

Giltig: 

VD 238 42,9% 43,3% 

Ekonomichef 39 7,0% 7,1% 

Koncernägare 56 10,1% 10,2% 

Styrelsen 217 39,1% 39,5% 

Totalt 550 99,1% 100,0% 

Saknas:  5 0,9%  

Totalt: 555 100,0%  

Tabell 8: Vem som fattar det slutliga beslutet av revisor i företagen 

 
Tabell 9 nedan beskriver fråga 8 och förklarar hur fördelningen av vilka revisorer som 

de små företagen har i vårt urval. Där kan vi se en jämn fördelning mellan de som har 

revisorer som kan räknas in i Big-8 (54,4 %) kontra övriga mindre revisorer (45,6 %). 

Vi kan därför konkludera att det finns en jämn fördelning mellan vilken revisionsbyrå 

som små företag i Sverige väljer. Utifrån detta går det att tolka de som att de svenska 

små företagen är speciella i den aspekten att det i stor grad väljer en stor revisor inom 

Big-8 trots att det visat på att de tar ut ett högre arvode (se exempelvis Sundgren & 

Svanström, 2013; Craswell et al., 1995). Däremot om vi ser till revisorsgrupperna som 

vi delat in revisorerna i är fördelningen inte alls lika bra och jämn där en mindre mängd 

företag har second tier revisorer. Tabell 9 visar även att företagen som har Big-4 

revisorer har en högre omsättning i jämförelse med både second tier och övriga. Dock 

går det inte att utskilja mellan grupperna second tier och övriga när det om det är någon 

skillnad i storlek på dessa företag. Vi använder oss av dessa 3 grupper för att kunna 

besvara delsyfte 2 där vi avser att förklara om det finns några skillnader mellan hur 

dessa grupper påverkas av olika faktorer vid valet av revisor.  

 

Fråga 8: Nuvarande revisor i företagen 

 
1 
Signifikant skilt mellan Big-4 kontra second tier och övriga revisorer. T-test. α0,05 

2 
Signifikant skilt mellan second tier och Big-4 revisorer. T-test. α0,05 

3 
Ej signifikant skilt mellan second tier och övriga revisorer. T-test. α0,05 

4 
Signifikant skilt mellan övriga och Big-4 revisorer. T-test. α0,05 

5 
Ej signifikant skilt mellan övriga och second tier revisorer. T-test. α0,05 

 

 

Vidare framkommer det utifrån ”Post Hoc t-testet” där beroendevariabeln omsättning 

ställdes mot revisionsgrupperna 1, 2 och 3 motsvarande Big-4, second tier och övriga att 

signifikanta skillnader existerar. När det gäller Big-4 visar T-testet att signifikanta 

skillnader existerar mellan de företag som har dessa och de som har second tier och 

övriga revisorerna. Vi kan alltså konkludera att större företag anställer en större 

revisionsfirma som exempelvis Deloitte, EY, KPMG och PwC. 

 

Utifrån fråga 9 och 10 kan vi se att företag framförallt har haft sin nuvarande revisor 3-5 

år och samma gäller med deras revisionsbyrå. Sambandet mellan dessa två variabler är 

Grupp N Medelvärde (Mkr) Std. Avv. 

(Mkr) 

Procent Sig. 

Big 4 213 21,01 15,789 38,4% 0,005
1
 

0,001
1
 

Second tier 89 15,33 10,936 16,0% 0,005
2 

0,876
3
 

Övriga 253 16,20 14,251 45,6% 0,001
1 

0,876
5
 

Totalt: 555 17,90 14,590 100%  

Tabell 9: Små företags nuvarande revisorer 
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starkt och som kan utläsas i tabell 10 nedan är signifikansnivån 0,000 vilket innebär ett 

mycket starkt samband finns att revisorn i största grad har jobbat åt samma revisorsbyrå 

som de erhållit sin revision av. Detta går lättast att utläsa ur tabell 10 genom att kolla på 

den lodräta linjen på år 0-2 och sedan kolla på den vågräta år 0-2, där det går att utläsa 

att 78 av de totala 103 har haft samma revisor och samma byrå. Denna kontroll går att 

upprepa för alla intervall av år som frågan innehar alltså, lodrätt 3-5 vågrätt 3-5 som 

visar att 113 av 130 har samma revisor i samma byrå och så vidare.  

 

Fråga 9 & 10: Anställningslängd av nuvarande revisor  
 År med revisorn vs revisionsbyrån: Totalt Sig. 

 År: 0-2 3-5 6-8 9-11 12-15 16> (st)  

 

År med 

revisorn 

(personen): 

0-2 78 7 6 11 2 10 114  

3-5 9 113 14 12 7 17 172  

6-8 7 4 77 3 2 6 99  

9-11 5 3 1 49 2 5 65  

12-15 3 2 1 1 26 8 41  

16> 1 1 1 0 1 48 52  

Totalt: 103 130 100 76 40 94 543 0,000
1
 

1
 Signifikant samband mellan antal år de haft revisor kontra revisionsbyrån (0,000) via person chi-square. 

α0,05 

Tabell 10: Sambandet mellan revisor och revisionsbyrå i hur länge de haft dem 

 

Frågan angående hur många delägare våra respondenter har kan vi se att den största 

delen, 91,7 %, har 1-10 delägare. Även detta indikerar på att urvalet som tagits ut av 

den totala populationen främst består av företag med mindre karaktär. Våra 

respondenter kanske därför inte har lika stora problem med agent och principal som 

Jensen & Meckling (1976) diskuterade i sin studie. 

 

Fråga 10: Antal delägare i företagen 
  Antal delägare (st) N Procent Giltig Procent 

 

 

Giltig: 

1-10 509 91,7% 95,5% 

11-20 10 1,8% 1,9% 

21-50 6 1,1% 1,1% 

50> 8 1,4% 1,5% 

Totalt 533 96,0% 100,0% 

Saknas: System 22 4,0%  

Totalt: 555 100,0%  

Tabell 11: Fördelning över hur antalet delägare i företagen ser ut i urvalsgruppen 

 

Vidare fick våra respondenter svara på hur stor sannolikhet det var att de har kvar sin 

nuvarande revisor om fem år utifrån en likertskala (se tabell 12 nedan). Utifrån 

likertskala där 1 inte är så troligt och 5 är mycket troligt visar tabellen nedan att större 

delen av våra respondenter svarat att det är mycket troligt att de har kvar samma revisor 

om 5 år. Vi kan även säga att svaren är signifikant med 0,000 från talet 3. 
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Fråga 11: Sannolikheten att ha samma revisor om 5 år 

 
 

 

1
 Signifikant skilt från 3 vid one-sample t-test. α0,05 

 

 

5.3 DEL II: Faktorer som påverkar valet av revisor 
 

I denna del presenteras det resultat som samlats in utifrån frågorna 12-24 som behandlar 

de olika faktorerna som kan påverka små företag vid valet av revisor. Utifrån likertskala 

1-5, där 1 är ”instämmer inte alls” medan 5 ”instämmer helt”, får vi få en bild av vilka 

faktorer som våra respondenter anser påverka vid valet av revisor. Vidare tar frågorna 

25-27 upp hur pass priskänsliga respondenterna är och vad som skulle kunna få dem att 

byta revisor samt om de var med i det senaste valet av revisor.  

 

Nedanstående tabell 13 visar hur vi i denna studie har valt att rangordna faktorerna efter 

betydelse. Alla faktorer med värde 4 eller större analyseras som att de är av betydelse 

och de med medelvärde mellan 3-4 av mindre betydelse. De faktorer vars medelvärde 

understiger 3 har vi valt att beskriva som inte betydande och kommer inte att analyseras 

lika ingående som resterande. Tidigare studier som Beattie & Fearnley (1995;1998) har 

inte valt att göra någon speciell rangordning utifrån likertskala men vi anser att det blir 

lättare för läsaren att själv se vilka faktorer som påverkar mest. 

 
Medelvärde Rangordning 

≥4 Betydande  

3< eller <4 Mindre betydande  

≤3 Inte betydande 

Tabell 13: Våra kriterier på rangordning av faktorerna 

 
Utifrån tabell 14 som är grundmodellen i empirin ser vi att relationen till revisorn och 

revisorns kompetens är de två faktorerna som är av störts betydelse vid valet av revisor. 

Vidare ser vi att faktorerna 3-7 är av mindre betydande och 8-13 är inte betydande alls. 

Tabellen presenterar även de olika t-tester som vi har gjort med dess beroende variabler 

där exempelvis vilken revisionsbyrå företag har, bransch, företagsstorlek (mätt i 

omsättningen) med flera har används för att eventuellt se skillnader i deras svar. De 

tester som visar signifikanta resultat ligger till grund för vidare tester. 
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 Fråga 11: N Medel  Std Avvikelse   Sig. 

 Giltiga svar (N): 553 3,97 1,214 0,000
1
 

Tabell 12: Beskrivning på företags attityd att ha samma revisor om 5 år 
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5.3.1 Faktorerna  

Faktor:  Antal Medelvärde Std. Avvikelse   Sig. Värde 3 Sig. Bransch Sig. Omsättning Sig. Befattning Sig. Revisionsbyrå 

1. Relationen till revisorn 533 4,17 1,048 0,000
1
 EJ.S. 0,032

3
 EJ.S. EJ.S. 

2. Revisorns kompetens 555 4,09 0,998 0,000
1
 EJ.S. EJ.S. EJ.S. EJ.S. 

3. Revisionsbyråns kompetens 552 3,93 1,047 0,000
1
 EJ.S. EJ.S. EJ.S. 0,017

5
 

4. Rykte 549 3,81   1,120 0,000
1
 EJ.S. EJ.S. EJ.S. EJ.S.  

5. Relationen till 

revisionsbyrån 

537 3,76 1,253 0,000
1
 EJ.S. 0,002

3
 EJ.S. 0,021

5
 

6. Närhet till revisionsbyrån 548 3,43 1,304 0,000
1
 EJ.S. EJ.S. EJ.S. EJ.S.  

7. Priset 539 3,07 1,136 EJ.S. EJ.S. EJ.S. EJ.S. 0,021
5
 

8. Övriga intressenters åsikt  527 2,87 1,451 0,034
1
 EJ.S. EJ.S. EJ.S. EJ.S. 

9. Branschkunskaper 538 2,83 1,355 0,005
1
 EJ.S. EJ.S. 0,013

4
 EJ.S. 

10. Icke revisionstjänster 538 2,83 1,355 EJ.S. EJ.S. EJ.S. 0,001
4
 0,000

5
 

11. Kreditgivares åsikt  524 2,59 1,504 0,000
1
 EJ.S. 0,041

3
 EJ.S. EJ.S.  

12. Verksam internationell 520 2,07 1,435 0,000
1
 EJ.S. 0,005

3
 0,045

4
 0,000

5
 

13. ”Big 8” revisionsbyrå  374 1,81 1,235 0,000
1
 0,002

2
 0,000

3
 EJ.S. 0,000

5
 

Totalt: 526 3,17 1,249      
 
 

1 
Signifikant skilt från 3 vid one-sample t-test.  α0,05 

2
Signifikant skillnad mellan branschernas medelvärde vid ANOVA t-test.  α0,05 

3
Signifikant skillnad mellan företagens storlek ANOVA t-test.  α0,05 

4
Signifikant mellan befattning ANOVA t-test. α0,05 

5
Signifikant skillnad mellan revisionsbyrå ANOVA t-test. α0,05 

 

EJ.S. = Ej signifikant i testerna one-sample t-test från talet 3, branschernas medelvärde, företagens storlek, befattning och revisionsbyråer vid ANOVA t-testerna med α0,05 
 

 
Tabell 14: Faktorer som påverkar valet av revisor i de små företagen 
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5.3.2 Relation 

Tabell 15 presenterar hur respondenterna har svarat på hur viktigt det är med relationen 

mellan dem och revisorn samt mellan dem och revisionsbyrån vid valet av revisor. Som 

vi ser är det fler som har svarat att det är viktigt med relationen till revisorn som person 

än relationen till revisionsbyrån vid valet. Medelvärdena för dessa två frågor skiljer sig 

signifikant, med 0,000 ifrån varandra, vilket betyder att relationen med revisorn som 

person är viktigare än relationen till revisionsbyrån. Detta går i linje med Magri & 

Baldacchino (2004, s. 965) resultat om att revisorn som person var viktigast. Deras 

resultat visade även på att större företag ansåg sig ha en närmare relation till 

revisionsbyrån än med revisorn. Våra resultat visar inte på att större företag, enligt vår 

studies mått, anser att relationen till revisionsbyrån är viktigare, snarare tvärtom. Dock 

bör tilläggas att deras studie riktar sig till större företag än vad denna studie gör. Utifrån 

våra kriterier, se tabell 13 (empiridel 5.3), kan vi se att medelvärdet överstiger 4 för 

fråga 16 vilket medför att den är betydande för våra respondenter vid valet av revisor 

vilket även publika företag ansåg i Beattie & Fearnley (1995, s. 230–231; 1998, s. 277) 

studie. Det ska dock tilläggas att medelvärdet för båda dessa faktorer är höga med 4,14 

respektive 3,76 och att de är signifikant skilt från talet tre (se tabell 14, empiridel 5.3.1). 

Relationen till revisionsbyrån är således en mindre betydande faktor, men är även den 

viktig. Beattie & Fearnley (1995) diskuterade att deras resultat visade på att produktion- 

och tjänstebranschen ansåg att relationen till sin revisor och revisionsbyrå var viktigare 

än vad finansieringsbranschen ansåg. Enligt de tester som visas i tabell 14 ovan finns 

inga signifikanta skillnader i vår studie mellan hur de olika branscherna har svarat och 

inte heller mellan befattningshavarnas svar. Vi kan dock se en signifikant skillnad på 

svaren mellan storleken på företagen samt vilken revisionsfirma de har som anställd. 

Tabell 15 nedan presenterar att gruppen 12-38 Mkr medelvärde är signifikant större i 

både fråga 16 och fråga 17 än guppen 3-11 Mkr. Gruppen 12-38 Mkr svarade i snitt 

0,274 högre på fråga 16 och 0,404 på fråga 17 än gruppen 3-11 Mkr. Förutom detta 

finns det även en signifikant skillnad mellan gruppen övriga revisionsbyråer och 

gruppen second tier medelvärde. Medelvärdet på fråga 17, relationen mellan dem och 

revisionsbyrån, skiljer sig ifrån varandra med 0,369 där gruppen övriga ansåg att det var 

signifikant viktigare med en bra relation mellan dem och revisionsbyrån. Det vi kan 

konkluderar utifrån dessa resultat är att relationen till sin revisor är viktigast vid valet av 

revisor för små företag i Sverige. 

 

 

Fråga 16 & 17: Betydelsen av relationen mellan företagen och revisorn/revisionsbyrån 
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Fråga 16 Revisorn:  Medelvärde Sig. 

3-11 Mkr 4,06 0,028
1
 

12-38 Mkr 4,31  0,028
1
 

39-65 Mkr 4,10 0,963
4
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Fråga 17 Revisionsbyrån: Medelvärde Sig. 

Big-4  3,66 0,774
4

 

Second tier 3,55  0,048
2

 

Övriga 3,92 0,048
2

 

  

Fråga 16 & 17: 

  

Sig. 

 Relation 
 0,000

3
 

1
Signifikant skillnad mellan grupp 3-11 Mkr och 12-38 Mkr medelvärde vid T-test. α0,05  

2
Signifikant skillnad mellan grupperna second tier och övriga vid T-test, α0,05 

3
Signifikant skillnad mellan frågorna 16 & 17 medelvärde vid paired sample T-test. α0,05 

4
Ej signifikant  

Tabell 15: Relationen med revisor och revisionsbyrån. 

 
5.3.3 Kompetens 

Carcello et al. (1992, s. 12) förklarar att revisionsfirmans kompetens är en viktig faktor 

för att erhålla en hög revisionskvalité. Detta tillsammans med revisionsbyråns 

kompetens får byrån en ökad konkurrenskraft (Eichenseher & Danos, 1981 s. 490). 

Tabell 16 nedan presenterar hur pass viktig revisorns och revisionsbyråns kompetens är 

för små företag i Sverige vid valet av revisor. Medelvärdet för revisorns kompetens är 

4,09 respektive 3,93 för revisionsbyråns kompetens. Båda dessa faktorer är starkt 

signifikant med 0,000 skilt från talet tre. Detta betyder att båda dessa faktorer anses som 

avgörande vid valet av revisor för små företag i Sverige. Eichenseher & Shields (1983, 

s. 34) studerade vad som kunde utlösa ett byta av revisor. Våra resultat går i linje med 

deras studie då även de fann att kompentens hos revisionsfirman och dess personal var 

en viktig faktor. Den enda skillnaden mellan deras och vår studie är att faktorn 

kompetens var endast signifikant för medelstora företag i kontrast till våra resultat där vi 

inte kan se någon skillnad mellan företagens storlek. Sands & McPhail (2003, s. 123) 

konkluderade att Australienska publika företag ansåg att revisorns kompetens var den 

mest avgörande faktorn vid valet. Förutom att vårt resultat visar på att små företag i 

Sverige anser att revisorns och revisionsbyråns kompetens är viktigt vid valet kan vi 

konkludera att revisorns kompetens är viktigare än revisionsbyråns kompetens. Detta då 

fråga 13 medelvärde är signifikant skilt från fråga 14 medelvärde på signifikansnivå 5 

%. Dock finns ingen signifikant skillnad mellan hur branscherna, storleken på företagen 

och hur befattningshavare har svarat som Beattie & Fearnley (1995; 1998) fann i sin 

studie. Vi kan däremot säga respondenter som har svarat att deras nuvarande revisor är 

en av Big-4 skiljer sig från de som har en annan revisor. Tabellen visar att i snitt 

svarade respondenter med Big-4 revisionsbyråer att de ansåg att revisionsbyråns 

kompetens är viktigare än vad respondenter med annan revisionsbyrå anser. Detta kan 

tyda på att små företag som anställer en av Big-4 revisionsbyråerna anser att dessa har 

personal med högre kompetens som Chen et al. (2013, s. 100-101) förklarat.  

  

Fråga 17 Revisionsbyrån: Medelvärde Sig. 

3-11 Mkr 3,55 0,001
1
 

12-38 Mkr 3,96 0,001
1
 

39-65 Mkr 3,80 0,653
4
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Fråga 13 & 14: Revisorn/revisionsbyråns kompetens 

 

 

 
1 
Signifikant vid T-test. α0,05 

Paired-Sample T-test: 

1
Signifikant skillnad mellan T -test, α0,05 

2
Signifikant skillnad mellan medelvärde vid paired-sample t-test. α0,05 

3
Ej signifikant vid T-test, α0,05 

 

 

5.3.4 Rykte 

Bland annat DeAngelo (1981b) och Defond (1992) studier visar att revisionsbyråer med 

ett bättre anseende utför generellt en högre kvalitet på en revision. Som tabell 17 nedan 

visar är det fler som tycker att faktorn rykte är viktigare än de som inte tycker det. Detta 

går emot Eischenseher & Shields (1983, s. 34) resultat som visade att rykte inte var 

signifikant vid valet. Medelvärdet är 3,81 och är signifikant skilt från talet 3 (se tabell 

14, empiridel 5.3.1), vilket betyder att det är en betydande faktor vid valet av revisor för 

små företag. Firth and Smith (1992, s. 254) resultat visar att ju större företagen var desto 

mer efterfrågade de en byrå med bättre rykte. I vår studie hittar vi inga signifikanta 

skillnader mellan hur storleken på företagen har svarat vilket även Beattie & Fearnley 

(1995, s. 232) resultat visade. Beattie & Fearnley (1995, s. 234) menade på att detta var 

en viktig faktor men att den var korrelerad med kompetens och revisionskvalité och 

tredje parts acceptans. Det finns heller ingen signifikant skillnad mellan hur 

branscherna, befattningshavare eller vilken revisionsbyrå de hade som revisor. Vi kan 

dock se i tabell 17 nedan att de respondenter som har en Big-4 revisionsbyrå har ett 

högre medelvärde än de två andra grupperna. Det är ett tecken på att de med en större 

byrå anser att ryktet är av mer betydelse.  
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Fråga 14 Revisionsbyrån:   Medelvärde Sig. 

Big-4 4,09 0,023
1
 

Second tier 3,82 0,099
3
 

Övriga 3,83 0,023
1
 

Fråga 13 & 14:   Skillnad Medelvärde Sig. 

Kompetens 0,428 0,000
2
 

Tabell 16: Revisorns kompetens och revisionsbyråns kompetens 
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Fråga 20: Revisionsbyråns rykte 

 

 

1
 Ej signifikant skillnad mellan byråerna. α0,05 

 

 

5.3.5 Närhet 

I en artikel skriven av Charlotta Marténg (2013) påpekar hon att klienterna till dagens 

revisionsbyråer i Sverige anser att närheten till sin byrå är viktigt för dem och har blivit 

allt viktigare de senaste åren. Detta på grund av att de vill skapa en närmare relation till 

sin revisor. Figur 13 nedan presenterar hur respondenterna har svarat på hur viktig 

närheten till revisionsbyrån är för dem. Eftersom denna studie fokuserar på mindre 

företag är det möjligt att dessa skiljer sig från tidigare studiers respondenter då de i 

flesta fall studerar publika företag som oftast är av större karaktär (se exempelvis 

Beattie & Fearnley, 1995; 1998). Förutom studier kring revision har det visats att ett 

lokalt kontor är viktigt för klienter som köper tjänster (Crane & Lynch, 1988; George & 

Solomon, 1980).  Ur tabell 14 ser vi att det finns ett samband som visar att det är viktigt 

med närheten till sin revisionsbyrå. Medelvärdet för denna faktor är 3,43 och är 

signifikant skilt från talet 3, vilket gör denna till en mindre betydande faktor i vår studie. 

Detta resultat skiljer sig från Beattie & Fearnley (1995, s. 232) resultat som visar att 

publika företag i Storbritannien inte ansåg att det var viktigt med närheten till sin 

revisionsbyrå. Vilket här kan tyda på en skillnad mellan stora och små företags behov. 

Våra resultat går dock i linje med George & Solomon (1980, s. 83) och Sands & 

McPhail (2003) som båda fann att närheten var en viktig faktor. Det som är intressant är 

dock att vi kan se hur olika länder skiljer sig från varandra vilket visar att det är viktigt 

med studier av detta slag i olika länder. Vi fann dock inte några signifikanta skillnader 

mellan någon av de grupperna som presenteras i tabell 14 (se empiridel 5.3.1). 
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Fråga 20 Revisionsbyråns rykte:  Medelvärde Sig. 

Big-4 3,92 0,175
1
 

Second tier 3,69 0,175
1
 

Övriga 3,76 0,175
1
 

Tabell 17: Ryktes påverkan vid valet 



 53 

 

Fråga 18: Revisionsbyråns närhet till företaget 

 
Figur 13: Närheten till revisionsbyrån 

 

5.3.6 Priset 

I tidigare kapitel har vi förklarat att vi som författare trodde att priset skulle vara en av 

de mer påverkande faktorerna vid valet av revisor för små företag i Sverige. Detta på 

grund av att tidigare studier som har behandlat valet av revisor visar att priset är en 

avgörande faktor vid valet av revisor (Beattie & Fearnley, 1995, s. 230-231; 1998, s. 

283-284). I Beattie & Fearnley (1995, s. 230-231) studie var priset inte topprankat som 

även vår studie visar på. Det visade sig dock i deras studie att när respondenterna 

individuellt fick ranka vad som var viktigast kom priset på andraplats vilket vi inte kan 

uttala oss om. Tabell 18 nedan visar att våra respondenter anser att priset har är en 

avgörande faktor vid valet av revisor dock är den på gränsen till inte avgörande. Vidare 

kan vi se i tabell 28 att medelvärdet för samtliga svar på faktorn priset är 3,07 vilket inte 

är signifikant skilt från 3. Eichenseher & Shields (1983, s. 33–34) resultat visade att 

mindre företag ansåg att priset var viktigare än vad större företag ansåg och Magri & 

Baldacchino (2004, s. 966–967) studie visade att större företag var mer villiga att betala 

ett högre pris för en byrå som genererade högre kvalité och hade ett bättre rykte. Våra 

resultat visar dock inte på att det skiljer sig mellan hur stora och små företag anser om 

priset är viktigt. Det finns heller inga signifikanta skillnader mellan hur branscherna 

eller hur befattningshavarna har svarat. Det vi kan säga är att det finns en svag 

signifikant skillnad mellan grupperna Big-4, second tier och övriga revisionsbyråer. De 

respondenter som i dagsläget har en liten revisionsbyrå anställd anser att priset är 

marginellt signifikant viktigare än vad respondenter som för tillfället har en second tier 

revisionsfirma (se tabell 18). Skillnaden mellan deras medelvärde uppgår till 0,327, 

alltså företag med liten revisionsbyrå svarade i medel 0,327 högre. Eftersom våra 

resultat visar på att det är mindre företag som anställer en mindre revisionsbyrå (se 

tabell 9) kan det tyda på att större företag är mer villiga att betala för en större byrå än 

vad mindre är, precis som Magri & Baldacchino (2004) konkluderade.  
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Fråga 12: Priset på revisionen  

 

 
1 
Signifikant skillnad second tier och övriga revisionsbyråerna vid t-test. α0,05 

2
Ej signifikant skillnad mellan Big-4 och resterande grupperna. α0,05 

 

 

5.3.7 Branschkunskaper  

Figur 14 nedan beskriver respondenternas åsikt om hur viktigt det är med speciella 

branschkunskaper hos revisorn vid valet. Carcello et al. (1992, s. 11-12) studie som 

dock behandlade publika företag konkluderade att branschkunskap var viktigt eftersom 

detta var relaterat till vilken kvalité som kunde förväntas av revisionen. Som vi ser är 

spridningen ganska jämn och tabell 14 (se empiridel 5.3.1) visar att denna faktor har 

störst standardavvikelse av alla faktorer med 1,355. Medelvärdet är 2,83 vilket är 

signifikant skilt från talet tre, dock mot siffran ett som betyder att denna faktor inte är 

betydande vid valet. Förutom detta finns det inga signifikanta skillnader mellan varken 

branscherna eller företagens storlek. Det vi kan konkludera är att det finns tecken på att 

större företag anser att detta är en viktigare faktor då gruppen 39-65 Mkr har svarat 3,02 

och gruppen 3-11 Mkr 2,80 i medelvärde. Detta resultat tenderar att gå i linje med 

Ettredge et al. (2009, s. 465) studie som konkluderade att större företag hade ett mer 

omfattande behov av branschkunskaper då de även hade större tillväxtmöjligheter och 

kapitalintensitet i företaget. Vad beträffar vår studie är det oklart ifall dessa orsaker kan 

förklara varför de större företagen hade ett högre medelvärde när det kommer till frågan 

om branschkunskaper. Vidare finns det en signifikant skillnad mellan 

styrelsemedlemmarnas svar och ekonomiansvariga svar. Eftersom att branschkunskapen 

hos revisorn inte är en avgörande faktor hos små företag kommer därför ingen djupare 

analys att göras. Ekonomiansvarig är dessutom en mindre grupp i denna studie och 

därför väger vi inte deras svar lika mycket. Fontaine et al. (2013, s. 9) konkluderade att 

deras respondenter ansåg att branschkännedom var viktigt hos deras revisor då det 

skulle ta för lång tid att behöva förklara detaljer om deras verksamhet. Ettredge et al. 

(2009) konkluderade att företag som är verksamma på marknader som är komplexa och 

mera reglerade krävde en revisor som hade branschkunskaper. Utifrån tolkar vi det som 

att Sverige kanske inte har ett alltför komplext regelverk och därför är behovet av 

branschkunskaper inte lika viktigt. Men den största delen förklaras nog av att vi studerar 

små företag, i motsats till tidigare studier, som skiljer sig i ägarform och finansiell 

komplexitet.  
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Fråga 12 Priset på revisionen:  Medelvärde Sig. 

Big-4 2,98 0,807
2
 

Second tier 2,89 0,052
1
 

Övriga 3,21 0,052
1
 

Tabell 18: Priset påverkan vid valet 
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Fråga 15: Revisorn har speciella branschkunskaper 
 

 
Figur 14: Speciella branschkunskaper 

 

 

5.3.8 Icke revisionstjänster 

Tabell 19 nedan presenterar hur våra respondenter har svarat på frågan angående om det 

är viktigt med tjänster utöver den vanliga revisionen. Fördelningen är jämn och tabell 

14 (empiridel 5.3.1) visar att medelvärdet är 2,83. Detta är under medevärdet 3 vilket 

betyder att dessa tjänster inte är betydande för våra respondenter vid valet av revisor. 

Även fast denna fråga inte är signifikant skild från talet 3 kan vi se att det finns 

signifikanta skillnader i grupperna befattning och revisionsbyrå. Tabell 19 presenterar 

att ekonomiansvariga är den grupp som anser att icke revisionstjänster är mest 

påverkande vid valet av revisor. För att göra det tydligt har vi valt att ignorera annan 

befattning och visar därför bara på skillnader i de övriga kategorierna. Därefter ser vi att 

gruppen vd inte är långt efter och minst tycker styrelsemedlemmar att icke 

revisionstjänster är viktiga. Vi tolkar det som att de personerna i företaget som har mest 

användning av icke revisionstjänster är de som framförallt styr företaget. Vi tolkar även 

resultatet som att företagen inte tycker att denna faktor är avgörande men att den bör 

existera hos revisionsbyrån. Detta resultat går i linje med Sands & MacPhail (2003, s. 

126) som också fann liknande resultat i deras studie. Förklaringen varför den inte är en 

av de topp tre influerande faktorerna för små företagen går till viss del att förklara 

utifrån Beattie & Fearnley (1995, s. 231-232, 1998, s. 277) studier som konkluderat att 

det var främst stora företag som ansåg att denna faktor är av större innebörd vid valet. 

Vidare visade post hoc testet att det finns signifikanta skillnader mellan hur 

respondenterna som har en Big-4, second tier samt övriga revisionsbyrå har svarat. 

Tabell 19 visar att det är främst de respondenter som har en Big-4 revisor i urvalet som 

anser att icke revisionstjänster är av större betydelse. Tolkningen behöver inte vara mer 

komplicerad än att det är främst de större företagen i studien med en Big-4 revisor som 

köper tjänsterna och med det tycker de är viktigare att revisorn erbjuder dessa tjänster. 

När beträffar det resterande grupperna second tier samt övriga går det inte att tolka 

dessa på någon djupare nivå då det inte är signifikant skilda i någon större grad. Vi 

anser dock att det kan vara så små företag inte anser denna faktor som viktig eftersom 

det finns en möjlighet att de inte köper dessa tjänster i större utsträckning. 
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Fråga 19 Icke revisionstjänster 

 
 

 

Fråga 19 Icke revisionstjänster: 
  

Big-4 3,33 0,000
3

 

Second tier 3,12 0,446
4
  

Övriga 2,79 
 

0,000
3

 

1
Signifikant skillnad mellan vd och styrelsemedlems medelvärde vid T-test. α0,05 

2
Signifikant skillnad mellan Ekonomiansvarig och styrelsemedlem medelvärde vid T-test. α0,05 

3
Signifikant skillnad mellan Big-4 och övriga revisionsbyråer medelvärde vid T-test. α0,05 

4
Ej signifikant. α0,05 

Tabell 19: Icke revisionstjänster påverkan vid valet 

 

5.3.9 Intressenters och kreditgivares åsikt 

Tabell 20 presenterar hur respondenterna har svarat på frågorna angående övriga 

intressenters och kreditgivares åsikt om revisorn vid valet. Medelvärdet för faktorn 

kreditgivares åsikt är 2,59 och för faktorn övriga intressenters 2,87. Detta tyder på att 

utomstående intressents åsikter om revisorn inte är betydande faktor enligt våra mått i 

denna studie. Detta går emot Beattie & Fearnley (1995, s. 234) resultat som visade att 

publika företag i Storbritannien ansåg att tredje parts acceptans var viktigt.  Detta kan 

visa på skillnader mellan stora och små företag. Standardavvikelsen på svaren i båda 

frågorna är höga där fråga 21 har 1,451 och fråga 22 har 1,504. Trots detta finns det 

inga signifikanta skillnader mellan hur de olika grupperna har svarat förutom på 

företagens storlek (se tabell 14, empiridel 5.3.1). Det vi kan konkludera utifrån tabell 20 

är att faktorn övriga intressenter åsikt har ett signifikant högre medelvärde än faktorn 

kreditgivares åsikt med 0,270. Intressenters åsikt är alltså viktigare än kreditgivarens för 

små företag i Sverige. Tidigare studier har förklarat och konkluderat vissa fördelar som 

en revision har. Enligt Eilifsen et al. (2009, s. 4-21) är revisorns objektiva åsikt att 

säkerställa ett företagets finansiella rapports giltighet, fullständighet och korrekthet. 

Detta är en säkerhet för intressenter och därför anser vi att intressenterna borde få ha en 

åsikt om revisorn vid valet. Blackwell et al. (1998, s. 68-69) konkluderade att små 

företag som blev reviderade hade generellt lägre räntekostnader än de som inte blev det. 

Som vi ser verkar det inte som att små företag i Sverige anser att det är särskilt viktigt 

med vad kreditgivare anser om revisorn. En förklaring till detta kan vara att studien 

riktar sig mot företag som är tvingade att ha revisor vilket leder till att kreditgivare inte 

måste fråga om företagen blir reviderade eller inte. Våra respondenter kanske inte heller 

känner av denna räntefördel och anser därför inte att det är viktigt att väga in 
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Fråga 19 Icke revisionstjänster: Medelvärde Sig 

VD 3,03 0,034
1
 

Styrelsemedlem  2,52  0,001
2
 

Ekonomiansvarig  3,35  0,001
2
 

Annat  3,58  
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kreditgivarens åsikt vid valet. De studier som visat att kreditgivare åsikt spelar någon 

roll är de studier där företag har en frihet att själva bestämma ifall de vill bli reviderade 

(Blackwell et al., 1998). Johanson et al (1983, s. 50) och Kim et al (2011, s. 609) 

resultat visade att det inte fanns någon korrelation mellan revision och lägre 

räntekostnader vilket kan betyda att revisorn inte har en inverkan på lägre 

räntekostnader för företagen som vi tidigare konkluderade. Jensen & Meckling (1976) 

var tidiga med att forska kring informationsasymmetri som kan uppstå mellan 

intressenter och företagsledare. Som vi kan se i tabell 11 (se empiridel 5.2) har den 

största delen av våra respondenter 1-10 delägare. Detta kan således förklara att små 

företag i Sverige inte anser att intressenternas åsikt är av betydelse i valet av revisor. 

Anledningen vad det beror på kan vi inte direkt säga utan vi kan bara spekulera i att de 

kan bero på att agentproblem inte existerar i stor grad samt att företagen eventuellt är till 

större del familjeägda.  

 

Fråga 21 & 22: Övriga intressenters/kreditgivares åsikt om revisorn  

 
 

 
1
Signifikant skillnad mellan frågorna 16 & 17 medelvärde med paired sample t-test. α0,05 

 

 

5.3.10 Verksam internationell & Big-8 revisionsbyrå 

Tyngden av att revisionsbyrån är verksam internationellt är inte en viktig faktor för våra 

respondenter. Det som går att utläsa ur tabell 21 är att mer än hälften av respondenterna, 

52,4 %, inte alls tycker att det är viktigt. Beattie & Fearnley (1998, s. 277) 

konkluderade att faktorn internationell verksam revisionsbyrå var topp fyra rankad av 

deras respondenter vid valet av revisor. Förutom att den var topprankad visade resultatet 

på att större företag ansåg att det var viktigare än vad mindre gjorde. Våra resultat visar 

även de att större företag anser att detta är en viktigare faktor än små företag. 

Medelvärdet för den mindre gruppen 3-11 Mkr är 1,84 och för den största gruppen 39-

65 Mkr är den 2,26. Att våra respondenter inte anser att denna faktor är betydande vid 

valet kan dels bero på företagens storlek. Vi studerar små företag i Sverige i kontrast till 

Beattie & Fearnley (1998) som studerade stora publika företag, där sannolikheten att 

företagen är verksamma på en internationell nivå är högre. Därför är det mer troligt att 

studiens urval inte är verksam internationellt i jämförelse med Beattie & Fearnley 

(1998) och därför inte efterfrågar eller är av behov av att ha en internationell 

revisionsbyrå. 

 

Bland företagen i vårt urval svarade 63,4 % av alla respondenter att det inte är viktigt att 

revisorn representerar någon av Big-4 eller second tier revisionsbyråerna (se tabell 21 

nedan). Detta resultat är intressant eftersom 55 % av företagen representeras i dagsläget 

av någon av dessa revisionsbyråar. För att hitta en förklaring till detta kan vi se i tabell 

14 (se empiridel 5.3.1) att det finns signifikanta skillnader mellan hur branscherna, 

storleken på företagen och vilken revisionsfirma de har i dagsläget har svarat. Inte helt 

oväntat så anser företag som har en av dessa byråar i dagsläget att det är viktigare då de 

har svarat 2,53 (Big-4) och 2,28 (second tier) i medelvärde i jämförelse med de som har 

en liten revisionsbyrå 1,12. Större företag anser även att det är viktigare då gruppen 39-

Fråga 21 & 22: N 1 2 3 4 5 Medel Std. Avv. 

Intressenters 527 28,8% 10,2% 22,4% 22,6% 15,9% 2,87 1,451 

Kreditgivare 524 38,9% 9,5% 20,6% 15,5% 15,5% 2,59 1,504 

Fråga 21 & 22:  Skillnad Medelvärde Sig. 

Övriga vs kreditgivars åsikt 0,270 0,000
1
 

Tabell 20: Övriga intressenters/kreditgivares åsikt 
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65 Mkr har svarat i medel 2,36 i jämförelse med gruppen 3-11 Mkr som har svarat 1,57. 

Teoh & Wong (1993, s. 364) menade på att företag väljer någon av Big-8 för att dels 

indikera förtroende men även för att erhålla en god kvalité på revisionen. Vi tolkar detta 

resultat som att svenska små företag inte anser att anställa en större byrå ger dessa 

fördelar och grundar därför inte sitt val på detta. Sundgren & Svanström (2013, s. 43) 

resultat visade även det att större revisionsbyråer genererar högre kvalité.  Tolkningen 

av detta är att små företag i Sverige överlag inte anser att en stor revisor som ger en 

högre kvalité är av större betydelse i jämförelse med relationen och kompetensen när 

det kommer till valet. Orsaken till detta kan vara många och kan dels bero på att de små 

företagen har få ägare vilket leder till företagen inte har någon stor mängd externa 

intressenter i form av aktieägare som efterfrågar tillförlitlig finansiell information i 

samma uträckning. Det kan även bero på att större revisionsbyråer tar ut ett större 

arvode (Sundgren & Svanström, 2013 s. 43) och små företag är mer priskänsliga än 

större publika företag. 

 

Fråga 23 och 24: Verksam internationell och Big-8 revisionsbyrå 
Fråga 23 & 24: N 1 2 3 4 5 Medel Std. Avv. 

Internationellt 520 52,4% 11,7% 11,2% 7,2% 11,2% 2,07   1,435 

Big-8  374 63,4% 10,4% 13,1% 7,8% 5,3% 1,81 1,235 

Tabell 21: Företags attityd beträffande revisionsbyrå är verksam internationellt samt om de var en Big-8 

revisor 

 

5.3.11 Priskänslig 

När det gäller frågan om priskänsligheten i urvalet visar det tydligt på att mer än hälften 

av de besvarade anser att en liten ökning med 5 % eller 10 % skulle leda till att 

företagen byter revisor. Dessa grupper av respondenter motsvarar hela 53,1 %. Utifrån 

totalt antal respondenter kan vi se i tabell 22 nedan att mer än 80 % av respondenterna 

hade bytt ifall priset steg med 30 % av företagens nuvarande revisionsarvode. Denna 

information är intressant i den mening att gruppen är priskänsliga men de anser inte att 

priset är en av de mer avgörande faktorerna vid valet av revisor som avsnitt 5.2.2 

visade.  

Fråga 25: Gränserna för priset innan företagen hade bytt revisor.  
Priskänslighet N Procent 

5% 154 27,7% 

10% 141 25,4% 

15% 49 8,8% 

20% 101 18,2% 

25% 32 5,8% 

30% 24 4,3% 

35% 3 0,5% 

40% 4 0,7% 

50%> 15 2,7% 

Totalt: 523 94,2% 

Saknade:  32 5,8% 

Totalt: 555 100,0% 

Tabell 22: Företagens priskänslighet beträffande hur mycket priset hade maximalt kunnat gå upp 

 

5.3.12 Anledningar till byte av revisor  

Figur 15 nedan visar vad som skulle kunna få små företag i Sverige att byta revisor. 

Som vi kan se fick respondenterna svara på max två faktorer. Relationen är den faktor 

som ensamt är den mest besvarade, därefter kommer priset på revisionen. Dessa två 

faktorer tillsammans är topprankad med totalt 123 svar, tätt följt kommer relationen och 

kvaliteten. I både Beattie & Fearnley (1995) samt (1998) studier konkluderade de att 
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priset var en faktor som kunde utlösa ett byte av revisor. Det visade sig i samma studier 

att relationen var en faktor som kunde utlösa att ett byte av revisor skedde. Fontaine et 

al. (2013, s. 12) konkluderade att om relationen till revisorn var dålig kunde företagen 

börja ifrågasätta priset på revisionen och viljan att byta uppstod. Vi kan dock inte säga 

att dessa två faktorer är korrelerade på samma vis men vi kan dra slutsatsen att dessa två 

tillsammans är faktorer som kan utlösa ett byte av revisor. Intressant nog kan våra 

resultat visa på att kvaliteten på revisionen inte är lika viktigt som priset och relationen 

med revisorn vilket går mot Fontaine et al. (2013) resultat att kvaliteten var viktigare än 

priset. Det verkar dock som att den transaktionsbaserade servicen som har funnits inom 

tjänster som revision har övergått till en relationsbaserad service. Utifrån våra resultat 

tolkar vi det som att stora och små företag är eniga om att relationen är viktig för att ett 

samarbete ska fungera. I denna fråga räknades 125 stycken svar bort på grund av att 

respondenterna inte följt frågans direktiv där endast två svarsalternativ skulle fyllas i. Vi 

vet nu i efterhand att detta kunde ställas in i enkäten, men hade inte kunskap om detta 

när enkäten konstruerades samt skickades ut. Med vetskap om detta vet vi givetvis att 

denna justering troligtvis hade ökat svarsfrekvensen på frågan och eliminerat ett 

problem som detta.  
 

Respondenterna hade även möjlighet till att valfritt skriva deras egna svarsalternativ på 

denna fråga. Totalt valde 29 respondenter att svara med egna ord. En av de mest 

frekventa skrivna orsaken var att deras revisor skulle gå i pension. Förutom den kom det 

även fram att bristande engagemang, kunskapsbrist, sjunkande servicenivå, 

tillgängligheten, samt koncernrelaterade aspekter var anledningar till vad som kunde lett 

till byte av revisor. 
 

Fråga 26: Alternativ som lett till byte av revisor.

 
Figur 15: Svar på faktorer som hade fått företagen att byta revisor 
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5.4 DEL III: Köpprocessen vid valet av revisor 
 

I följande del syftar vi till att presentera det resultat som samlats in utifrån frågorna 28-

38 som behandlar köpprocessen av revisor. Här går vi igenom hur omfattande företagen 

söker information, hur de kom i kontakt med revisorn, hur de jämförde mellan 

revisionsbyråerna och slutligen vilken tidsåtgång och vad deras slutliga beslut främst 

berodde på. Frågorna är främst av likertskala 1-5 där 1 står för ”instämmer inte alls” och 

5 står för ”instämmer helt”. 

 

 
Figur 16: Vår reviderade köpprocess 

 
Ett köp av en professionell tjänst, som revision, är oftast en tidskrävande och kostsam 

process (DeAngelo, 1981a, s. 126). Före ett köp uppstår oftast ett behov som måste 

tillfredsställas och lösa det problem som finns (Burger & Cann, 1995; Engel et al, 1968; 

Hill & Neeley, 1988). Eftersom företagen i denna studie är tvingade enligt lag att 

anställa en revisor har vi som tidigare nämnt valt att inte gå in på behovsidentifieringen 

eller utvärdering av revisionen. Utan vi ville fokusera på själva valprocessen av en 

revisor.  

 

5.4.1 Antalet som deltagit vid ett val av revisor 
Tabell 23 nedan visar att nästan 70 % av de besvarande i studien har varit med i det 

senaste valet av revisor. Med ett stort antal som deltagit vid valprocessen av revisor 

bidrar detta till att vi har goda förutsättningar för tillförlitliga svar på del III frågor. 

  

Fråga 27. Deltagande i valet av revisor 
Fråga 27 Deltagande: Frekvens Procent 

Ja 388 69,9% 

Nej 167 30,1% 

Totalt: 555 100,0% 

Tabell 23: Antalet som varit med vid valet av revisor 

 
5.4.2 Informationssökning  

Denna del av köpprocessen innebär att företagen samlar in den information som är 

nödvändig för att kunna göra ett framtida köp. Har den tidigare revisorn gjort ett bra 

arbete är det stor chans att det blir ett återköp.  (Lapierre et al, 1999, s. 243) För att få en 

bild av hur små företag i Sverige kommer i kontakt med sin revisor har vi valt att ställa 

tre frågor där respondenterna fick svara på en likertskala 1-5. Vi valde att fråga dem hur 

de kom i kontakt med revisorn och inte specifikt vilken information som de sökte efter. 

Nedanstående tabell 24 presenterar hur pass våra påståenden stämmer överens med våra 

respondenter. Det som är genomgående för alla tre frågorna är att respondenter främst 

har svarat alternativ 1, vilket betyder att detta alternativ inte är hur de kommer i kontakt 

med sin revisor. Johnston & Lewine (1996, s. 8) menade att företag blev påverkade och 

sökte information om sitt köp via opersonliga referenser som exempelvis media, reklam 

etc. Vi kan dock konkludera att detta inte är fallet i vår studie. Första kontakten via 

media och reklam är nästintill obefintlig eftersom 84 % av respondenterna har svarat 

alternativ ett och medelvärdet är 1,25. Den fråga som har högst medelvärde, med 3,10, 

är om de har blivit rekommenderade till sin revisor av kollegor. Vi kan även se att det 

finns en signifikant skillnad mellan hur branscherna har svarat (se tabell 24 nedan). De 

Informationssök  Jämförelse av val Köpval 
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respondenter som är verksamma inom tjänste- och industribranschen har svarat med ett 

medelvärde på 3,29 respektive 2,68. Det finns även en signifikant skillnad på svarens 

medelvärde mellan respondenterna som har en av Big-4 revisionsbyrå och övriga 

byråer. De respondenter som har en övrig revisionsbyrå har på denna fråga svarat i 

medelvärde 3,39 i kontrast till de med en Big-4 byrå som har svarat 2,79. Eftersom de 

andra två frågorna angående media/reklam och tips från tidigare använd revisor inte har 

ett medelvärde över 3 analyserar vi inte dessa vidare, vi kan bara tolka dessa svar som 

att de inte är hur de kom i kontakt med sin revisor.  

 

Fråga 28, 29 och 30: Hur kom du i kontakt med din revisor 

 

Fråga 28: Kom i kontakt med revisorn genom rekommendation från kollegor 
 

1
Signifikant skillnad mellan branscherna Tjänst och handels vid T-test, α0,05

 

2
Signifikant skillnad mellan revisionsbyråerna Big-4 och övriga vid T-test, α0,05 

3
Signifikant skillnad mellan befattning styrelsemedlem och ekonomiansvarig vid T-test, α0,05 

 

 

Johnston & Lewin (1996, s. 8) menade att en mer omfattande sökning gjordes inför ett 

köp av professionell tjänst vilket ej är överensstämmande med denna studies resultat. 

Resultatet visar att små företag i Sverige lägger ner lite tid och engagemang på sitt 

sökande där den främsta informationskällan är personliga rekommendationer från 

kollegor. Den så kallade WOM marknadsföringen (File et al., 1994) verkar vara den 

viktigaste källan till kontakten med sin revisor.  Vi anser att det lilla engagemanget som 

företagen indikerar på att lägga vid insamling av information är märkligt utifrån den 

aspekten att köpet innehåller en mängd olika risker och kostnader som Deangelo (1981, 

s. 126) menar. Detta kan bero på många faktorer men vi som författare tolkar dessa svar 

som att det finns begränsad mängd information om just revisionsfirmorna och att det 

enklaste sättet att komma i kontakt med en revisor är genom personliga kontakter. 

 

5.4.3 Jämförelse av revisorer & Offertinsamling 

Vid ett köp av en tjänst, privat eller professionell, vill konsumenten jämföra sina 

valmöjligheter för att produkten eller tjänsten ska tillfredsställa det behov som köparen 

har. Det som kan vara problemet vid ett köp av en professionell tjänst, exempelvis 

revisionstjänst, är att det kan finnas begränsat med information som går att jämföra. 

(Day & Barksdale Jr, 1994, s. 46) Det som presenteras i tabell 25 nedan är att det inte 

görs någon noggrannare efterforskning av företagen då det kommer till att jämföra 

revisionsbyråernas olika attribut. Vi ser främst att en stor del av våra respondenter, 54 

%, inte anser sig jämföra olika revisionsbyråers arvode. Det finns heller inga skillnader 

mellan grupperna bransch, storlek, befattning eller revisionsbyrå. Fortsättningsvis visar 

våra svar på att respondenter inte jämför revisionsbyråernas storlek/rykte och detsamma 

gäller utbudet av tjänster. I tabell 25 kan vi dock se att de företag som har en större 

Fråga 28, 29 & 30: N 1 2 3 4 5 Medel Std. Avv Sig. 

Rekommendation av 

kollegor 

384 31,8% 6,8% 13,3% 16,4% 31,8% 3,1 1,665 0,017
1
 

Media, reklam etc. 376 84% 9% 5,1% 1,3% 0,5% 1,25 0,659 0,004
2
 

Genom tidigare 

använd revisor 

376 57,2% 5,1% 6,1% 6,9% 24,7% 2,37 1,734 0,03
3
 

Bransch Medel Storlek  Medel  Befattning Medel  Revisionsbyrå Medel 

1. Handels 2,76 3-11 Mkr 3,30 VD 3,08 Big-4 2,79 

2. Tjänst 3,29 12-38 Mkr 2,90 Styrelsemedl. 3,19 Second tier 2,88 

3. Industri 2,68 39-65 Mkr 2,95 Ekonomians. 3,04 Övriga 3,39 

4. Annan 3,30   Annat 2,60   

Tabell 24: Hur företagen kom i kontakt med sin revisor 



 62 

 

revisionsbyrå (Big-4) tenderar att jämföra utbudet av dess tjänster i större utsträckning. 

Även i denna del av processen lyser företagens engagemang med sin frånvaro vilket vi 

tolkar som att de inte heller gör några mer ingående jämförelser trots att köpet omfattar 

ett mer komplext och ovanligt köp enligt Hill & Neeley (1988, s. 20-21). Utifrån detta 

tolkar vi återigen det som att företagen förlitar sig mycket på andras åsikter och gamla 

erfarenheter med exempelvis revisorn eller byrån som Day & Barksdale Jr (1994, s. 46) 

menar på att företagen måste till viss del göra. Även fast tidigare studier har konkluderat 

att priset, rykte/storlek, utbud av tjänster är viktigt vid valet av revisor, verkar det som 

att små företag i Sverige inte jämför dessa faktorer mellan byråerna i någon större grad 

(Beattie & Fearnley, 1995; 1998; Day & Barksdale, 2003) 

 

Fråga 31-34: Jämförelse 
Fråga 31 -34: N 1 2 3 4 5 Medel Std. Avv 

Priset 376 54,0% 13,6% 16,2% 9,3% 6,9% 2,02 1,304 

Rykte/storlek 372 45,4% 12,1% 25,8% 11,8% 4,8% 2,19 1,261 

Utbud av tjänster 377 50,7% 14,1% 20,7% 10,9% 3,7% 2,03 1,219 

Revisorns plats 377 51,5% 14,1% 18,8% 9,0% 6,6% 2,05 1,289 

 

Fråga 33 Utbud tjänster: N Medel  Sig. 

Big-4 129 2,27 0,009
1
 

Second tier  66 2,03 0,386
3
 

Övriga 182 1,86 0,009
1
 

    

Fråga 33 Utbud av tjänster: N Medel  Sig. 

Handels 52 2,42 0,015
2
 

Tjänst  149 1,97 0,088
3
 

Industri  72 2,18 0,686
3
 

Annan 96 1,80 0,015
2
 

1
Signifikant skillnad mellan Big-4 och övriga vid T-test. α0,05 

2
Signifikant skillnad mellan bransch handels och annan vid T-test. α0,05 

3
Ej signifikant 

Tabell 25: Jämförelse vid valet av revisor 

 

Frågan angående hur många offerter som våra respondenter tar in vid valet av revisor 

redovisas i tabell 26. Utifrån denna kan vi se att ett mindre engagemang görs även här 

av små företag då de inte gör någon större insamling av offerter från flera 

revisionsbyråer. Hela 84,4 % svarar att de tar in 1-2 offerter från revisionsbyråer. Vi 

fann inga statistiska bevis på att storleken på företag, vilken revisionsbyrå 

respondenterna har, bransch eller befattningen på respondenterna påverkar hur många 

offerter som tas in. Detta resultat kan förklaras av vad Hill & Neeley (1988, s. 19-20) 

säger, det vill säga att företag oftast bara jämför mellan en eller två alternativ. Detta 

resultat kan även bero på att många av dessa företag har en bra kontakt med sin revisor 

och har därför valt att göra ett återköp som Lapierre et al. (1999, s. 243) förklarar. Vi 

tolkar dessa resultat som att företagen förlitar sig på rekommendation av andra samt 

egna värderingar vid deras val av revisor som både Day & Barksdale Jr (1994, s. 46) 

och Johnson & Lewin (1996, s. 8) konkluderat.  

 

Fråga 35: Offertinsamling 
Fråga 35 Antal 

offerter: 

N 1-2 3-4 5-6 7-8 8> 

Stycken 302 255 46 1 0 0 

Procent 302 84,4% 15,2% 0,3% 0,0% 0,0% 

Tabell 26: Antal offerter insamlade av företagen vid valet av revisor 
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Frågeställningen gällande hur mycket tid som företagen avsatte vid valet av revisor 

visar resultatet på att respondenterna inte tar lång tid på sig (se tabell 27 nedan). Av 

totalt 365 stycken svarande är det över 70 % som endast tar 0,5-1 dag på sig att göra sitt 

val av revisor. När vi utför ANOVA t-test kan vi inte se några signifikanta skillnader 

mellan hur de olika grupperna i tabell 14 (se empiridel 5.3.1) har svarat. Även detta 

resultat visar starkt på att små företag i Sverige inte är speciellt engagerad i valet av 

revisor. Den lilla tid som våra respondenter lägger ner på att anställa en revisor beror 

troligtvis dels på den lilla mängd offerter som företagen samlar in (se i tabellen 26 

ovan). Varför det ser ut som det gör är svårt att säga, men vi tror att det dels beror på 

vårt urval. Eftersom denna studie är unik genom att den dels försöker kartlägga 

köpprocessen av revisor samtidigt som den behandlar små företag så finns det därför 

vissa begränsningar. Vi som författare kan inte jämföra våra resultat med andra studier 

gällande köpprocessen av revisor utan vi tolkar det lilla engagemang som våra resultat 

visar på att storleken är en betydande faktor. Större företag kan ha en mer omfattande 

process då dessa oftast är mer formaliserad och komplexa i jämförelse med små företag 

(Ming-Jer Chen & Hambrick, 1995). Det kan alltså vara så att små företag i allt större 

utsträckning kan fatta beslut både snabbare och utan några större komplikationer 

beträffande hierarkiska nivåer inom företaget som måste godkänna beslutet.  

 

Fråga 36: Tidsåtgång vid valet 
Fråga 36  

Antal 

dagar: 

N 0,5 1 2 3 4 5 6 7 7> Medel 

Stycken  365 185 83 51 19 6 7 1 3 10 2,12 

Procent 365 50,7% 22,7% 14,0% 5,2% 1,6% 1,9% 0,3% 0,8% 2,7%  

Tabell 27: Tidsåtgången vid valet av revisor  

 

5.4.4 Slutliga köpet  

Vilken revisor som företagen i slutändan väljer beror främst på vem som kan erbjuda 

den mest passande produkten menar Day & Barksdale (1994, s. 48). Även fast företagen 

lägger ner tid på att hitta den mest passande revisorn är det svårt för dem att veta hur 

den slutgiltiga revisionen kommer att stå sig i kvalité (Causholli & Knechel, 2012, s. 1–

2; Darby & Karni, 1973; Dulleck & Kerschbamer, 2006). I denna del frågade vi hur stor 

betydelse revisorn som person eller revisionsbyrån hade vid det slutgiltiga beslutet. Som 

vi kan se i tabell 28 nedan visar resultaten att det är revisorn som person som är den 

viktigare faktorn och som påverkar deras beslut vid valet. One-sample t-test visar att 

båda frågorna är signifikant skilt från talet 3, men att fråga 37 (personen) är signifikant 

skilt mot svarsalternativ 5 och fråga 38 (byrå) mot 1. Vilket medför att vi statistiskt sett 

kan säga att revisorn som person är viktigare än vilken byrå de jobbar åt vid valet. 

Ytterligare tester visar att dessa två frågor är signifikant skilt från varandra vilket 

styrker att det är personen som respondenterna väljer vid valet. Inga av våra tester 

indikerar på att någon grupp i tabell 14 är signifikant skilda från varandra vilket betyder 

att våra respondenter har samma åsikt om att det är revisorn som person som är 

viktigast. Detta är intressant då vi inte kan se att de som har en större och mer välkänd 

revisionsbyrå skulle välja byrån framför revisorn. En anledning till detta resultat kan 

vara att det är personen som representerar revisionsbyrån och att köparen av tjänsten får 

en kontakt med denna. Det är alltså individuella preferenser och värderingar som avgör 

valet och personen som säljer denna tjänst är en viktig faktor (Webster Jr. & Wind, 

1972, s. 19). Vi har konkluderat tidigare i detta kapitel att faktorn relationen till 

revisorns som person är nummer ett vilket hjälper till att förklara varför företagen har 
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svarat att det är revisorn som person som är viktig och inte vilken byrå som denne 

arbetar på. Detta går i linje med studier av Beattie & Fearnley (1995) att relationen till 

sin revisor är en viktig karaktär när det kommer till valet av revisor.  

 

Fråga 37 och 38: Revisorn/revisionsbyråns betydelse 
Frågor 37 & 38: N 1 2 3 4 5 Medel Std. Avv. 

Revisorn betydelse 384 8,1% 5,5% 12,5% 27,9% 46,1% 3,98
1, 2

 1,239 

Revisionsbyråns 

betydelse 

381 30,4% 17,1% 24,4% 16,5% 11,5% 2,62
1, 2

 1,369 

1
Signifikant skilt från 3 vid one-sample t-test, α0,05 

2
Signifikant skillnad mellan frågorna 37 och fråga 38 totala medelvärde vid paired-sample t-test, α0,05 

Tabell 28: Revisorn som person eller revisionsbyrån 

 

Regressioner 
 

5.5 Val av regressionsanalyser 
 

Utifrån studiens deskriptiva undersökningsmetod med inslag av explorativ karaktär är 

regressionsanalys inte den mest lämpliga analysmetoden att använda. 

Regressionsanalyser används främst vid hypotesprövningar där H0 antingen förkastas 

eller accepteras beroende på dess signifikansnivå utifrån modellens resultat (Körner & 

Wahlgren, 2000, s. 359-360). Denna studie behandlar inte hypotesprövning och 

kommer därför inte omfatta någon bekräftelse eller förkastning. Syftet är istället att 

försöka förklara hur olika beroende variabler kan förklaras av olika oberoende variabler.  

Studien omfattar 5 regressionsmodeller där de 3 första är binära logistiska regressioner 

och 2 är linjära regressioner. Den första modellen syftar till att förklara den beroende 

variabeln ”sannolikheten att ha kvar samma revisor om 5 år”, den andra är att försöka 

förklara faktorernas samband till ”företagens nuvarande revisor” och den sista modellen 

syftar till att förklara företags ”priskänslighet”. Eftersom första frågans svar är efter 

likertskala 1-5, andra frågan är utifrån tre grupper (Big-4, second tier och övriga) och 

den sista är svarsalternativ 5 % - 50 % > skalor var vi tvungna att koda dessa för att 

kunna göra en vidare analys. Tabell 29 nedan visar att variabeln ”sannolikheten att ha 

kvar sin revisor om 5 år” kodades till 1 för de som svarat 5 och resterande svarande till 

0. Revisionsgrupperna kodades även dem till 1 och 0 för de olika revisionsgrupperna se 

tabell 29 nedan. Vidare kodades priskänsligheten till 1 för de som svarat 5-10 % och de 

resterande till 0. Valet att gruppera 5-10 % beror på att över 50 % svarade dessa 

alternativ. Variabeln omsättning i regressionerna har vi i denna studie använt oss av 

logaritmen av omsättning.    
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Regressionsmodellernas variabler 
Beroende variabel: N Medelvärde Kodning Fördelningen 

Y Samma revisor om 5 år 553 - 5 = 1 

1 till 4 = 0 

5 = 46,3% 

1 till 4 = 53,7%  

Y Priskänslighet 553 - 5-10% = 1  

15-50>% = 0 

5-10% = 53,1% 

15-50>% = 46,9% 

Y Relationen till revisorn 533 4,17 1-5 - 

Y Revisorns kompetens 555 4,09 1-5 - 

Y Big-4 454 - Big-4 = 1 

Övriga = 0 

Big-4 = 39,87% 

 Övriga = 60.13% 

Y Second tier 454 - Second tier = 1 

Övriga = 0 

Second tier = 

14,54% 

Övriga = 85,46% 

Y Övriga (Icke Big-8) 454 - Övriga = 1 

Big-8 = 0 

Övriga = 45,59% 

Big-8 = 54,41% 

 
Oberoende variabel:  N Medelvärde Kodning Fördelningen 

X1 Priset 539 3,07 1-5 - 

X2 Revisorns kompetens 555 4,09 1-5 - 

X3 Branschkunskaper 538 2,83 1-5 - 

X4 Relationen revisor och företag 533 4,17 1-5 - 

X5 Relationen revisionsbyrå och 

företag 

537 3,76 1-5 - 

X6 Revisors närhet 548 3,43 1-5 - 

X7 Icke revisionstjänster 538 2,83 1-5 - 

X8 Rykte 549 3,81 1-5 - 

X9 Övriga intressenters åsikt 527 2,87 1-5 - 

X10 Verksam internationellt 520 2,07 1-5 - 

X11 Log. Omsättning (Mkr) 555 17,90 Naturliga 

logaritmen 

- 

X12 Delägare (st) 539 6,84 Eget svar - 

X13 Big-8 eller icke Big-8 555 - Big-8 = 1 

Icke Big-8 = 0 

Big-8 = 54,4 % 

Icke Big-8 = 45,6% 

X14 Lång relation 545 - 6-16> = 1 

0-5 = 0 

6-16> = 48,5% 

0-5 = 51,5% 

X15 Priskänsligheten 553 - 5-10% = 1  

15-50>% = 0 

5-10% = 53,1% 

15-50>% = 46,9% 

Tabell 29: Variablerna som ingått i regressionsmodellerna 

 
5.5.1 Logistisk regression 

För att förklara den beroende variabeln ”sannolikheten att ha kvar sin revisor om 5 år” 

använde vi faktorerna i studien, som återfinns i fråga 12-23, som oberoende variabler. 

En korrelationsanalys utfördes av de oberoende faktorerna och fann att revisorns 

kompetens var högt korrelerad med revisionsbyråns kompetens som i sin tur var 

korrelerad med revisionsbyråns rykte. Vidare var även övriga intressenters åsikt högt 

korrelerad med kreditgivares åsikt. Dessa variabler användes därför inte i samma 

regressionsmodeller (se appendix 4 och 5). Dessa oberoende variabler översteg 0,50 på 

signifikansnivå 0,01 i korrelation vilket tydde på att de förklarade till stor del samma 

sak. En hög förklaringsgrad mellan variabler innebär att de inte ska tas med i samma 

modell då det kan leda till multikollinearitet som skapar osäkra beräkningar (Körner & 

Wahlgren, 2000, s. 360-361). Utifrån det gjorde vi fyra olika modeller med beroende 

variabeln ”sannolikheten att ha samma revisor om 5 år” för att kontrollera hur 

förklaringsgraden förändrades med de oberoende variablerna. Modell 1 nedan (se tabell 

30) var modellen som hade högst förklaringsgrad utifrån de resterande fyra som gjordes. 

Syftet med att vi testade alla olika kombinationer av de oberoende variablerna var för 

att se förändringar. Det kom dock inte fram några stora förändringar vilket går att 
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konkludera att de signifikanta oberoende variablerna ”relationen till revisorn” samt 

”närheten till revisorn” är konstanta.  

 

Modell 1 
Sannolikheten att ha samma revisor om 

5 år. 

N Nagelkerke 

R
2
 

β Sig. Procent 

korrekt 

Modell 1  457 0,153  0,000  

Y Sannolikheten att ha samma 

revisor om 5 år 

     

X1 Priset   -0,092 0,342  

X2 Revisions kompetens   0,154 0,251  

X3 Branschkunskaper   0,073 0,417  

X4 Relationen revisor och företag   0,447 0,001
1
  

X5 Relationen revisionsbyrå och 

företag 

  0,131 0,178  

X6 Revisors närhet till företag   0,187 0,033
1
  

X7 Revisorns utbud av andra tjänster   0,058 0,543  

X8 Rykte   -0,092 0,403  

X9 Övriga intressenters åsikt    0,112 0,143  

X10 Verksam internationellt   -0,090 0,278  
1 
Signifikant på signifikansnivå α0,05 

Tabell 30: Logistisk regressionsanalys av sannolikheten att ha samma revisor om 5 år 

 

Modell 1 ovan visar att ”relationen mellan revisor och företag” samt ”revisors närhet” är 

de oberoende variablerna som främst förklarar den beroende variabeln ”sannolikheten 

att företaget har kvar samma revisor om 5 år”. Detta styrker de tidigare univariata 

testerna om att relationen mellan revisor och företag är påverkande vid valet. Den 

oberoende variabelns värde betyder att om värdet ökar så ökar även sannolikheten att 

företagen har svarat att de kommer ha kvar sin revisor om 5 år. Detta är intressant 

eftersom det indikerar på att relationen är viktig samtidigt som närheten också visar sig 

ha ett samband med varför företag troligtvis kommer behålla sin revisor. Övriga 

oberoende variablerna påverkade dock inte beroende variabeln i någon större 

utsträckning. När det gäller modellen är vi medvetna att den inte har någon hög 

förklaringsgrad, då Negelkerke R
2 

är 0,153. På grund av försiktighetsskäl drar vi inga 

större slutsatser från denna regressionsmodell. Det vi ändå kan säga är att resultaten går 

i linje med Magri & Baldacchino (2004, s. 965) resultat som visade på att relationen 

med revisorn är viktig. Närheten till revisionsbyrån är också viktigt för företagen som 

även Fontaine et al. (2013) har funnit vilket kan bero på att kunden vill bli sedd och 

hörd. Detta anser vi logiskt eftersom små företag kan komma att behöva sin revisor 

snabbare och vill troligtvis ha ett personligt möte för att resonera kring frågor som 

större företag kanske inte har samma problem med. Varför relationen visar sig vara en 

stark variabel som förklarar varför de stannar hos sin revisor anser vi bero på att små 

företag får en närmare relation och prioriterar den högre som Eichenseher & Shields 

(1983)  konkluderat tidigare.  

 

Vidare för att granska om företagen påverkades olika av de påstådda faktorerna 

beroende på vilken revisionsbyrå de representerades av så testade vi samtliga grupperna 

Big-4, second tier samt övriga revisorer mot de påstådda påverkande faktorerna. Vilket 

vi gjorde för att ytterligare förklara delsyfte två  
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Modell 2 
 

Kategorier av revisionsbyråer 

N Nagelkerke 

R
2
 

β Sig. Procent 

korrekt 

Modell 2  454 0,299  0,000 72,2% 

Y Övriga (Icke Big-8)      

X1 Priset   0,188 0,067  

X2 Revisorns kompetens   0,096 0,489  

X3 Branschkunskaper   0,046 0,633  

X4 Relationen revisor och företag   -0,259 0,045
1
  

X5 Relationen revisionsbyrå och 

företag 

  0,424 0,000
1
  

X6 Revisors närhet till företag   0,264 0,005
1
  

X7 Revisorns utbud av andra tjänster   -0,239 0,018
1
  

X8 Rykte   -0,238 0,041
1
  

X9 Övriga intressenters åsikt    0,317 0,000
1
  

X10 Verksam internationellt   -0,733 0,000
1
  

1 
Signifikant på signifikansnivå α0,05 

Tabell 31: Regressionsmodell på vilka faktorer som driver valet av en övrig revisor 

 
Vi har valt att presentera en av modellerna (se tabell 31 ovan). Orsaken till detta är att 

denna modell hade högst Negelkerke R
2
 värde på 0,299 i jämförelse med Big-4 

modellen på 0,206 och second tier modellen på 0,077. Modell 2 ovan visar att relationen 

med revisorn inte påverkar valet till lika stor del för de företag som har en av de övriga 

revisionsbyråerna som vi tidigare trott. Detta anser vi är konstigt då våra förväntningar 

var att denna faktor skulle vara en av de mer avgörande faktorerna utifrån de tidigare 

univariata testerna samt ovanstående regression. Resultatet från Big-4 

regressionsmodell visar samma resultat dock ej signifikant (0,768). Däremot i second 

tier modell var relationen positivt signifikant med 0,007 och med β på 0,486. Här ska 

påpekas att det var få respondenter som hade en av second tier revisionsbyråerna vilket 

betyder att det ska vidtas försiktigheter att göra regressioner med få observationer 
(Pallant, 2010, s. 169). Vidare visar modell 2 ovan att samtliga faktorerna; verksam 

internationellt, rykte och utbud av icke revisionstjänster på ett negativt samband med de 

företag som har en av de övrig revisionsbyråerna. Detta bekräftar de tidigare univariata 

testerna. Den enda skillnaden är att vi utifrån denna modell kan bekräfta att faktorn 

internationell spridning på revisionsbyrån är mindre påverkande för företag som har en 

mindre revisionsbyrå. Vi kan styrka detta resultat med att Big-4 modellen och second 

tier modellen har visat på samma resultat men med ett positivt samband. Vilket innebär 

att dessa faktorer är påverkande vid valet av revisor för företag som har en större 

revisionsbyrå. Slutligen visar modell 2 ovan att faktorerna närhet, relation till 

revisionsbyrån samt övriga intressenters åsikt är de faktorer som är positivt korrelerad 

med beroende variabeln övriga revisorer. Resultat är till viss del enligt våra 

förväntningar då närheten är av större betydelse för de företag som har en revisor bland 

övriga. De resterande två stämmer mindre med våra förväntningar och tester då vi 

trodde relationen till revisorn var av större betydelse än revisionsbyrån. Vidare var även 

övriga intressenters åsikt betydelse en överraskning. Varför detta kommer sig vet vi inte 

men det indikera på att företagen ändå påverkas av övriga intressenter vid deras val av 

övriga revisorer enligt denna regressionsmodell. Big-4 modellen hade dock ett 

signifikant negativa samband med övriga intresseterser åsikt. Vi kan alltså konkludera 

att det är viktigare med intressenters åsikt för företag som har en mindre revisionsbyrå 

än för företag med en större. 

 

Förutom modell 1 och 2 gjorde vi en till logistisk modell där variabeln ”hur mycket 

priset hade kunnat öka innan företagen skulle bytta revisor” testades mot företagens 



 68 

 

bakgrundsinformation; log. omsättning, delägare, Big-8, samt lång relation. Modellen 

var dock intetsägande med icke signifikanta resultat. Det fanns dock indikationer på att 

företag som representeras av en av Big-8 revisionsbyråerna är mer priskänsliga då den 

hade 0,07 på signifikansnivå. 

  

5.5.2 Linjär regression  

För att vidare analysera faktorerna som visat sig ha stor betydelse i denna studie, d.v.s. 

större än 4 i medelvärde på likertskala valde vi att göra linjär regression. De två 

faktorerna som främst påverkar valet testades därför mot företagens 

bakgrundsinformation i form av linjära regressioner. Även här tog vi i beaktning av de 

variabler som förklarade varandra enligt appendix 5. Detta ledde till att vi använde oss 

av storleksmåttet logaritmen av omsättningen och inte antal anställda. Motivering till 

omsättningen och delägare som oberoende variabler i denna modell är för att se om 

storleken kan förklara betydelsen av relationen till sin revisor vid valet. När det gäller 

Big-8 och övriga revisionsbyråer syftade de till att förklara om företag med en mindre 

revisionsbyrå anser att de påverkas mer av relation än vad de större gör. I denna modell 

använder vi även den oberoende variabeln samarbetslägen de haft med sin nuvarande 

revisor (fråga 9) för att se ifall relationen är av större betydelse vid valet. Slutligen 

användes priskänsligheten som oberoende för att se om de företag som svarat att 

relation är viktigt även anser sig vara mindre priskänslig.  

 

Modell 4 nedan visar att både log. omsättning och antal år med revisorn är positivt 

signifikant och förklarar beroende variabeln relationen till revisorn. Vi kan därför 

konkludera att även denna modell visar att företag som är större anser att relationen 

påverkar mer vid valet än mindre företag vilket vi tidigare sagt är i motsats vad vi 

förväntat oss. Gällande antal år med revisorn kopplat till relationen är detta samband 

ingen överraskning. Relationen förklaras av längden och ju längre företagen har haft sin 

revisor desto viktigare anser de att relationen är vid valet av revisor. Detta förklarar 

även sambandet mellan relationen och priskänsligheten. Samband går att tolka som att 

en viktigare relation mellan revisorn och företaget desto mindre priskänsliga är 

företagen. Det ska sägas att det inte finns ett signifikant samband men att det finns en 

tendens till samband. Dock drar vi inga mer definitive resultat från denna modell då 

dess förklaringsgrad är mycket liten.  

 

 Modell 3 
Relationen till revisorn  R

2
 β Sig. 

Modell 3  0,041  0,001 

Y Relationen till revisorn    

X11 Log. Omsättning  0,142 0,016
1
 

X12 Delägare  -0,033 0,746 

X13 Big-8 vs Icke Big-8  0,092 0,336 

X14 Lång relation  0,303 0,001
1
 

X15 Priskänsligheten  -0,160 0,092 
1 
Signifikant på signifikansnivå α0,05 

Tabell 32: Linjär regression för Relationen till revisorn 

 

I modell 4 där vi testade den näst viktigaste faktorn, revisorns kompetens (se tabell 33 

nedan), som beroende variabel användes omsättning och delägare som oberoende för att 

större företag i större utsträckning efterfrågar hög kompetens hos revisorn som tidigare 

forskning visat (Ettredge et al., 2009, s. 465). Big-8 och övriga revisionsbyråer 

användes för att se om företag med en större revisionsbyrå kunde förklara revisorns 

kompetens. Vidare använde vi företag som hade haft en lång relation med sin revisor i 
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modellen för att se hur det påverkade faktorn kompetens. Slutligen användes 

priskänsligheten som oberoende variabel för att se om de företagen som var priskänsliga 

eventuellt tyckte kompetensen var viktigare vid valet. Modell 4 nedan visar att 

omsättning är positivt signifikant med faktorn revisorns kompetens. Vilket betyder att 

större företaget tycker det är viktigare med revisorns kompetens. Detta går i linje med 

Sundgren & Svanström (2013), DeAngelo (1981b) och Firth & Smith (1992) studier där 

de funnit att större företag efterfrågar en högre kvalité på revisionen och denna kvalité 

påverkas dels av revisorns kompetens. Varför större företag efterfrågar högre 

kompetens kan alltså bero på att de är mer komplexa som Beattie & Fearnley (1995) 

tidigare har konkluderat. Förutom denna variabel var det endast priskänsligheten som 

var på gränsen av att vara signifikant men eftersom den inte är signifikant vill vi inte 

göra några större antagande vad detta eventuellt kan bero på.  

 

Modell 4 
Revisorns kompetens  R

2
 β Sig. 

Modell 4  0,02  0,079 

Y Revisorns kompetens    

X11 Log. Omsättning  0,123 0,029
1
 

X12 Delägare  -0,068 0,497 

X13 Big-8 vs Icke Big 8  0,018 0,847 

X14 Lång relation  -0,077 0,400 

X15 Priskänsligheten  -0,177 0,053 
1 
Signifikant på signifikansnivå α0,05 

Tabell 33: Linjär regression för Revisorns kompetens 

 
I de båda linjära regressionerna bytte vi ut den oberoende variabeln ”log. omsättning” 

mot ”antal anställda” för att förhindra kollinearitet. Genom att byta ut dessa två mot 

varan gjorde vi vidare tester för att se om några förändringar eventuellt dök fram. Detta 

var dock inte fallet då denna modell som skapades gav en än lägre förklaringsgrad 

samtidigt som modellen inte var nära till att vara signifikant. Utifrån dessa linjära 

regressionsmodellers låga förklaringsgrader på 0,041 respektive 0,02 R2, gör att vi inte 

drar några ytterligare slutsatser från dessa regressionsmodeller.  

 

Utifrån studiens empiri och analysavsnitt avser vi i efterföljande kapitel att diskutera 

dessa svar för att försöka abstrahera vilka olika kopplingar och samband som kan 

komma och förklara de olika resultaten som studiens har fått fram. 
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6. Diskussion  
 

I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras och återkoppla till studiens 

problemformulering. Till att börja med belyser vi studiens problemformulering och de 

två delsyftena, för att sedan diskutera de faktorer som denna studie har behandlat. 

Slutligen kommer vi att diskutera kring köpprocessen av revisor.  

 

 

Studiens problemformulering:  

 

Vilka faktorer påverkar små företag vid valet av revisor?  

 

Studiens två delsyften:  

 

1. Kartlägga hur själva valet av revisor ser ut när små företag väljer sin revisor.  

 

2. Förklara om det finns några skillnader beroende på om företagen representeras av 

en stor eller liten revisionsbyrå angående vilka faktorer som påverkar valet av revisor.  

 

6.1 Diskussion kring resultat om faktorerna  
 

Syftet med studien har varit att besvara problemformuleringen ”Vilka faktorer påverkar 

små företag vid valet av revisor? Med denna frågeställning som utgångspunkt har vi 

som författare strävat efter att få en klarare bild för att slutligen kunna definiera de allra 

viktigaste faktorerna som påverkar små företag i Sverige vid valet av revisor. Tidigare 

studier inom området är begränsad och de studier som har gjorts har riktat sig främst 

mot publika företag. Dessa företag är av större karaktär rent strukturmässigt och skiljer 

sig på så sätt åt i jämförelse med små företag. Detta gör vår studie unik eftersom vi 

studerar små företag i Sverige vilket bidrar till nuvarande forskning kring 

revisionsområdet och forskning kring vilka faktorer som påverkar företag vid valet av 

revisor. 

 

Till att börja med kommer vi att diskutera studiens huvudsyfte. Studien har för att 

kunna besvara problemformuleringen samt delsyftena använt sig av deskriptivt 

angreppssätt med inslag av explorativt karaktär då vi studerade köpprocessen. Som vi 

kan se utifrån tabell 14 (se empiridel 5.3.1) är det; relationen till sin revisor som person 

och revisorns kompetens som är av slaget betydande vid valet av revisor (enligt denna 

studies mått). Detta resultat är inte överraskande då det i tidigare studier har visat sig att 

revisorn som person är en viktig del av revisionen. Dock visar denna studie att 

relationen till revisor är den faktorn som påverkar mest vid valet av revisor för små 

företag i Sverige.  Utifrån det skiljer sig vårt resultat från tidigare studier som har 

förklarat vilka faktorer som påverkar valet av revisor hos större företag och där 

relationen har visat sig vara betydande men inte den främsta faktorn. Således stämmer 

det som Charlotta Marténg (2013) tidigare sagt att små företag i Sverige allt mer 

efterfrågar en närmare kontakt med sin revisor och på så sätt värdesätter denna extra 

mycket vid valet. På grund av detta är det viktigt att skapa en bra relation med sin 

klient. Inte bara för att kunna ge en bra service till klienten utan även för att förmedla 

den kunskap som behövs i företagen och för revisionskvaliteten. Resultatet styrks 

ytterligare av frågorna kring vad det slutgiltiga valet beror på utifrån respondenternas 



 71 

 

åsikt. Majoriteten av alla respondenter anser att det är revisorn som person som är 

avgörande och inte vilken revisionsbyrå som revisorn arbetar åt. Detta kan vara ett 

tecken på att små företag i Sverige inte anser att anställa en större revisionsbyrå medför 

högre revisionskvalité eller mer kunskaper som tidigare studier har konkluderat (se 

exempelvis Sundgren & Svanström, 2013).  

 

Vidare visar resultatet att små företag inte anser att det är viktigt att revisorn 

representeras av en Big-8 revisionsbyrå vid valet. Vi har tidigare sagt att det finns ett 

stort utbud av revisionsbyråer i Sverige vilket vi anser påverkar vilken revisor företagen 

väljer. Med en jämn fördelning av de små företagen när det kommer till vilken revisor 

de har menar vi kan indikera att det finns en bra konkurrens på marknaden. En mer 

jämn konkurrens kan enligt oss skapa en mer effektiv marknad där revisorn tvingas 

prestera bra och möta sina kunders behov. Studiens resultat visar även som Beattie & 

Fearnley (1995) undersökning att om relationen mellan revisorn och företagen skulle 

försämras skulle detta kunna vara en anledning till ett byte av revisor vilket vi ser som 

ytterligare ett bevis på att en bra relation mellan företagen och revisorn är avgörande. 

Detta betyder inte att relationen endast är viktigt vid själva valet utan vi anser att 

relationen är något som stärks under tiden som revisorn tillhandahåller servicen. 

Revisorn som individ har alltså en inverkan på om revisionsbyrån kvarhåller sin klient 

och/eller värvar nya klienter. Enligt oss som författare är bilden av revisionstjänst en 

person som sitter på ett kontor och granskar företags siffror. Denna bild stämmer 

således inte med verkligheten eftersom stor del av deras arbete visas i denna studie vara 

att bilda en god relation med sina klienter. Effekten av detta är att ett större ansvar 

ligger på den enskilda revisorn som måste både ha social kompetens likväl som 

yrkeskompetens. 

 

Utifrån faktorn närhet till revisionsbyrån kan vi se att detta är av mindre betydelse vid 

valet. Är det i dagens samhälle lättare att skapa en kontakt med sin revisor genom andra 

medier som telefon och internet? Det personliga mötet med revisorn kanske inte är det 

som är avgörande utan det finns andra medier där företagen kan skapa en relation med 

sin revisor. Utifrån detta rekommenderar vi revisorerna att satsa på en bra relation till 

sin klient genom att vara tillgänglig och låta klienten bli sedd och hörd. Det måste dock 

finnas en gräns för hur nära relationen mellan revisorn och klienten får bli. Revisorn 

uppgift är fortfarande att på ett objektiv synsätt kontrollera företagens finansiella 

handlingar och förvaltning av företaget. Relationen får därför inte komma emellan detta 

och påverka objektiviteten. Våra resultat visar även indikationer att större företag i vår 

studie som representeras av en Big-8 revisionsbyrå påverkas mer av relationen vid valet 

än de mindre företagen. Detta är ett intressant fynd och kan enligt oss bero på att de 

större företagen i studien använder sig mer av sin revisor än vad de mindre gör. 

Relationen kan därför vara av mer betydelse för de större. Vi anser att det kan vara så 

att de allra minsta företagen ser revision som ett måste och vill därför endast ha en 

underskrift för att bevisa att de har blivit reviderade. I kontrast till detta menar vi att de 

lite större företagen använder revisorn som en rådgivare och därför är relationen 

viktigare.  

 

Förutom att försämrad relation mellan företaget och revisorn kan leda till ett byte kan 

priset vara en utlösande faktor. Vi som författare antog i tidigare kapitel att faktorn 

priset skulle vara en av de avgörande faktorerna för små företag vid valet av revisor. 

Resultatet visar dock att detta inte är fallet. Priset hamnade på en sjunde plats av totalt 

13 faktorer. Istället visade det sig att företagen är relativt priskänsliga. Detta resultat 
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tycker vi är intressant eftersom priset som faktor inte var avgörande vid valet som 

tidigare studier har visat (Beattie & Fearnley, 1995; 1998; Sands & McPahil, 2003) men 

att små företag i Sverige ändå är priskänsliga. Vad det beror på vet vi inte men vi tolkar 

det som att respondenterna inte anser att priset är särskilt viktig i själva valprocessen av 

revisor utan priskänsligheten utvecklas i ett senare skede. Eftersom priset har visat sig 

vara en betydande faktor i andra länder än Sverige kan det vara så att priset på revision i 

Sverige för små företag inte är lika hög. Det har diskuterats att revisionsfirmor 

strategiskt väljer att erbjuda ett lägre pris till sina kunder initialt för att sedan höja priset. 

Om detta är en taktik som revisionsfirmorna använder sig av skulle det inte fungera på 

små företag i Sverige anser vi eftersom priskänsligheten är något som enligt oss 

utvecklas över tid. Vi anser att priskänsligheten hos företagen inte enbart kan medföra 

problem för revisionsbyråerna utan även för marknaden. Priskrig mellan revisionsbyråer 

är inget som är önskvärt då detta kan få till följd att revisionen blir lidande då byråernas 

revisionsprocess blir mer begränsad ekonomiskt. Eftersom gränserna för revision höjdes 

2010 samtidigt som ytterligare höjningar har varit under diskussion kan detta medföra 

att fler företag väljer att inte bli reviderade i framtiden. Följden av den senaste 

lagförändringen kan därför ha skapat förlorade inkomster för byråerna vilket lett till att 

priserna har stigit för de företag som fortfarande måste ha revisor. Fortsatta höjningar av 

revisionsgränserna kan därför också leda till ytterligare prishöjningar av revision vilket 

kan leda till att allt fler företag som måste bli reviderade börjar överväga ifall ett byte av 

revisor med lägre kostnader kan bli aktuellt.   

 

De linjära regressionerna visar tecken på att ju viktigare respondenterna anser att 

relationen och kompetensen är desto mindre priskänsliga är företagen. Modellernas 

förklaringsgrad är dock svag vilket medför att vi inte kan dra några absoluta slutsatser. 

Från dessa samband anser vi att ifall revisorn innehar en hög kompetens samt har en 

god kontakt med sin klient kommer detta leda till ett bra förhållande som inte påverkas 

av priset i lika stor grad. Vi ser detta som ytterligare ett incitament för revisionsbyråerna 

att förbättra sin relation med sin klient. Med hjälp av regressionerna kan vi även se 

indikationer på att de företagen som representeras av en Big-8 revisionsbyråerna är mer 

priskänsliga än de med övriga byråer. Detta anser vi logiskt eftersom priserna som dessa 

byråer tar för revision är högre än övriga revisorer (se exempelvis Craswell et al., 1995; 

Hay & Davis, 2004; Sundgren & Svanström, 2013). Anledningen till att de är 

priskänsligare kan bero på att de ligger på gränsen till att betala för mycket för sin 

revision och att mindre förändringar skulle kunna medföra ett byte. Det skulle vara ett 

tecken på att de inte anser att nyttan av revision överstiger kostnaden av den. På så sätt 

spelar det kanske ingen roll att de har en god relation med revisorn utan att priset börjar 

bli så högt att det inte går att motivera endast den goda relationen som en anledning att 

vara kvar hos sin revisor.  

 

Kompetens hos revisorn och revisionsbyrån är enligt våra respondenter av betydelse vid 

valet (se tabell 14). Revisorns kompetens är en viktig del av att revisionsprocessen 

utförs med hög kvalité (Carcello et al., 1992, s. 11-12). Om vi jämför våra resultat med 

tidigare studier som Beattie & Fearnley (1995; 1998) kan vi säga att revisorns kunskap 

är något som företag förväntar sig och behöver inte nödvändigtvis vara korrelerad med 

storleken på företaget. Även små företag som denna studie visar på anser att revisorn 

kompetens påverkar valet. Tidigare studier av Collis (2003) och Chow (1982) 

konkluderade att revisorns kompetens används av mindre företag för att effektivisera 

verksamheten och förbättra den interna kontrollen. Det vi inte får ut av denna studie är 

hur de använder den kunskap som är viktig vid valet. Större byråer efterfrågar kunskap 
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för att få högre kvalité på revisionen men små företag kanske anser att kunskapen är 

viktigt för att kunna hjälpa dem i andra situationer. Situationer så som hjälp med 

redovisning, utveckling och effektivisering. Det vi dock kan konkludera är att icke 

revisionstjänster inte är en betydande faktor vid valet av revisor.  Dessa tjänster är 

tydligen inget som är viktigt initialt men vi anser att de kanske får en större betydelse 

när relationen mellan revisionsbyrån och klienten har utvecklats som Deberg & Kaplan 

(1991, s. 28) menar. De enda skillnader vi kan se i vårt urval är beroende på vilken 

revisionsbyrå som de representeras av. Företagen som representeras av Big-4 byråer 

anser att revisionsbyråns kunskap är viktigare än vad företag som representeras av 

second tier och övriga byråer. Detta kan tyda på att de som anställer en av de större 

byråerna har högre förväntningar på att byråns personal har en högre utbildning och 

därför har mer kunskap. Vi frågade specifikt om branschkunskaper var viktigt vid valet 

av revisor. Vi kan dock konkludera att det inte är viktigt för små företag i Sverige. Vi 

anser att detta beror att våra respondenter är små företag vilket inte är branschspecifika i 

lika stor utsträckning som större publika företag.  Det kan även vara så att vi inte har 

fångat upp företag som är verksam inom branscher där ett komplext regelverk existerar. 

 

Tidigare studier har främst diskuterat hur rykte är korrelerad med revisionskvalité (se 

exempelvis DeAngelo, 1981b; Defond, 1992). Utifrån våra resultat kan vi konkludera 

att små företag i Sverige anser att revisionsbyråns rykte är betydande då denna faktor 

kom på en fjärdeplats. Ryktet är även korrelerat med faktor revisionsbyråns kompetens 

som Beattie & Fearnley (1995) konkluderade att publika företag ansåg betydelsefullt. 

Vi tolkar detta som att de företag som anser att rykte är viktigt tycker även att hög 

kompetens är betydelsefullt. Vi anser att detta kan vara ett tecken på att de som anser att 

hög kompetens är viktigt vill ha en hög kvalité på revisionen och tror att revisionsbyråer 

med ett bättre rykte tillgodoser detta. Resultaten visar även att företag med en revisor 

som Big-4 anser att ryktet är viktigare än de med en mindre revisionsbyrå. Tidigare 

studier har visat att dessa byråer har högre kvalité på sina revisioner (Sundgren & 

Svanström, 2013) och därför får ett bättre rykte. Denna studie fångar dock inte vad 

ryktet innebär för respondenterna. Är det så att det är namnet på revisionsbyrån som är 

viktigt eller är det personalen som tillför ryktet till byrån. Det vi konkluderat tidigare är 

att respondenterna inte ansåg att en Big-8 revisionsbyrå är viktigt och därför tyder detta 

på att revisionsfirmans namn inte är av större betydelse. Detta kan indikera på att det är 

byråns personal som måste bidra till det goda rykte som revisionsbyrån har. Det är alltså 

viktigt att servicen i sig är bra och att klienten tillgodoses med rätt kunskap. Vi är alltså 

tillbaka till att relationen är viktig för klienten inte enbart för att tillgodose klientens 

behov utan även för att bygga på sitt rykte. 

 

De faktorer som inte är betydande för små företag i Sverige är följande: 

branschkunskaper, icke revisionstjänster, övriga intressenters åsikt, kreditgivares åsikt, 

revisionsbyrån är verksam internationellt samt Big-8 revisionsbyrås betydelse. Att 

intressenters åsikt inte är avgörande kan vi förstå då urvalet i denna studie behandlar 

små företag. Små företag har generellt färre intressenter och är ofta familjeföretag med 

färre ägare, vilket resulterar i att dessa intressenter inte har lika stort inflytande vid valet 

(Ho & Fei Kang, 2013, s. 89). Det vi tycker är intressant är att kreditgivarens åsikt om 

revisorn inte är betydande. Lån är en viktig del av finansieringen av ett företag oavsett 

hur stor företaget är. Tidigare studier har även visat att reviderade företag har lägre 

räntekostnader och att tredje parts åsikt om revisorn är viktigt vid valet (Blackwell et 

al., 1998, s. 68-69). Det bör förtydligas dock att dessa studier har undersökt marknader 
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där företagen haft ett fritt val att anställa en revisor vilket kan förklara varför 

kreditgivares åsikt var av större betydelse för dessa. 

 

Våra resultat visar främst att det är revisorn attribut som påverkar små företags val av 

revisor i Sverige. Detta betyder enligt oss att det är revisorn som måste ta på sig 

ansvaret att visa klienten att hon/han vill skapa en fungerande relation för att tillgodose 

klientens behov. Vi anser att revisorn måste tillgodose sig med rätt kunskaper under sin 

utbildning för att vara attraktiv för företagen. Detta medför även att högre utbildningar 

måste hålla en hög standard för att förmedla rätt kunskap till blivande revisorer. 

 

6.2 Diskussion kring resultat av köpprocessen 
 

Utifrån de univariata testerna som studien har behandlat har vi kunnat konkludera att 

företagens engagemang och involverande vid köpet av revisor är begränsad i alla steg 

av köpprocessen. Det finns inget tecken att företagen genomför en mer omfattande 

sökning vid köpet av revisor som tjänst som Johnston & Lewin (1996, s. 8) förklarar. 

Anledningen till att företagen inte gör större jämförelser med mer omfattande sökningar 

som följs av ett noggrant och genomtänk beslut är svårt att helt svara på. Det bristfälliga 

engagemanget som resultatet visar på tolkar vi som att företagen inte anser att valet av 

revisor är av någon större betydelse för företagen. Själva passiviteten i processen kan 

dels bero på att små företag är mindre benägen att byta revisor eftersom det kan vara 

tidskrävande och en kostsam process som DeAngelo (1981a, s. 126) menar. Det kan 

även vara så att de små företagen till större del gör ett återköp av sin revisor eftersom de 

är nöjda med sin situation. Detta återköp resulterar i att omfattningen och stegen i 

köpprocessen blir av liten karaktär. Dock anser vi att den största orsaken till detta 

resultat är att denna studie behandlar små företag. Små företag är annorlunda i många 

aspekter och vi anser att de kan göra ett snabbare val eftersom de har färre intressenter 

som är involverad i valet. Processen hade enligt oss varit mer intressant om det funnits 

en lag som säger att företagen hade varit tvungna att byta revisor med jämna mellanrum. 

Detta har varit under diskussion vilket kan medföra att framtida studier kan komma att 

behöva genomföras ifall sådan lag träder i kraft. Vi anser att lagen troligtvis hade 

inneburit att ett större engagemang i köpprocessen gjorts från båda parter. Där byråerna 

hade varit tvungna att konkurrera mer om sina kunder medan företagen troligtvis hade 

haft mer att jämföra mellan.  

 

Vi kan dock konkludera att företagen framförallt kommer i kontakt med sin revisor 

genom rekommendationer från kollegor. Effekten av detta svar är att revisionsbyråns 

tidigare klienter är avgörande för att komma i kontakt med nya klienter. Vi kommer 

återigen tillbaka till att det är viktigt med en bra relation med sin klient för att klienten 

ska rekommendera byrån till sina kollegor. Studiens resultat visar även att det är främst 

de mindre företagen i studien som kommer i kontakt med sin revisor genom 

rekommendationer och att de är dessa som även har en mindre revisionsbyrå som 

revisor. Vi anser att det dels kan bero på att de företag med en mindre byrå främst har 

sin verksamhet på platser där det finns ett begränsat utbud av revisionsbyråer och 

lättaste sättet att komma i kontakt med dem är genom rekommendationer. Små företag i 

Sverige verkar inte heller jämföra utbudet av produkter eller revisionsbyråernas olika 

karaktärer. Resultaten visar att företagen väljer mellan 1-2 revisionsbyråer och då är 

priset, utbudet av tjänster, byråns plats eller byråns rykte inte är av någon betydelse. Vi 

anser att detta kan bero på att företag tror att revisionsbyråerna är en homogen grupp 

och att det inte spelar någon roll vilken de väljer. Slutprodukten kommer ändå vara 
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densamma än vilken de väljer. Utifrån detta anser vi att revisionsbyråerna bör vara mer 

aktiva genom att visa och framhäva sina skillnader. 

 

7. Slutsats     
 

I detta kapitel kommer en kort redogörelse av studiens slutsatser, studiens bidrag och 

förslag till fortsatta studier.  

 

 

7.1 Studiens slutsats 
 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar små företags val av revisor 

i Sverige. De två främsta faktorerna som påverkar små företag vid valet av revisor är: 

relationen till revisorn som person och revisorns kompetens.  

 

Faktorer som även påverkar valet men till mindre del är enligt följande rangordning; 

revisionsbyråns kompetens, rykte, relationen till revisionsbyrån, närheten till 

revisionsbyrån och priset.  

 

Studien konkluderar även att övriga intressenters åsikt, branschkunskaper, icke 

revisionstjänster, kreditgivares åsikt, verksam internationellt och att revisorn 

representeras av en Big-8 byrå inte är av större betydelse vid valet av revisor. 

Fortsättningsvis är det revisorn som person som företagen väljer och inte vilken 

revisionsbyrå som denne arbetar åt.  

 

När det kommer till köpprocessen kan vi konkludera att det är främst genom 

rekommendationer från kollegor som företagen kommer i kontakt med sin revisor. 

Vidare kan vi konkludera att mindre ansträngningar görs vid valet av revisor. Resultaten 

visar att de små företagen inte jämför revisionsbyråerna i någon större utmärkelse när 

det kommer till; revisionsbyråernas priser, utbud av tjänster, rykte/ storlek eller 

revisorns lokalisering. Vi kan även konkludera att tidsåtgången vid valet av revisor är 

begränsad då de flesta tar 0,5-1 dag på sig att bestämma revisor samtidigt som det 

endast tar in 1-2 offerter..  

 

Utifrån revisionsgrupperna visar resultatet att företag med en av Big-4 revisor att; 

kompetens, rykte, icke revisionstjänster och verksam internationell är av större 

betydelse. Vidare anser gruppen second tier att främst relationen till revisorn är av 

betydelse medan gruppen övriga tyckte att priset och relationen till byrån är av störst 

betydelse.  
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7.2 Studiens bidrag  
 
Denna studie bidrar till forskningsområdet genom ökad insikt i vilka faktorer som 

påverkar små företag i Sverige vid valet av revisor.  Där studien visar att relationen till 

revisorn är den mest avgörande faktorn vid valet. Studien bidrar även med att förklara 

att små företag är priskänsliga men att priset inte är en avgörande faktor vid själva valet. 

Vidare har denna studie bidragit med att förklara att små företag i Sverige inte 

genomför en grundlig efterforskning av revisionsbyrån innan de väljer revisor. Studien 

tillför till teorin att skillnader bland de små företagen existerar när det kommer till 

faktorernas betydelse vid valet av revisor beroende på vilken revisor som företaget 

representeras av.  

 

Studiens praktiska bidrag är att revisionsbyråerna kan se hur viktigt det är för dem att 

både bygga upp och vårda en god relation till sin klient. Om de gör det kan de vinna på 

det genom dels kvarhålla kunden men även skapa ett gott rykte samt locka till sig fler 

kunder. Vidare är det viktigt för revisionsbyråerna att fortutbilda sina anställda så att de 

har rätt kompetens för det arbete de ska utföra. Denna studie har även bidragit praktiskt 

med att revisionsbyråerna bör visa de skillnader som just deras revisionsbyrå har 

jämfört med andra. Anledningen till detta är eftersom företagen i dagens läge inte 

genomgår någon större process där det varken söker information eller jämför mellan 

olika byråer i någon större grad.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Efter denna studie har vi uppmärksammat att fortsatta studier är möjliga inom samma 

riktning. Fortsatta studier skulle både kunna omfatta en kvalitativ studie, kvantitativ 

studie samt en studie med båda metoderna involverade. Den kvalitativa studien skulle 

kunna fånga upp en djupare förståelse beträffande vilka faktorer som spelar in samt en 

djupare förståelse kring valprocessen av revisor vilket denna studie förbigår. Där det 

finns möjligheter att djupare granska varför inga noggranna jämförelser görs mellan de 

olika revisionsbyråerna som finns på marknaden. Den kvalitativa delen kan därefter 

följas upp med en kvantitativ del för att kunna göra studien generaliserbar. Utifrån att 

denna studie inte behandlar utvärdering av revision i någon större omfattning finns det 

möjligheter att inkludera denna del av processen för att försöka fånga upp detta men 

även om företag egentligen finner något behov i att ha revisor. Vidare skulle 

priskänsligheten bland företagen kunna granskas mer ingående för att försöka förstå hur 

denna priskänslighet har utvecklats och hur den kan komma och se ut inom en tio års 

period. Det skulle även vara möjligt att göra en studie där både stora och små företag 

ingår för att kunna se större skillnader än vad denna studie gör.  

 

Ytterligare möjligheter för fortsatta studier av liknande drag hade varit att applicera 

studiens fokus på företag med frivillig revision. En studie av detta slag hade kunnat 

fånga upp mer de bakomliggande faktorer som ligger till grund för deras anskaffande av 

revisor alltså vad företaget efterfrågar och vilken nytta de ser sig kan erhålla från 

revisionen.  
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8. Sanningskriterier     
 

I detta avslutande kapitel för vi ett resonemang över studiens sanningskriterier 

beträffande validitet, reliabilitet samt dess generaliserbarhet. Detta görs till hänsyn till 

läsaren så att denne kan lättare bedöma studiens trovärdighet.  

 

 

För att en studie ska bli bra är det viktigt att studien innehar en hög reliabilitet samt 

validitet från början till slut. Detta är avgörande för studiens trovärdighet och är viktigt 

att ha i åtanke genom hela studien. (Eliasson, 2013, s. 14) De båda sanningskriterierna 

är starkt kopplade till varandra men ger dock inte någon försäkring till den andre. Vilket 

innebär att en hög reliabilitet inte behöver innebära att studien har en hög validitet. 

(Patel & Davidson, 2003, s. 99)  

 

8.1 Validitet 
 

När det gäller validitetkriteriet inom forskningen anses det som ett av de viktigaste 

sanningskriterierna i många anseenden. Kriteriet avgör ifall de slutsatser som dras 

utifrån undersökningen är korrekta samt hänger samman. Beträffande kvantitativa 

studier brukar validitetskriteriet även kallas för begreppsvaliditet som syftar på ifall 

tester som används verkligen mäter det som är tänkt att mätas. (Bryman & Bell, 2013, s. 

63; Patel & Davidson, 2003, s. 98)  

 

Bland forskningsmetodikens antologi finns flertal olika benämningar på vad 

validitetsbegrepp kan delas upp i. Några av dessa är; intern-, extern-, begrepps-, 

innehålls- och samtidig validitet. (se exempelvis Svenning, 2003, s. 65; 173-174; Patel 

& Davidson, 2003, s. 99-100; Bryman & Bell, 2013, s. 63-64) Beträffande den interna 

validiteten i studien har vi till störst del utgått ifrån tidiga studiers mätinstrument för att 

försäkra oss att mätningen som är tänkt att mäta verkligen är korrekt. Flertalet av 

variablerna som har visat sig ha en effekt på företags val av revisor och som använts 

som frågor i enkäten, framförallt Del II, har kommit ifrån Beattie & Fearnley (1995; 

1998) samt Sands & McPhail (2003) studier. Fördelen av att använda tidiga kända 

forskningsvariabler och faktorer för att besvara problemformuleringen i studien är att en 

bättre jämförelse har kunnat göras utifrån studiens resultat  

 

När det gäller köpprocessen av revisor har studien inte haft någon tidigare forskning 

inom revisionsområdet till hjälp. Däremot har vi använt oss av den generella 

köpprocessen samt annan forskning som studerat köp av professionella tjänster. Detta 

har hjälpt oss att mäta köpprocessen av revision till stor del. Dock har inga jämförelser 

kunnat göras med tidigare forskning inom revisionsområdet eftersom denna studie 

behandlar ett nytt område inom revision. 
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8.2 Reliabilitet 
 

Nästa viktiga kriterium som ligger till grund för att en hög validitet ska kunna uppnås är 

att studien innehar en hög reliabilitet/tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2003, s. 98). När 

det gäller reliabiliteten förklarar detta hur pålitlig en studies resultat verkligen är. 

Forskningskriteriet reliabilitet skiljer sig dock åt beroende på studiens 

undersökningsmetod (kvantitativ eller kvalitativ) vilket validitetkriteriet inte gör. 

(Svenning, 2003, s. 63) 

 

Om två olika undersökningar görs med samma syfte och metod ska resultatet bli 

detsamma om studien har en hög reliabilitet (Svenning, 2003, s. 67). Vi anser att studien 

frågor är stabil ifall populationen inte förändras. Hade en studie gjorts i framtiden med 

samma syfte, metod och population anser vi att ett liknande resultat skulle konkluderas. 

Detta har dock inte gjorts vilket leder till att vi inte kan uttala oss om resultatets 

stabilitet. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 123) kan undersökningar med 

attitydmätningar förändras över tid vilket kan leda till att reliabilitetsgraden försämras. 

Eftersom revison som tjänst har utvecklats till en mer relationsbaserad service och 

resultaten visar på att relationen till revisorn är av stor betydelse vid valet av revisor 

anser vi att reliabilitetsgraden i studien är god.   

 

Utifrån den kvantitativa studiemetodiken och det obundna slumpmässiga urvalet som 

gjorts har intresset från oss varit att försöka skapa ett stabilt resultat som går att 

generalisera. De olika valen i studien har varit till syfte att skapa ett solitt resultat för 

läsaren eller annan intressent att använda vid senare tidpunkt. Vårt val av att börja med 

pilotstudier i två steg var för att bättre granska det innehåll som enkäten hade. Detta för 

att öka reliabiliteten i enkätens frågor.  Utifrån detta har vi analyserat frågorna med 

hjälp av statistiska tester i samtliga frågor. Detta har lett till att vi kunnat bygga vår 

analys grundligt och göra vidare jämförelser med tidigare studier.  

 

8.3 Generalisering  
 

En styrka i studien när det kommer till generaliseringen är att den har en god extern 

validitet. Urvalet indikerar på detta eftersom studien har utförts på ett obundet 

slumpmässigt urval av den totala populationen vilket är att föredra vid kvantitativa 

studier enligt Bryman & Bell (2013, s. 80). Utifrån detta motsvarade urvalet 4000 

företag där svarsfrekvensen slutligen landade på 14,48% (555 stycken svar). Hur bra 

speglar då detta urval populationen? Utifrån en kontroll av populationens medelvärde i 

omsättningen visade det sig att företagen hade en omsättning på 14,20 Mkr. Vårt urval 

hade däremot 17,90 Mkr i omsättning. Vi kan alltså se att det finns en viss skillnad. 

Trots denna skillnad anser vi att vårt urval speglar populationen bra och därför är våra 

resultat generaliserbara till stor del.   
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Appendix 1: Introduktionstext till enkäten 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar vid Umeå universitet, med inriktning redovisning och 

revision inom civilekonomprogrammet. Under våren 2014 skriver vi examensarbete 30 

hp i syfte att fastställa vilka karaktärsdrag som små aktiebolag finner väsentliga hos en 

revisor. Ert företag har slumpvis blivit utvalt att ingå i denna studie, och vi vore mycket 

tacksamma om ni tog er tid att besvara vår enkät. Ert svar har stor betydelse för denna 

studies kvalité och generalisering. Frågan som denna studie berör är ”Vilka faktorer 

påverkar små företag vid valet av revisor?”. 

 

Enkäten består av tre delar och tar endast 5-10 minuter att besvara. Den som svarar på 

frågorna ser vi helst vara företagsledare/VD alternativt en person som är involverad i 

beslutet av revisor. Just Ert svar är viktigt! Enkätsvaren kommer att behandlas helt 

konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att gå att utläsa i resultaten.  

Vi är mycket tacksamma om Ni kan besvara enkäten snarast. Klicka på länken nedan 

för att besvara enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/1OX_v7fucU_s_1mcHHIsUd_zXln8JaxdXX3QAQN

KM1O0/viewform 

Är ni intresserade att ta del av vårt resultat eller har ni några andra funderingar/frågor 

tveka inte att kontakta oss! 

Ert stort tack på förhand för Ert deltagande! 

Med vänlig hälsning 

Nils Andersson Anton Englund  

niles.andersson@gmail.com antonenglund1990@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/1OX_v7fucU_s_1mcHHIsUd_zXln8JaxdXX3QAQNKM1O0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1OX_v7fucU_s_1mcHHIsUd_zXln8JaxdXX3QAQNKM1O0/viewform
mailto:niles.andersson@gmail.com
mailto:antonenglund1990@gmail.com
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Appendix 2: Enkäten  
 

DEL I: Bakgrundsfakta  
 

1. Vilken är er befattning i företaget?  
 

□ VD □ Ekonomiansvarig □Styrelsemedlem □ Annat  

 

 

2. Er omsättning räkenskapsåret 2013?  

 

   Mkr (SEK) 
 

 

3. Hur många anställda är ni?  

 

   Antal 
 

 

4. Er balansomslutning 2013?  

 

   Mkr (SEK) 
 

 

5. Antal delägare i företaget? 

 

   Antal 
 

 

6. Vilken bransch arbetar ni i? 

□ Handels □ Tjänst  □ Finansiering □ Industri  □ Annan 

 

 

7. Vem fattar huvudsakligt beslut om valet av revisor? 

□ VD □ Ekonomichef □ Koncernägare □ Styrelsen 

 

 

8. Vilken är er nuvarande revisor? 

□ Deloitte □ PwC □ KPMG □ EY □ Mazars SET 

□ BDO □ Grant Thornton  □ Baker Tilly Sverige □ Annat 

 

 

9. Hur länge har ni haft er nuvarande revisor? (personen i fråga)(år) 

□ 0-2  □ 3-5 □6-8 □9-11 □12-15 □16> 
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10. Hur länge har ni haft er nuvarande revisionsbyrå? (år) 

□ 0-2  □ 3-5  □6-8 □9-11 □12-15 □16> 

 

 

11. Hur troligt är det att ni har kvar samma revisor om 5 år? 

 
  Inte troligt 1 2 3 4 5  Mycket troligt 
 

 

DEL II: Vad grundade ni ert val på? 

Där 1 motsvarar ”stämmer inte alls” medan 5 ”instämmer helt”. 

 

12. Priset på revisionen?  

 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

13. Revisorns kompetens?  

  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

14. Revisionsbyråns kompetens?  

 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

15. Revisorn har speciella branschkunskaper?  

 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

16. Relationen mellan er och revisorn?   

 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

17. Relationen mellan er och revisionsbyrån?  

  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

18. Revisionsbyråns närhet till företaget?  

 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt  

 

 

19. Revisionsbyrån har ett stort utbud av andra tjänster än revision(skatterådgivning, 

redovisningshjälp, konsultrådgivning etc.)?  

 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
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20. Revisionsbyråns rykte? 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 

 

21. Övriga intressenters åsikt om revisorn? 

 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

22. Era kreditgivares åsikt om revisorn? 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 

 

23. Revisionsbyrån är verksam internationellt? 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 

 

24. Var det viktigt att revisorn representerade en av ”Big-8” revisionsbyråerna? 

(PwC, KPMG, Deloitte, EY, Grant Thornton, BDO, Mazars SET, Baker Tilly Sverige) 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

 

25. Med hur mycket hade priset på er revision kunnat öka utan att ni skulle byta? 

□ 0 % □ 5% □ 10% □ 15% □ 20%  □ 25%  

□ 30% □ 35% □ 40% □ 45% □ 50%>   

 

26. Vilka alternativ hade fått dig att byta revisor? 

(Flera alternativ kan fyllas i, dock max 2 alternativ) 

□ Relationen mellan er och revisor har skadats  

□ Kvalitén är för låg på revisionen 

□ Priset på revisionen       

□   eget alt. 

 

27. Deltog du i senaste valet av revisor? Om NEJ, är du nu klar med enkäten och kan trycka på 

SKICKA längst ner på Del III sida. Om JA fortsätt besvara frågorna på Del III. 

□ Ja □ Nej 
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DEL III: Valet av revisor:   

Gradera till hur stor del de nedanstående påståendena stämmer in på ert val.  

Där 1 motsvarar ”stämmer inte alls” medan 5 ”instämmer helt”. 

 

28. Vi kom i kontakt med vår revisionsbyrå genom rekommendation av kollegor från andra 

företag 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

29. Vi kom i kontakt med vår revisionsbyrå genom media, reklam etc. 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

30. Vi kom i kontakt med vår revisor genom tidigare använd revisionsbyrå 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

31. Vi jämförde revisionsbyråernas priser 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

32. Vi jämförde revisionsbyråernas rykte/storlek 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

33. Vi jämförde revisionsbyråernas utbud av tjänster 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

34. Vi jämförde revisionsbyråernas plats 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

35. Vi samlade in offert från … stycken revisionsbyråer?(st) 

 □ 1-2 □ 3-4 □ 5-6 □ 7-8 □ 8> 

 

 

36. Uppskatta den totala tiden vid valet av er revisor?(dagar) 

 □ 0,5 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 

 □ 5 □ 6 □ 7 □ 7> 
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37. Till hur stor del berodde ert val av revisor på vem revisorn var? (personen i fråga) 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

38. Till hur stor del berodde ert val av vilken byrå revisorn jobbar åt? 

 
 Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 

 

 

 

Tack än en gång för din medverkan! 
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Appendix 3: Utskick av påminnelse 
 
Hej igen! 

 

För exakt en vecka sedan ska ni ha erhållit en e-post beträffande en studie som vill 

besvara frågan ”Vilka faktorer påverkar små företag vid valet av revisor?”. För er som 

redan deltagit eller inte kunde vill vi tacka så mycket för ert deltagande och meddela att 

ni kan bortse från detta mail.  

 

Nu skickar vi ut en påminnelse till er om att just Ert svar är av stor vikt i denna studie 

och önskar på så sätt att ni tar er tid att besvara denna enkät som endast tar 5-10 

minuter. 

 

Om ni motförmodan skulle ha tappat bort/råkat slänga mailet så bifogas här en länk som 

tar er direkt till enkätundersökningen: 

https://docs.google.com/forms/d/1OX_v7fucU_s_1mcHHIsUd_zXln8JaxdXX3QAQN

KM1O0/viewform 

 

Vid eventuella frågor/problem samt intresse för studien tveka inte att kontakta oss. 

 

Med det sagt så vill vi tacka så mycket på förhand och önska er en trevlig eftermiddag 

samt helg! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Nils Andersson   Anton Englund 

niles.andersson@gmail.com   antonenglund1990@gmail.com 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1OX_v7fucU_s_1mcHHIsUd_zXln8JaxdXX3QAQNKM1O0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1OX_v7fucU_s_1mcHHIsUd_zXln8JaxdXX3QAQNKM1O0/viewform
mailto:niles.andersson@gmail.com
mailto:antonenglund1990@gmail.com
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Appendix 4: Korrelationanalys faktorerna         

 

 
Fråga 

12 

Fråga 

13 

Fråga 

14 

Fråga 

15 

Fråga 

16 

Fråga 

17 

Fråga 

18 

Fråga 

19 

Fråga 

20  

Fråga 

21  

Fråga 

22 

Fråga 

23 

Fråga 12. Priset 

på revisionen. 

Pearson 

Correlation 

1 0,133
**

 0,133
**

 0,152
*

*
 

0,138
*

*
 

0,151
*

*
 

0,171
*

*
 

0,226
*

*
 

0,146
**

 0,234
**

 0,220
**

 0,030 

Sig. (2-

tailed) 

 
0,002 0,002 0,000 0,002 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,495 

N 539 539 536 527 522 522 533 523 533 517 511 510 

Fråga 13. 

Revisorns 

kompetens. 

Pearson 

Correlation 

0,133
**

 1 0,626
**

 0,394
*

*
 

0,482
*

*
 

0,250
*

*
 

0,316
*

*
 

0,321
*

*
 

0,402
**

 0,078 0,188
**

 0,087
*
 

Sig. (2-

tailed) 

0,002 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,049 

N 539 555 552 538 533 537 548 538 549 527 524 520 

Fråga 14. 

Revisionsbyråns 

kompetens. 

Pearson 

Correlation 

0,133
**

 0,626*

* 

1 0,396
*

*
 

0,312
*

*
 

0,435
*

*
 

0,360
*

*
 

0,425
*

*
 

0,652*

* 

0,153
**

 0,298
**

 0,217
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

0,002 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 536 552 552 535 530 536 546 536 547 524 521 519 

Fråga 15. 

Branschkunskape

r. 

Pearson 

Correlation 

0,152
**

 0,394
**

 0,396
**

 1 0,205
*

*
 

0,287
*

*
 

0,289
*

*
 

0,426
*

*
 

0,298
**

 0,226
**

 0,278
**

 0,395
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 527 538 535 538 519 521 532 525 533 520 514 517 
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Fråga 16. 

Relationen mellan 

er och revisorn. 

Pearson 

Correlation 

0,138
**

 0,482
**

 0,312
**

 0,205
*

*
 

1 0,441
*

*
 

0,169
*

*
 

0,230
*

*
 

0,186
**

 0,041 0,109
*
 0,065 

Sig. (2-

tailed) 

0,002 0,000 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,358 0,015 0,145 

N 522 533 530 519 533 516 526 518 527 509 506 500 

Fråga 17. 

Relationen mellan 

er och 

revisionsbyrån? 

Pearson 

Correlation 

0,151
**

 0,250
**

 0,435
**

 0,287
*

*
 

0,441
*

*
 

1 0,320
*

*
 

0,322
*

*
 

0,381
**

 0,132
**

 0,242
**

 0,160
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 

N 522 537 536 521 516 537 531 522 533 513 509 506 

Fråga 18. 

Revisionsbyråns 

närhet till 

företaget? 

Pearson 

Correlation 

0,171
**

 0,316
**

 0,360
**

 0,289
*

*
 

0,169
*

*
 

0,320
*

*
 

1 0,379
*

*
 

0,399
**

 0,207
**

 0,245
**

 0,186
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 533 548 546 532 526 531 548 534 544 522 519 515 

Fråga 19. 

Revisionsbyrån 

har ett stort utbud 

av andra tjänster 

än revision  

Pearson 

Correlation 

0,226
**

 0,321
**

 0,425
**

 0,426
*

*
 

0,230
*

*
 

0,322
*

*
 

0,379
*

*
 

1 0,392
**

 0,255
**

 0,352
**

 0,416
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 

N 523 538 536 525 518 522 534 538 535 514 511 510 

Fråga 20. 

Revisionsbyråns 

rykte? 

Pearson 

Correlation 

0,146
**

 0,402
**

 0,652*

* 

0,298
*

*
 

0,186
*

*
 

0,381
*

*
 

0,399
*

*
 

0,392
*

*
 

1 0,228
**

 0,353
**

 0,200
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 

N 533 549 547 533 527 533 544 535 549 525 522 518 
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** Korrelation är signifikant på 0,01 (2-tailed). 

*   Korrelation är signifikant på 0.05 (2-tailed). 

  

Fråga 21. Övriga 

intressenters åsikt 

om revisorn? 

Pearson 

Correlation 

0,234
**

 0,078 0,153
**

 0,226
*

*
 

0,041 0,132
*

*
 

0,207
*

*
 

0,255
*

*
 

0,228
**

 1 0,647*

* 

0,287
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,075 0,000 0,000 0,358 0,003 0,000 0,000 0,000 
 

0,000 0,000 

N 517 527 524 520 509 513 522 514 525 527 514 503 

              

Fråga 22. Era 

kreditgivares åsikt 

om revision? 

Pearson 

Correlation 

0,220
**

 0,188
**

 0,298
**

 0,278
*

*
 

0,109
*
 0,242

*

*
 

0,245
*

*
 

0,352
*

*
 

0,353
**

 0,647*

* 

1 0,348
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

0,000 

N 511 524 521 514 506 509 519 511 522 514 524 501 

Fråga 23. 

Revisionsbyrån är 

verksam 

internationellt? 

Pearson 

Correlation 

0,030 0,087
*
 0,217

**
 0,395

*

*
 

0,065 0,160
*

*
 

0,186
*

*
 

0,416
*

*
 

0,200
**

 0,287
**

 0,348
**

 1 

Sig. (2-

tailed) 

0,495 0,049 0,000 0,000 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

N 510 520 519 517 500 506 515 510 518 503 501 520 
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Appendix 5: Korrelationsanalys bakgrundsfrågorna 
 

 

** Korrelation är signifikant på 0,01 (2-tailed). 

*   Korrelation är signifikant på 0.05 (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 5 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 24 

Fråga 2. Er omsättning räkenskapsåret 

2013? (Log.) 

Pearson Correlation 1 0,548
**

 0,029 0,129
**

 0,030 -0,017 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,508 0,002 0,481 0,690 

N 555 555 533 555 545 523 

Fråga 3. Hur många anställda är ni? Pearson Correlation 0,548
**

 1 0,018 0,081 -0,009 -0,078 

Sig. (2-tailed) 0,000  0,678 0,055 0,829 0,074 

N 555 555 533 555 545 523 

Fråga 5. Antal delägare i företaget? Pearson Correlation 0,029 0,018 1 0,094
*
 0,002 -0,019 

Sig. (2-tailed) 0,508 0,678  0,029 0,966 0,675 

N 533 533 533 533 524 504 

Fråga 8. Vilken är nuvarande revisor? Pearson Correlation 0,129
**

 0,081 0,094
*
 1 0,126

**
 0,074 

Sig. (2-tailed) 0,002 0,055 0,029  0,003 0,089 

N 555 555 533 555 545 523 

Fråga 9. Hur länge har ni haft er 

nuvarande revisor? (personen i fråga)(år) 

Pearson Correlation 0,030 -0,009 0,002 0,126
**

 1 0,046 

Sig. (2-tailed) 0,481 0,829 0,966 0,003  0,297 

N 545 545 524 545 545 515 

Fråga 24. Hur mycket hade priset på er 

revision kunnat öka utan att ni skulle 

byta? 

Pearson Correlation -0,017 -0,078 -0,019 0,074 0,046 1 

Sig. (2-tailed) 0,690 0,074 0,675 0,089 0,297  

N 523 523 504 523 515 523 
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