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är avgörande 
 
Engelsk titel: Private companies’ selection of an auditor – A study of determining 
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Handledare: Jürgen Claussen 
 
Abstract 
This essay is written in Swedish. 
 
The audit market in Sweden will face some critical changes in the near future. At the 
moment an investigation concerning the future of the audit duty’s existence is in full 
progress and the duty will most likely be abolished. When the audit duty is being put to 
its end, only four percent of today’s private companies will be forced to hire an auditor. 
This will probably revolutionize the situation for the audit firms that will no longer be 
able to take advantage of the audit duty in their progress to gain new clients. Audit firms 
will then be forced to adjust to a normal market competition where demand is the most 
important factor for everyone involved. 
 
The purpose of the essay is to establish the auditor attributes that the market and audit 
consumers demand. The aim is to be able to illustrate those attributes which are most 
determining for a company’s management when it comes to the auditor’s choice decision. 
The targets for this research are those companies who will most frequently be affected by 
the disappearance of the audit duty; explicitly private companies. By illustrating the 
factors that are in high demand by the audit consumers, audit firms are being given a 
chance to fully adjust and prepare for the changing future ahead. 
 
To demonstrate the impact of the role the audit consumers play, a compilation of primary 
as well as secondary data was collected. This was accomplished by working through a 
positivistic and quantitative perspective, during the run through of previous studies; a 
concept transformation was finally established and was able to connect the theoretical 
framework with the empirical survey. 
 
Thirteen significant auditor attributes were identified from the literature and then 
empirically tested in a national survey. Factor analysis was used to analyse the data that 
was collected by the empirical survey. The analysis resulted in the establishment of four 
attributes that could be seen as determining in the auditor selection process. They 
appeared in the following order: audit quality, chemistry of relationship between auditor 
and client, client orientation and accessibility. 
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II 

Sammanfattning 
 
Den svenska revisionsmarknaden står inför en stundande förändring. För tillfället pågår 
en utredning avseende revisionspliktens vara eller icke vara och det mest tyder på att 
denna kommer att avskaffas inom en snar framtid. När revisionsplikten avskaffas 
beräknas endast fyra procent av dagens aktiebolag behöva anlita en revisor. Detta 
kommer antagligen att revolutionera situationen för revisionsbyråerna som inte längre 
kommer att ha stöd av den svenska lagstiftningen i deras arbete med att knyta till sig 
klienter. Revisionsbyråerna blir till stor del tvungna att anpassa sig till normala 
markandsförhållanden där efterfrågan styr de olika aktörerna. 
 
Syftet med den här studien är att fastställa de revisorattribut som markanden och 
revisionskonsumenterna efterfrågar. Målet är att kunna åskådliggöra de attribut som i 
allra högsta grad efterfrågas av beslutsfattarna i den målgrupp som i störst utsträckning 
kommer att påverkas av ett avskaffande av revisionsplikten, nämligen mindre aktiebolag. 
Genom att synliggöra de faktorer som efterfrågas av konsumenterna ges 
revisionsbyråerna en möjlighet att tillfullo kunna anpassa sig och rusta inför de 
kommande förändringarna. 
 
För att kunna uppfylla studiens syfte har en insamling av både primärdata såväl som 
sekundärdata genomförts. Genom att verka ur ett positivistiskt och kvantitativt 
perspektiv, under genomgången av tidigare studier, har en begreppsoperationalisering 
slutligen kunnat sammanlänka den teoretiska referensramen med en empirisk 
enkätundersökning. 
 
Tretton signifikativa revisorattribut har kunnat identifieras under den teoretiska 
undersökningen, vilka sedan testades i en nationell empirisk studie. En kvantitativ analys 
användes därefter för att kunna analysera den rådata som den empiriska studien 
genererade. Analysen ledde fram till att fyra revisorattribut som är avgörande vid valet av 
revisor kunde urskiljas. Dessa var i följande ordning: revisionskvalité, personkemi mellan 
revisor och klient, klientorientering och tillgänglighet. 
 
Nyckelord: Revisor, Revisorattribut, Klient, Revisionsbyrå, Mindre aktiebolag
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1 Inledning 
I kapitlet presenteras studiens problembakgrund samt problemdiskussion. Detta leder 

fram till en problemformulering som tydliggörs via specificering av syfte, målgrupp, och 

avgränsningar för studien. 

1.1 Bakgrundbeskrivning  
Revision är ett begrepp som har funnits sedan urminnes tider. Den första formen av 
revision sägs ha uppkommit redan 6000 f.Kr. i Mesopotamien. Under antiken sägs att 
revisionsaktivitet förekommit i Kina, Grekland, Egypten och Rom. Bildandet av 
revisorsorganisationen Society of Accountants i Edinburgh 1853 har ansetts vara 
ursprunget till den moderna revision som idag utövas (Svanström 2008, s. 1-2). Revision 
i Sverige har funnits i organiserad form sedan 1899 då det Svenska Revisorsamfundet 
bildades. En av anledningarna till att revision uppkom i organiserad form var att det fanns 
ett behov av att säkerställa att de regler och normer som var uppsatta inom 
redovisningsområdet efterföljdes på ett korrekt sätt. En annan anledning till uppkomsten 
av Svenska Revisorsamfundet var för att markera professionalitet gentemot revisorer utan 
den rätta kompetensen, s.k. lekmannarevisorer. (Artsberg 2005, s. 106)  
 
Idag är revisionen hårt reglerad i svensk lagstiftning. Numera innefattas alla aktiebolag 
och en avgränsad del av andra företagsformer av en revisionsplikt. Revisionsplikt innebär 
att bolagen måste upprätta en årsredovisning som sedan ska granskas och godkännas av 
en godkänd eller auktoriserad revisor (Bolagsverket, 2008-10-13). Kravet på kvalificerad 
revision i alla aktiebolag infördes 1983 eftersom det ansågs att det inte var de bolagen 
med redan existerande revisionsplikt som låg mest i riskzonen för ekonomisk brottslighet 
utan snarar mindre bolag med ett litet aktiekapital. De mindre bolagen kunde i kraft av att 
de var juridiska personer, missbrukas av dess grundare som slapp personligt 
betalningsansvar. En liknande argumentation ligger än idag till grund för 
revisionspliktens existens (Nyquist 2005, Skattenytt). I aktiebolagslagen (2005:551) 
fastslås revisionsplikten för aktiebolag genom krav på att den juridiska personen har 
minst en godkänd eller auktoriserad revisor som årligen granskar bolagets årsredovisning 
samt bokföring. (ABL 9:1)  
 
För att säkerställa att de regler och normer som upprättas inom revision efterföljs på ett 
korret sätt räcker det inte med att använda sig av kravet på att vissa företagsformer ska 
använda sig av en revisor. Det gäller också att revisorn uppfyller fastställda krav för att 
kvaliteten ska kunna vidhållas. Revisorsnämnden (RN) har till uppgift att upprätthålla 
förtroendet för revisorskåren genom att införa olika kvalitetskrav på revisorn 
(Revisorsnämnden, 2008-10-26). I revisorslag (2001:883), som är ett resultat av RN:s 
arbete, framgår de krav som en revisor måste uppfylla för att kunna anta sig uppdraget 
som revisor för ett utvalt bolag. Först och främst måste revisorn vara godkänd alternativt 
auktoriserad, vilket de blir som lyckas avlägga en godkänd revisorsexamen. Därefter 
måste även revisorn uppfylla innebörden av begreppen god revisorssed och god 
revisionssed. 1910 års aktiebolag ställde enbart krav på revision utan några som helst 
krav på revisorns yrkeskunskaper. Idag hävdar revisorskåren starkt sin professionalitet 
och i grunden ligger de ökade krav som ställts på revisorn. (Artsberg 2005, s. 106-107)  
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För tillfället pågår en utredning i Sverige om kravet på mindre företag att anlita en 
godkänd eller auktoriserad revisor ska vidhållas. EU ställer krav på att alla noterade bolag 
samt företag av en viss storlek årligen genomgår revision (Svanström 2008, s. 6). Dock 
har EU i artikel 51 i EG:s fjärde bolagsdirektiv fastslagit att medlemsstaterna har rätt att 
undanta små företag från revisionsplikten. Samtliga av de länder som var medlemmar i 
EU innan utvidgandet 2004, med undantag för Sverige och Malta, har valt att utnyttja 
denna möjlighet. Till de små företag som enligt EG direktivet får undantas från 
revisionsplikt räknas de som maximalt överstiger ett av de tre kriterier som är satta som 
definition för begreppet små företag. EU: s kriterier för klassifikationen små företag är ett 
företag med färre än 50 anställda och med en omsättning understigande 8,8 miljoner euro 
eller en balansomslutning understigande 4,4 miljoner euro (SOU 2008:32, s. 153). I den 
pågående svenska utredningen är det fortfarande oklart exakt vilka gränsvärden som 
kommer att gälla för undantag av revisionsplikten men den svenska regeringen (dir. 
2006:128) ger tydliga signaler om att revisionsplikten kommer att försvinna för mindre 
aktiebolag (Svanström 2008, s. 6). I utredningen om revisionspliktens avskaffande 
föreslås det att regeländringen ska ske senast den 1 juli 2010. (SOU 2008:32, s.153).  
 
Av de företag som idag är revisionsskyldiga står aktiebolagen för en majoritet. 
Uppskattningsvis 330 000 aktiebolag har till skyldighet att låta sig granskas av en 
kvalificerad revisor medan motsvarande siffra bland övriga företagsformer är 
uppskattningsvis mindre än 40 000 (SOU 2008:32, s. 124). När denna regeländring sker 
så förväntas alla mindre aktiebolag runt om i landet att slippa kravet på att ha en revisor, 
då de faller inom ramen för EU: s definition av små företag som får undantas 
revisionsplikt (Svanström 2008, s. 7). Den svenska preciseringen av mindre aktiebolag är 
satt av Bokföringsnämnden och liknar på många sätt EU: s definition. Som mindre 
aktiebolag klassificeras de privata aktiebolag som maximalt uppnår ett av de tre följande 
kriterierna, som är ställda i årsredovisningslagen (1995:1554): medelantalet anställda har 
under de två senaste åren uppgått till mer än 50, balansomslutningen har under de två 
senaste åren uppgått till mer än 25 miljoner kronor och nettoomsättningen har under de 
två senaste åren överstigit 50 miljoner kronor. 
 
Det främsta argumentet till revisionspliktens avskaffande ligger i att de administrativa 
kostnaderna, för små företag att anlita en revisor, ses som orimligt höga i förhållande till 
deras ekonomiska förutsättningar. Revisionspliktens föreliggande ses i en del fall till och 
med som avgörandet till varför ett nytt företag inte startas. Nyttan anses alltså inte längre 
överstiga målet med revision i den här typen av företagsstorlek. (Svanström 2008, s. 7) 

1.2 Problemdiskussion 
Revision som ämnesområde står i nuläget inför en omfattande förändring. När 
revisionsplikten för mindre företag avskaffas beräknas nivån, på aktiebolag med tvång att 
ha kvalificerade revisorer, sjunka från 100 procent ner till fyra procent. Detta förutsatt att 
utredningen leder fram till att Sverige använder samma gränsvärden som EU satt upp för 
företag som kan undantas från revisionsplikt. (SOU 2008:32, s. 307)  
 
När revisionsplikten försvinner för aktiebolag förväntas efterfrågan på revisorer att 
minska men meningarna går isär om hur hårt detta kommer att slå mot revisionsbyråerna. 
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En del av de företag som står under revisionsplikten anlitar i dagsläget även den 
revisionsbyrå som deras revisor representerar, för olika typer av rådgivningstjänster. 
Vilket är något som skapar fördelar för båda parter. Revisionsbyrån kan vara 
kostnadseffektiv då samma information kan användas för både rådgivning och 
granskning. Samtidigt sparar revisionsbyrån både tid och avlönade timmar för kundens 
räkning. Studier visar att framförallt mindre företag anlitar revisionsbyråer för 
rådgivning. Anledningen till detta tros vara att mindre företag har ett grundläggande 
behov av extern ekonomisk vägledning, då de inte alltid har möjligheten att upprätthålla 
liknande resurser internt. (Svanström 2008, s. 8) 
 
För tillfället bedrivs intensiv forskning om hur hårt revisionspliktens avskaffande 
kommer att påverka revisionsbyråerna runt om i landet. Bland dem som har uttalat sig i 
frågan finns Ernst & Young: s VD Jan Birgerson som tror att regeländringen kommer att 
få mycket små konsekvenser för hans företag och räknar endast med ett marginellt dropp 
i kundantal. Av en annan uppfattning är Företagarna: s VD Anna-Stina Nordmark 
Nilsson som menar att med tiden så kommer kunderna att svika revisionsbyråerna och 
upptäcka att det finns andra sätt att få hjälp med ekonomin. När revisionsbyråerna måste 
anpassa sig till mer marknadsmässiga förhållanden ser Jan Birgersson rådgivningsrollen 
som den stora konkurrensmöjligheten. Enligt honom är de förändrade förhållandena 
något som Ernst & Young känt till en längre tid och är väl förberedda inför. 
(Affärsvärlden, 08-04-15) 
 
Det är troligen inte bara ekonomisk rådgivning som kommer efterfrågas ifrån 
revisionsbyråerna i framtiden. Revisionen är i dagsläget inte bara en kostnad för bolagen. 
Den genererar även nytta genom tillförlitlig information till olika intressenter. 
Aktieägare, Skatteverket, kreditgivare, investerare, kunder och leverantörer är exempel 
på aktörer som kan ha ett intresse i att bolaget revideras. Bolagets egna ägare drar nytta 
av revisorn då denna fungerar som en oberoende övervakare av företagsledaren. Revisorn 
har nämligen till uppgift att se till att företagsledaren håller sig inom ett begränsat 
handlingsutrymme i ett redovisningshänseende. Granskningen som görs av en oberoende 
revisor medför även att intressenter som kreditgivare och leverantörer kan känna sig 
säkrare på företagets verkliga likviditet, vilket kan ha till följd att de blir mer benägna att 
lämna krediter. Kunder och investerare finner nyttan i att de får en verifikation på att de 
handlar med ett seriöst företag och minskar riskerna för att bli av med det investerade 
kapitalet. Vilket i sin tur kan öka benägenheten att investera i bolaget. Nyttan av revision 
för bolagets intressenter verkar alltså i slutändan även generera en fördel för företagets 
affärsverksamhet. (Svanström 2008, s. 26-39) 
 
Den 26 mars 2006 ställde sig Danmark till skaran av länder som utnyttjat regeln i EG: s 
fjärde bolagsdirektiv om slopad revisionsplikt för specifika bolagsformer. Knappt ett år 
senare, i januari 2007, syntes det ännu inte någon påtaglig effekt av lagändringen. En 
undersökning i december 2006 visade att endast två procent valt bort revision även om 
ytterliggare sju procent övervägde möjligheten (Balans, Nr 2 2007). Även studier från 
Storbritannien visar att efterfrågan på revision inte uteblir vid ett avskaffande. Trots 
frånvaro av lagkrav väljer alltså en del företag att av olika anledningar anlita revisorer. 
Det ska dock tilläggas att antalet företag i Storbritannien som väljer bort revision ökar 
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med tiden. Uppskattningsvis väljer i dagsläget 60-70 procent av landets företag, som är 
undantagna från kravet, bort revision. (Svanström 2008, s. 125) 
 
En undersökning genomförd 2006 visar på att svenska företag överlag skulle behålla 
revision även om det saknades lagkrav. I studien framgår det att 77 procent av de 
tillfrågade företagen frivilligt skulle välja revision medan endast sju procent med säkerhet 
skulle avstå (Balans, nr 11 2006). Med hänvisning till den här studien och studier gjorda i 
länder där revisionsplikten redan är avskaffad verkar det finnas all anledning att tro på en 
efterfrågan av revision även i framtiden. Dock visar samma studier på att företag med 
tiden överger revisionsbyråerna i en allt större utsträckning.  
 
På en marknad som utsätts för allt hårdare konkurrensförhållanden verkar det nu bli 
viktigare än någonsin att kunna tillgodose sina kunders behov. Enligt en studie av 
NUTEK (2000) framgår det att allt fler aktörer erbjuder ekonomisk rådgivning till mindre 
företag runt om i Sverige (Svanström 2008, s. 44). Revisionsbyråerna kan dock erbjuda 
något som en vanlig redovisningsbyrå inte kan, nämligen revision. Som tidigare nämnts 
genererar revisionen en indirekt nytta för bolagen genom att underlätta möjligheten till 
kreditlångivning och öka möjligheten att locka till sig investerar. Det väsentliga i denna 
studie ligger dock inte i vad olika aktörer kan erbjuda utan istället i vad marknaden 
efterfrågar. För revisionsbyråerna bör det bli mer betydelsefullt att kunna tillgodose 
marknadens efterfrågan när revisionsplikten avskaffas, då de ska konkurrera på en 
marknad utan lagstiftningen som en fördelaktig barriär. Det kan således antas att det i 
dagsläget finnas ett stort intresse bland revisionsbyråerna i att fastställa vilka faktorer 
som är avgörande för bolag som förväntas undantas från revisionsplikten, vid deras val av 
revisor. Genom att fastställa vilka attribut bolagen helst ser att deras revisor besitter 
skulle gapet mellan utbud och efterfrågan kunna minimeras och ge revisionsbyråerna en 
möjlighet att till fullo anpassa sig till sina kunders krav.  

1.3 Problemformulering 

1.3.1 Huvudproblem 

� Vilka revisorattribut är avgörande när mindre aktiebolag väljer revisor? 

1.3.2 Delproblem 

� Vilken och hur stor inverkan har olika revisorattribut på mindre aktiebolags val av 

revisor? 

 

� Vilka revisorattribut, som kan ha en inverkan när mindre aktiebolag väljer revisor, 

finns förankrade i teori? 

1.4 Problemavgränsning 
Iakttagande forskningsproblem leder fram till ett behov av att avgränsa min studie. I 
avhandlingen väljer jag att endast undersöka företag inom Sveriges gränser. Främsta 
anledningen är att marknaden inte är fullständigt homogen sett ur ett globalt perspektiv. 
Varje land har sitt specifika regelverk inom revisionsområdet vilket medför att det kan 
vara svårt att generalisera forskningsresultat över gränserna. Avgränsningen är även gjord 
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med hänsyn tagen till begränsade resursmöjligheter och den förutbestämda tidsperioden 
som finns uppsatt för studien.  
 
I studien väljer jag att avgränsa mig till företag som faller under Bokföringsnämndens 
definition på mindre aktiebolag. Det innebär att endast privata aktiebolag som är mindre 
företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554) har beaktats i undersökningen. Motivet 
till innevarande avgränsningen ligger i att alla bolag inom företagsformen för tillfället 
står under revisionsplikten samtidigt som samtliga förväntas undantas från densamma när 
regeländringen sker. 
 
Även mindre aktiebolag som är dotterbolag i en större koncern har fallit utanför ramen av 
denna undersökning, då de själva inte har något inflytande över valet av revisor. Detta 
beslut tas nästan uteslutande av koncernens moderbolag. Det ska slutligen tilläggas att 
studien enbart rör aktiva bolag, då vilande bolags efterfrågan kan antas ge ett missvisande 
resultat på grund av att de inte följer ett representativt beteendemönster för ett företag. 

1.5 Syfte 
Huvudsyftet med denna studie är att klargöra vilka revisorattribut som är avgörande när 
mindre aktiebolag väljer revisor. Jag vill skapa en överblickande förståelse för vad 
mindre aktiebolag i första hand efterfrågar när de väljer revisor. För att kunna fastställa 
de avgörande faktorerna och på så sätt besvara huvudproblemet ges först svar på två mera 
grundläggande problemfrågor. Därför innefattar studiens syfte även en kartläggning av 
revisorattribut som blivit uppdagade i tidigare studier inom ämnesområdet samt en 
undersökning avseende vilken och hur stor inverkan de har på mindre aktiebolags val av 
revisor. 
 
Ämnet är ytterst aktuellt och står inför en stundande förändringsprocess. Därför lämpar 
det sig att forska inom området och skapa förståelse för vilka motiv som ligger till grund 
för berörda aktörers handlingar. Genom att påvisa för revisionsbyråerna vad deras 
potentiella kunder efterfrågar skapas en ändamålsenlig information till att kunna 
konsumentanpassa serviceutbudet.  

1.6 Målgrupp 
Studien är i först hand riktad till revisionsbyråer i Sverige eftersom det är dem som 
kommer att kan dra störst nytta av studiens resultat. Som tidigare nämnts kan 
revisionsbyråerna använda fastställandet av revisorattribut för att kunna anpassa sitt 
serviceutbud, så att det överensstämmer med vad marknaden efterfrågar. Det ska 
poängteras att även övriga aktörer som erbjuder redovisningstjänster kan tänkas ha 
liknande intresse i studiens resultat. 
 
Beslutsfattare i mindre aktiebolag kan ha ett visst intresse i undersökningen då de kan dra 
lärdom av vad andra i samma position efterfrågar när de beslutar om revisor. Studien 
vänder sig även till andra som väljer att forska inom samma eller nära relaterade frågor. 
De har möjlighet att ta utgångspunkt och bygga vidare på studiens resultat.  
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Resultatet från undersökningen kan också användas i utbildningssyfte för att upplysa 
studerande om vilka attribut som mindre aktiebolag efterfrågar hos en revisor. Studien 
riktar sig i viss mån också till andra intressenter och då främst dem med bakomliggande 
ekonomisk kunskap. 

1.7 Nyckelord och definitioner 
I uppsatsen används det en del begrepp som kan vara viktigt att tydliggöra för att öka 
förståelsen hos läsaren. 
 
Attribut – utmärkande egenskap, kännetecken. 
(Nationalencyklopedin, 2008-12-30) 
 
Big Four/Six/Eight – Begreppen avser ett samlingsnamn för de största revisionsbyråerna i 
branschen, som för tillfället består av Ernst & Young, KPMG, PriceWhaterhouseCoopers 
och Deloitte. Genom åren har antalet i denna grupp reducerats från åtta till fyra. I 
uppsatsen förekommer de olika benämningarna Big Four, Big Six och Big Eight 
beroende på vilken tidsperiod den refererade studien är gjord.  
 
Klient – person med en relation som kund, patient, rättssökande eller på annat sätt 
hjälpberoende, ofta till en fackman.  
(Nationalencyklopedin, 2008-12-30) 
 
Revisionsbyrå/Revisor – Dessa båda begrepp är så starkt sammankopplade att de ibland 
kan vara svåra att skilja åt. I en del studier används de till och med utifrån samma 
innebörd. 
 
Revisorsnämnden - statens myndighet för revisorsfrågor, grundad 1995. RN:s uppgift är 
att bl.a. se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov samt att utöva 
tillsyn över dessa revisorer. 
(Nationalencyklopedin, 2008-12-30) 
 
 
 
 



 

- 7 - 

1.8 Uppsatsens disposition 
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2 Metod 
Kapitlet beskriver vilket vetenskapligt förhållningssätt och angreppssätt studien är 

utformat utefter. Därefter presenteras undersökningens utformning och genomförande 

samt hur informationen har bearbetats. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns två huvudspår inom forskningens vetenskapliga förhållningssätt; positivism och 
hermeneutik. De två skolbildningarna kan ses som varandras motpoler men trotts det kan 
det vara svårt att endast förhålla sig till den ena. Många forskare är inte ens medvetna om 
vilket av förhållningssätten de arbetar efter. (Patel & Davidsson 1994, s. 23) 
 
Denna studie är utarbetad efter ett positivistiskt förhållningssätt. Genom hela 
undersökningsprocessen har jag sett på studieobjekt som en mätbar företeelse i den 
fysiskt materiella verkligheten. Mina ambitioner låg i att ha en relation till objektet som 
var av logisk, analytisk och objektiv karaktär. Målet var att genomföra studien med 
positivismens krav på objektivitet. Vilket innebär att studiens resultat ska vara oberoende 
av vem som genomför den. Jag är dock medveten om att det kan vara svårt att förhålla sig 
helt objektiv. Hermeneutiken anser att varje forskare besitter en förförståelse som 
kommer att påverka studiens utgång. Inte heller en positivistisk forskare kan handla helt 
förutsättningslöst. Den kunskap jag bär med mig och den förförståelse jag skapade under 
litteraturgenomgången kan ha haft en inverkan på resultatet. Ambitionen var dock att 
motverka min personliga påverkan på forskningsresultatet så långt som det var möjligt. 
Det har gjorts genom att jag ståt i en yttre relation till objektet. (Patel & Davidson 1994, 
s. 26-28) 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

2.2.1 Kvantitativ undersökningsmetod 

Positivister lägger stor vikt vid mätningar som kan uppfattas av våra sinnen. Jag har i 
studien använt mig av en kvantitativ undersökningsmetod, vilket innebär att jag gjort det 
som ska studeras mätbart och sedan presenterat resultatet numeriskt. Kvantitativa 
undersökningar består av hårddata vilket är samma relation som jag har haft till det 
insamlade datamaterial. Jag avsåg således inte att på ett djupgående sätt försöka tolka den 
information som är hämtad ur befintlig teori och det data som är införskaffad via den 
empiriska studien. (Patel & Davidsson 2003, s. 14) 
 
Kvantitativa metoder lämpar sig för att mäta hur utbredda olika förhållanden och attityder 
är inom den undersökta gruppen (Annika Eliasson 2006, s. 31). Då mitt syfte är att just 
visa på utbredda attityder hos en förhållandevis stor population lämpade sig en kvantitativ 
metod bäst för den här studien. En kvantitativ studie i form av en enkätstudie har medfört 
att jag kunnat vända mig till ett större urval och på så sätt ökat generaliserbarheten till 
hela populationen. För att öka generaliserbarheten har jag även tagit i beaktande att 
utsätta studieobjekten för samma situation (Patel & Davidsson 2003, s. 54). Det gör jag 
genom att i enkäten utforma svarsalternativ med en hög grad av strukturering. Vid 
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skapandet av undersökningsmetoder av kvantitativ karaktär är det viktigt att vara 
noggrann och säkerställa att enkäten innehåller alla de frågor som man avser att den ska 
besvara. Främst för att det i efterhand är problematiska att gå in och göra tillägg i den här 
typen av insamlingsmetoder. Jag har därför avsatt en betydande tid av studieprocessen på 
utformandet av enkäten så att den skulle bli tillräckligt fullständig för att uppfylla det mål 
som jag hade satt upp för den. (Patel & Davidsson 1994, s. 61) 
 
Motsatsen till en kvantitativ undersökningsmetod är en undersökning av kvalitativ 
karaktär. En kvalitativ undersökning avser att gå på djupet och genererar mjukdata. 
Nackdelen med att jag valde en kvantitativ studie är att jag inte var integrerad under 
datainsamlingsprocessen. Jag träffade inte studieobjekten personligen och kunde därför 
inte anpassa mina frågeställningar efter varje enskilt objekt som studerades. Det här kan 
ha fått till följd att jag förbisåg viss betydande information. Jag värderar dock den ökade 
generaliserbarheten till hela populationen högre än risken jag tog med att inte vara 
integrerad i insamlingsprocessen, med avseende på studiens syfte. (Patel & Davidsson 
2003, s. 14) 

2.2.2 Deduktiv forskningsstrategi 

För att ta fram redovisningskunskap kan man generellt sätt använda sig av tre 
forskningsstrategier; induktion, abduktion och deduktion. Den deduktiva metoden tar 
utgångspunkt i den befintliga teorin och har till syfte att testa, utveckla, tillämpa eller 
förfina denna teori (Artsberg 2005, s. 31). Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas således 
av att man utgår ifrån befintlig kunskap och sedan drar slutsatser om enskilda händelser 
och företeelser utifrån denna. (Patel och Davidson 1994, s. 21) 
 
Mitt syfte är att tillämpa redan befintlig teori, testa denna på verkligheten och på så sätt 
kunna utveckla kunskapen inom området. Genom att använda mig av teoriförankrade 
faktorer i min undersökningsstudie lade jag grunden till en deduktiv forskningsstrategi. 
De slutsatser jag har dragit, efter att ha testat de teoriförankrade revisorattributen på 
verkligheten, leder i sin tur tillbaka till teorin och bygger på denna. 
 
En induktiv forskningsstrategi hade varit ett bättre alternativ om syftet varit att ta fram 
attribut genom observationer. Men då det redan finns en betydande forskning gällande 
väsentliga revisorattribut när alla typer av bolagsformer väljer revisor, är syftet istället att 
härleda de här faktorerna till en enskild företeelse. I mitt fall är den enskilda företeelsen 
den effekt som de teoriförankrade attributen har på mindre aktiebolags val av revisor i 
Sverige. (Patel & Davidsson 2003, s. 24) 

2.2.3 Mångsidig undersökningsform 

Denna studie är i grund och botten en deskriptiv studie som avser att förklara vilka 
revisorattribut som är avgörande när mindre aktiebolags väljer revisor. En deskriptiv 
studie försöker beskriva förhållanden som har ägt rum eller som existerar i nuläget. (Patel 
& Davidsson 1994, s. 21)  
 
Första steget i min studieprocess var att beskriva de förhållandena som i nuläget finns 
mellan olika revisorattribut och företags val av revisor. Relationen beskrivs med 
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utgångspunkt i den teoretiska kunskap som finns inom mitt problemområde. Genom en 
orientering bland tidigare studier har jag sedan kunnat härleda attribut för att kunna 
besvara forskningsfrågan: ”Vilka revisorattribut, som kan ha en inverkan när mindre 

aktiebolag väljer revisor, finns förankrade i teori?”. Mina ambitioner var i det här skedet 
att förklara hur någonting är vilket karaktäriserar en deskriptiv studie. (Artsberg 2005, s. 
31) 
 
Andra steget i min undersökning krävde även en annan undersökningsform än den 
deskriptiva, för att kunna besvara forskningsfrågan: ”Vilken och hur stor inverkan har 

olika revisorattribut på mindre aktiebolags val av revisor?”. Övergången mellan teori 
och empiri är en kritisk fas i undersökningsprocessen. Det är därför viktigt att säkerställa 
att denna övergång blir så tillförlitlig som möjligt. Denna kvalitetssäkring utförs genom 
en väl utarbetad operationalisering. I mitt fall innebar operationaliseringen att jag 
transformerade de teoretiska revisorattributen till mätbara frågeställningar. I detta skede 
är det av stor vikt att innebörden av attributen inte förvrids under övergången från teori 
till empiri. Den enkät som sedan skapades utifrån de operationaliserade revisorattributen 
sändes till de utvalda studieobjekten. Informationen som enkäten genererade låg därefter 
till grund för min andra undersökningsform. I det här stadiet skedde en modifierad 
hypotesprövning där jag istället för att testa hypoteser på verkligheten, testade de 
framtagna attributen. Prövningen av revisorattributen, på det empiriska datamaterialet, 
ledde sedan fram till en deskriptiv beskrivning av och ett besvarande på forskningsfrågan: 
”Vilken och hur stor inverkan har olika revisorattribut på mindre aktiebolags val av 

revisor?”. (Holme & Solvang 2006, s. 159-161) 
 
Det tredje och sista steget i min studieprocess byggde vidare på de två föregående stegen. 
Den modifierade hypotesprövning fortsatte för att kunna påvisa vilka attribut som är 
avgörande när mindre aktiebolag väljer revisor. Därefter skede en deskriptiv beskrivning 
av förhållandet: ”Vilka revisorattribut är avgörande när mindre aktiebolag väljer 

revisor?”, som även besvarade studiens huvudproblem. Som en följd av studiens resultat 
har jag även avslutningsvis utformat vägledande råd till revisionsbyråerna, angående 
vilka revisorattribut och således även vilken typ av service de bör lägga extra fokus vid i 
arbetet med att stimulera potentiella kunder. Den här typen av vägledande riktlinjer kallas 
för normativ kunskap och är den tredje och sista kunskapskaraktären som behandlats i 
min studie. Normativ kunskap talar om hur man bör handla i vissa situationer för att 
uppnå ett mål. (Goldkuhl 1998, s. 21) 

2.3 Typer av data 

2.3.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som ursprungligen samlats in och analyserats av andra 
utifrån deras utgångspunkter. Sekundärdata är den litteraturinformation jag använt mig av 
för att skriva kapitlet där jag redogör för den teoretiska referensramen. Vid användande 
av sekundärdata är det viktigt att tänka på att det bearbetade materialet ursprungligen 
kommer från en annan avsändare som kan ha haft egna och helt andra avsikter med 
underlaget. Eftersom detta kan påverka tolkningsprocessen är det viktigt att förhålla sig 
källkritisk. En anledning till att jag använt mig av sekundärdata är att den tidsplan som 
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låg inom ramen för min studie inte tillät att jag tog fram revisorattribut, som kan påverka 
svenska mindre aktiebolags val av revisor, genom empiriska studier. Dessutom finns den 
här typen av informationen redan i befintlig teori med hög tillförlitlighet. (Eliasson 2006, 
s. 24) 
 
Tidigare studier beträffande valet av revisor har enbart bedrivits internationellt och då 
främst i anglosaxiska länder, vilket har inneburit att den sekundärdata som använts i den 
här studien ursprungligen var avsedd för andra länder än Sverige. Som nämnts under 1.4 

Problemavgränsning är det problematiskt att överföra resultat länder emellan då 
markanden inte är fullständigt homogen, på grund av att varje land har sitt specifika 
regelverk för hur revision ska bedrivas. Dessutom föreligger det rent generellt en skillnad 
i ägarstrukturen mellan företag i anglosaxiska och kontinentala länder som kan bidra till 
att tolkningsprocessen försvåras (Artsberg 2005, s. 89-90). Sverige tillhör de kontinentala 
länderna där den här typen av information är starkt begränsat till ett fåtal studier, vilket 
inneburit att sekundärdata som är framtagen i anglosaxiska länder har implementerats på 
ett kontinentalt land. Detta är inget ultimat förfarande eftersom tolkningsprocessen blir 
mer prekär och överförandet av informationen kan ifrågasättas. Skillnaderna mellan olika 
länders efterfrågan på revisorattribut ska dock inte överdimensioneras då tidigare studier 
(Beattie & Fearnley 1998; Citron & Manalis 2001; Sands & McPhail 2003) visar att olika 
länder, vare sig de är anglosaxiska eller kontinentala, huvudsakligen efterfrågar samma 
attribut. 

2.3.2 Primärdata 

Den information som samlas in av mig själv genom att jag kontrollerar hela 
undersökningsprocessen kallas för primärdata. I min studie representeras primärdata i 
form av den empiriska information som enkätstudien har genererat. Anledningen till att 
jag använt mig av primärdata i syfte att visa på vilken och hur stor inverkan olika 
revisorattribut har på mindre aktiebolags val av revisor, är att det för tillfället inte finns 
vedertagna och tillförlitliga studier som visar på just det här förhållandet i Sverige. 
(Eliasson 2006, s. 24) 
 
Vid insamling av primärdata krävs det en viss kunskap för att materialet ska anses 
tillförlitligt. Både vid själva utformandet av insamlingsmetoden och vid sammanställning 
av data är det väsentligt att forskaren går metodiskt tillväga. För att frambringa en hög 
tillförlitlighet till min primärdata har jag i skapandet av enkäten utgått i från de 
rekommendationer som Dahmström (2005, s. 123-143) ger avseende konstruktion av 
frågeformulär. Närmare förklaring gällande enkätens utformning sker under avsnittet 
2.4.3 Enkätstudie. (Eliasson 2006, s. 24-25) 

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Litteraturstudie 

Inledningsvis har litteraturstudien fungerat som en hjälp till att finna det som är väsentligt 
inom mitt problemområde och gett mig en förståelse om problemets bakgrund. Detta 
ledde till att jag kunnat avgränsa mitt undersökningsområde och precisera problemet. 
Vidare har litteraturstudien använts för att kunna härleda och fastställa definitioner på de 
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begrepp som behandlas i undersökningen. Det är i den teoretiska referensramen jag har 
hittat de revisorattribut som i tidigare studier haft en inverkan på revisorvals processen. 
Eftersom de här faktorerna ligger till grund för hela studien är litteraturgenomgången en 
väsentlig del av undersökningsprocessen och har därför gets ett betydande tidsutrymme. 
(Patel & Davidsson 2003, s. 44) 
 
Litteraturstudien har även innefattats av en genomgång av tidigare svenska 
undersökningar inom likartade ämnesområden. Den kunskap som har erhållits från dessa 
tidigare studier rör endast själva undersökningsprocessen. Jag har dragit lärdom av de 
undersökningsproblem som där uppgavs som väsentliga, och försökt att motverka dem i 
min studie. Framförallt svarsfrekvensen och utformning av frågorna i enkäten har visat 
sig framkalla tidigare problem. (Patel & Davidsson 2003, s. 46) 
 
Under litteraturstudien har jag förhållit mig kritisk till de källor som bearbetats. Det 
innebär att jag valt bort de källor som inte uppfattas tillräckligt pålitliga och trovärdiga. 
För att kunna agera källkritiskt har jag under hela uppsatsprocessen säkerställt att jag 
vetat var den ursprungliga källan kommit ifrån. (Holme & Solvang 2006, s. 135) 

2.4.2 Pilotstudie 

En pilotundersökning är ett sätt att testa kvalitén på ens huvudsakliga insamlingsmetod. 
Pilotundersökningar lämpar sig extra väl då tanken är att genomföra en 
enkätundersökning. Eftersom respondenten inte kan ställa frågor direkt till frågeställaren 
under själva genomförandet, vilket är fallet vid en intervju, fungerar pilotstudien som en 
möjlighet att justera oklarheter innan den färdiga enkäten sänds ut. (Eliasson 2006, s. 43-
44) 
 
En ekonomiansvarig person med tidigare erfarenhet gällande företags val av revisor, 
bjöds in för att testa mitt enkätformulär innan det sändes ut till de slutgiltiga 
respondenterna. Jag tog här hänsyn till att den person som genomförde pilotstudien hade 
liknande egenskaper och befattning som respondenterna förväntades inneha. Förstudiens 
syfta var att säkerställa att de frågeställningar som formulerats och de begrepp som 
använts i enkäten var av begripbar karaktär för de tilltänkta respondenterna. Pilotstudien 
genererade värdefull feedback som sedan kunde användas till att slutföra uppbyggnaden 
av enkätstudien.   

2.4.3 Enkätstudie 

Enkätstudien byggs upp genom en operationalisering av de begrepp som härletts ifrån 
litteraturstudien. Som tidigare nämnts är operationaliseringen än kritisk del i övergången 
mellan teori och empiri. Det är viktigt att inse att det existerar en skillnad mellan 
teoretiska och operationella definitioner. Den teoretiska definitionen av mina begrepp, 
som sker under avsnitt 3.3 Sammanställning av revisorattribut, syftar till att ställa dem i 
relation till andra kända begrepp, för att de på så sätt ska få en tydlig innebörd. Den 
operationella definitionen innebär istället att jag klassificerar olika enheter för att kunna 
beräkna det jag avser att mäta. I mitt fall innebär det att jag satt upp en skala för 
revisorattributen från 1-5, där 1 indikerar ingen betydelse och 5 indikerar avgörande 
betydelse. (Holme & Solvang 2006, s. 162) 
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Vid utformandet av enkätstudien tog jag i beaktande att frågeformuläret skulle vara 
enkelt och gå snabbt att besvara, då jag kunnat konstatera att det i tidigare studier funnits 
ett motstånd bland liknande respondentgrupper att avsätta någon längre tid för den här 
typen av studier. Sands och McPhail (2003, s. 119) gjorde en undersökning avseende 
börsnoterade bolags val av revisor, som riktade sig till företagsledare, och hade en 
svarsfrekvens på endast 25 %. Enligt Dahmström (2005, s. 80, 86) är en webbenkät ett 
enkelt och snabbt sätt att få in svar men främst är det ett sätt att nå ut till en större grupp 
respondenter. Jag har i min studie därför använt mig av en webbaserad enkätstudie. 
Enkätens utformning rörande frågor och svarsalternativ har skett med hänsyn tagen till 
Dahmströms (2005, s. 130) rekommendationer om hur en sådan bör formuleras. Eftersom 
målet var att göra en kvantitativ analys av resultatet innehåller enkäten både en hög grad 
av standardisering och strukturering. Vilket avsiktligt har inneburit att endast ett litet 
svarsutrymme har lämnats åt respondenten. (Patel & Davidsson 2003, s. 71-72) 
 
Vid utsändandet av den webbaserade enkätstudien medföljde ett presentationsbrev som 
innehöll en extern direktlänk till frågeformuläret. I brevet framhölls vikten av att 
respondenten kommer hållas anonym då det är av betydelse att värna om deras integritet 
(Patel & Davidsson 2003, s. 97). För at ta del av hela presentationsbrevet samt 
frågeformuläret se Bilaga 2 - Enkätstudien.  
 
Enkäten riktade sig i första hand till bolagens företagsledare/VD. Enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) ska valet av revisor göras av företagets bolagsstämma (ABL 9:8). 
Bolagsstämman utgörs av aktieägarna, som står för den övergripande styrningen, och 
styrelse/VD som står för den operativa ledningen. Styrelsen har blivit utsedd av 
aktieägarna att svara för bolagets organisation samt förvalta bolagets angelägenheter. De 
har i sin tur utsett en företagsledning med en VD i spetsen, som har till uppgift att sköta 
den löpande förvaltningen. Eftersom företagsledaren/VD är den person som har till 
uppgift att sköta bolagets löpande förvaltning bör han eller hon ha god insyn i företagets 
beslutsprocesser, och kan därför anses som en lämplig respondent för denna studie 
(Aktiebolagslagen 2005:551). Skulle företagsledaren/VD ha ansett att det fanns en annan 
person, och då främst en ekonomichef/ekonomiansvarig, som var nära involverad i 
revisorvals processen och därför kunde ses som en lämpligare respondent av 
enkätstudien, har detta svar accepterats och beräknas inte påverka studiens resultat eller 
syfte på ett negativt sätt. 

2.5 Urval 
Vid en studie där forskaren inte har tid eller resurser för att kunna genomföra en 
totalundersökning på hela populationen, blir forskaren istället tvungen att använda sig 
utav stickprov som tillvägagångssätt för urval. I mitt fall fanns det varken resurser eller 
tidsutrymme för att genomföra en totalundersökning och jag valde därför att utföra ett 
stickprov. Vid genomförande av en stickprovsundersökning i en kvantitativt inriktad 
studie är det viktigt att använda sig av ett slumpmässigt urval. Det innebär att 
studieobjekten slumpmässigt valts ut ifrån den totala populationen. Anledningen till att 
urvalet bör ske slumpmässigt är att det ökar generaliserbarheten till den totala 
populationen. För att kunna genomföra ett slumpmässigt urval krävs det först och främst 
en fullständig förteckning över populationen (Eliasson 2006, s. 45). Jag har erhållit ett 
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företagsregister över samtliga Sveriges mindre aktiebolag, som uppfyller de 
kvalifikationer som ligger inom ramen för denna studie, från Affärsdata (2008-11-15).  
Den totala populationen uppgick till 331 804 aktiebolag runt om i landet. Ur populationen 
har sedan ett systematiskt urval av 200 tilltänkta respondenter genomförts. För närmare 
instruktioner om processen vid det systematiska urvalet se Bilaga 1 - Statistiskt underlag. 
E-postadresser till de utvalda företagen har jag till största del erhållit via fakta databasen 
Kompass Norden (2008-11-20). I de fall då uppgiften saknades i databasen har jag fått 
komplettera denna uppgift genom att kontakta en del respondenter via telefon för att få ut 
en e-postadress. (Dahmström 2005, s. 275-276) 
 
Av de 200 utvalda företagen som har varit föremål för denna enkätstudie har 74 av dem 
valt att besvara enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 37 % vilket enligt Svanström 
(2008, s. 105) ska ses som ett tämligen tillfredsställande resultat. I tidigare studier där den 
studerade populationen har varit små och medelstora företag har svarsfrekvensen varit 
lägre. Svanström nämner att liknande undersökningar gjorda av Collis et al. (2004), 
Tanewski och Carey (2007) samt Bennet och Robson (1999) endast genererade en 
svarsfrekvens på cirka 20 %. Överlag ligger svarsfrekvenser för den här typen av studier i 
intervallet 10-50 %. 

2.5.1 Bortfall 

Vid alla typer av enkätundersökningar blir det ett bortfall. Det finns alltid människor som 
inte kan eller vill besvara frågeformuläret. Det ligger i min uppgift att försöka minimera 
bortfallet för denna studie. Genom att jag via e-post skickade ut en påminnelse, avseende 
vikten i besvarandet av enkäten, antas bortfallet ha reducerats en aning. Det kan även 
uppstå ett internt bortfall vilket innebär att respondenterna valt att inte besvara vissa 
frågor. Denna typ av bortfall har inte kunnat uppstå vid min undersökning, då jag vid 
utformningen av den webbaserade enkäten använde mig av kontroller som inte godtog 
ofullständiga svar. (Holme & Solvang 2006, s. 199-200) 
 
Det kan vara bra att analyser bortfallet för att kunna konstatera om de uteblivna svaren 
hade kunnat ge ett annat resultat. Surrogatmetoden är lämplig att använda för en 
jämförande analys mellan de tidigt inkomna svaren och de sent inkomna svaren. Metoden 
bygger på ett antagande om att de respondenter som svarar sent har liknande uppfattning 
som dem som inte svara alls. Jag har studerat signifikativa skillnader i medelvärdet 
mellan de som svarade först och sist men inte kunnat upptäcka några sådana avvikelser. 
(Svanström 2008, s. 106) 

2.6 Kvantitativ analysmetod 
Statistiken är den vetenskap inom vilken kvantitativ data behandlas och analyseras på 
lämpligast sätt (Patel & Davidsson 1994, s. 90). Jag har använt mig av den statistiska 
metoden t-fördelning för att kunna förutsäga populationens medelvärde utifrån ett 
stickprov. I en undersökning där standardavvikelsen för den totala populationen saknas, 
vilket är fallet i denna studie, är t-fördelning en lämplig metod för att kunna 
sannolikhetsbestämma populationens medelvärde (Aczel 2002, s. 255-258). Via ett 95 % 
konfidensintervall har jag till 95 % sannolikhet kunnat fastställa den totala populationens 
medelvärde. Utifrån resultatet av t-fördelningen har sedan en kategorisering av attributen 
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utförts för att tydliggöra skillnaderna i betydelse mellan dessa. Kategoriseringen är 
grundad på de svarsalternativ som gavs respondenterna och de indelade intervallen är 
satta utifrån ett syfte att kunna påvisa den tydliga skillnaden i betydelse av attributen. För 
att närmare begrunda denna kategorisering se 4.1 Statistisk utgångspunkt. 
 
Rådata från den empiriska studien har förts in och behandlats i statistikprogrammet 
Mintab, vilket har resulterat i en framställning av de figurer som finns representerade i 
empirikapitlet. Figurernas syfte är att på ett tydligt och överblickande sätt visa läsaren de 
statistiska värden som har legat till grund för den följande analysen och de dragna 
slutsatserna. 
 
Slutligen analyseras de teoretiskt framtagna revisorattributen relation till den information 
som har samlats in och bearbetats i empirikapitlet. Analysen har skett utifrån den 
statistiska kategorisering som gjorts i empirikapitlet där faktorerna delas in i tre klasser: 
mindre betydande, betydande och avgörande revisorattribut. 

2.7 Undersökningens tillförlitlighet och giltighet 

2.7.1 Reliabilitet 

Studiens reliabilitet svarar på frågan hur pålitlig studiens undersökning är. Reliabilitet 
avser studiens mätinstrument. Det är viktigt att mätinstrumentet är så pass exakt att det 
genererar samma resultat varje gång, förutsatt att förhållandena är desamma. Ju mer vi 
kan lita på att resultatet går att upprepa, desto högre reliabilitet ger det undersökningen. 
(Eliasson 2006, s. 15) 
 
För att kunna generera en hög grad av tillförlitlighet till min studie har jag lagt stor vikt 
vid att först och främst använda mig av trovärdig litteratur. Den sekundärdata jag valt att 
använda besitter en hög grad av reliabilitet eftersom den i huvudsak består av tungt 
vetenskapligt förankrade artiklar. Det hade dock, som tidigare nämnts, ökat 
tillförlitligheten ytterliggare om det hade funnits studier avseende svenska förhållanden 
att tillgå. Jag har även studerat och bearbetat flera olika källor under 
litteraturgenomgången för att kunna säkerställa att de begrepp som sedan används i 
studien är vedertagna. (Patel & Davidsson 2003, s. 99) 
 
Det går inte att undvika att det under insamling och bearbetningsprocessen smyger sig in 
små fel. Typen av fel kan variera men det rör sig i det stora hela om allt ifrån att 
svarspersonerna måste förstå enkätfrågorna till att jag är tillräckligt noggrann vid 
utläsningen och i presentationen av det empiriska resultatet. Det ligger i forskarens 
uppgift att minimera antalet små fel som kan uppstå. För att reducera den här typen av fel 
har jag avsatt en betydande tid till utformandet av enkätstudien. Tanken har varit att en 
väl utformad enkät skapar tydlighet och reducerar osäkerhet om hur enkäten ska 
besvaras. Även pilotstudien har, som tidigare nämnts, haft till syfte att reducera 
oklarheter. Genom att minimera oklarheter i datainsamlingsmetoden ökar reliabiliteten. 
(Holme & Solvang 2006, s. 163-164) 
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För att öka tillförlitligheten till den rådata som enkätstudien har genererat låg det i mitt 
intresse att säkerställa vem som besvarade enkäten. Som tidigare nämnts riktade sig 
enkäten i första hand till bolagens företagsledare/VD, eller alternativt 
ekonomichef/ekonomiansvarig om företagsledaren fann detta lämpligt. Analysen av 
respondenternas företagspositioner visade att 65 % var företagsledare, 31 % var 
ekonomichef/ekonomiansvarig och endast 4 % hade en annan position. Av de tre 
respondenter som besatt en annan position var två av dem styrelseledamot och en sales 
manager. Med anledning av att enkäten besvarades av de personer den var avsedd för, har 
detta inte kunnat leda till några snedvridningar av resultatet. 
 
Ett par av frågorna i enkätstudien berör intresset i att anlita en revisionsbyrå som tillhör 
The Big Four. Det kan därför anses vara av värde att det föreligger en jämn fördelning 
mellan respondenterna avseende vilken typ av revisionsbyrå de anlitar. 55 % av de 
tillfrågade anlitar en revisionsbyrå som tillhör The Big Four medan 45 % anlitar en annan 
byrå. Denna jämna fördelning minskar risken för snedvridning vid besvarandet av de 
frågeställningar som starkt är sammankopplade till The Big Four. 
 
För att ytterliggare öka tillförlitligheten till datainsamlingsprocessen har jag använt mig 
av kontroller som förhindrat att varje respondent har kunnat lämna mer än ett svar. 
Programmet som användes vid utformandet av den webbaserade enkäten gjorde det 
möjligt att använda sig av en spärrfunktion som förhindrade respondenterna att besvara 
enkätstudien mer än en gång. Vid den efterföljande sammanställningen av rådata, som 
enkätstudien alstrat, har jag även varit noggrann med att dokumentera informationen på 
ett korrekt sätt. Det har inneburit att förhindra risken för att data kodas eller matas in på 
ett felaktigt sätt. 

2.7.2 Validitet 

Begreppet validitet behandlar undersökningens förmåga att mäta det den avser att mäta. 
Det är viktigt att säkerställa att det mätinstrument jag utformat för studien lämpar sig för 
att ta fram den typen av datainformation jag efterfrågar. Den informationen som 
enkätstudien genererar måste vara giltig, engelskans valid, för att kunna besvara studiens 
forskningsfrågor. För att kunna skapa en hög validitet bör den teoretiska variabeln och 
den operationaliserade variabeln sammanfalla i så stor utsträckning som möjligt. 
(Eliasson 2006, s. 16-17; Holme & Solvang 2006, s. 167) 
 
För att öka giltigheten i min studie har målet varit att de operationella definitionerna av 
revisorattributen ska ligga så nära deras teoretiska definition som möjligt. Det här 
benämns ofta som den inre validiteten och syftar till vad forskaren klart och tydligt väger 
in i de olika begreppens betydelse. Jag har även lagt stor vikt vid att kunna generera en 
hög yttre validitet. Vilket innebär att jag har eftersträvat att förena de operationaliserade 
definitionerna av revisorattributen med de definitioner som mina studieobjekt har av dem. 
Den yttre validiteten kan inte mätas förrän efter insamlingen av det empiriska materialet, 
vilket medfört att pilotstudien har fungerat som en värdefull tidig indikator på om jag 
lyckats generera en hög yttre validitet. (Holme & Solvang 2006, s. 167-168) 
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3 Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras de studier som tidigare är bedrivna inom aktuellt ämnesområde. 

Dessutom görs en teoretisk definition av de begrepp som ligger inom ramen för denna 

studie. 

3.1 Teoretisk förankring 
I Sverige finns det endast ett fåtal studier rörande revision, och studier avseende 
efterfrågan på revision saknas helt. Utanför Sveriges gränser har det dock genom ett antal 
empiriska studier bedrivits forskning som behandlar efterfrågan på revision och i 
synnerhet vilka faktorer som styr denna efterfrågan (Svanström 2008, s. 120). Det är 
främst i de anglosaxiska länderna USA, Australien, Nya Zeeland och Storbritannien som 
den här typen av forskning har bedrivits. De anglosaxiska länderna har huvudsakligen en 
annan typ av finansieringsstruktur i företagen jämfört med de kontinentala länderna, som 
exempelvis Sverige, vilket kan medföra att det existerar en skillnad i hur de ser på 
revision (Artsberg 2005, s. 89-90). Undersökningar som avser vilka förhållanden som 
företag tar i beaktande när de anlitar en revisor, har även bedrivits i de mer kontinentala 
länderna, Grekland och Malta. (Citron & Manalis 2001; Baldacchino & Magri 2004) 
 
Det finns två möjliga förhållanden när en revisor ska väljas. Det ena avser när ett företag 
tidigare inte, av olika anledningar, haft en revisor. Det andra förhållandet gör gällande en 
situation där företaget ämnar byta ut sin nuvarande revisor. Tidigare studier visar att 
företag som vill byta ut sin nuvarande revisor i första hand bestämmer sig för att 
genomföra bytet för att därefter lägga vikten vid att välja en ny revisor. Därför anses de 
båda förhållandena ha en nära relation till varandra, vilket även styrks av att attribut som 
är underliggande vid ett byte av eller vid ett första val av revisor har visat sig 
huvudsakligen vara gemensamma (Beattie & Fearnley 1995, s. 228). Flera 
undersökningar (Sands & McPhail 2003; Beattie & Fearnley 1995, 1998) visar dock på 
att det finns attribut som är unika för de två situationerna. Skillnaden sägs dock endast 
vara marginell och ligger främst i att företag som väljer att byta ut sin revisor oftast är 
missnöjda med ett eller flera av sin revisors attribut, och därför i högre grad efterfrågar 
särskilda egenskaper hos den nya revisorn (Beattie & Fearnley 1995, s. 235). Inom ramen 
för denna studie görs en övergripande orientering av efterfrågade attribut hos revisorn, 
vilket presenteras i den teoretiska referensramen. Det kommer inte tas någon hänsyn till 
om attributen är särskilt signifikativa för då ett företag väljer revisor för första gången 
eller om de byter ut sin nuvarande revisor.  
 

Ett val av revisor kan ses som att det uppstår när 

minimalt pris för matchning mellan klientens behov 

och revisorns service infaller. 
Beattie & Fearnley 1995, s. 229 

 
Vid ett försök att göra revisorvals processen till ett koncept är det viktigt att vara 
medveten om att valet av revisor grundar sig i klientens attribut, revisorns attribut och i 
den rådande revisionsomgivningen. Det finns således tre övergripande variabler som är 
avgörande när ett företag väljer revisor. Det första avser företagets karaktärsdrag så som 



 

- 18 - 

storlek, likviditet och lönsamhet. Det andra begreppet rör revisorns karaktärsdrag så som 
rykte, branschkännedom och storlek på revisionsarvode. Det tredje begreppet avser den 
nuvarande revisionssituationen, vilket exempelvis innefattar om det existerar några 
barriärer så som revisionsplikt (Beattie & Fearnley 1995, s. 228). Denna studie sätter 
revisorns attribut i fokus och tar endast hänsyn till företagens karaktärsdrag i den mån att 
de är mindre aktiebolag. Därför kommer det i den teoretiska referensramen läggas vikt 
vid att presentera vilken typ av karaktärsdrag som företag efterfrågar hos revisorn, inte 
vilken typ av karaktärsdrag som företagen besitter eller hur den rådande 
revisionsomgivningen förhåller sig. För att få en bättre förståelse om vilken inverkan 
revisorns attribut kan ha på revisorvals processen, illustrerar figur 3.1 just det här 
förhållandet. Cravens anser att genom att utgå från denna modell och göra en omfattande 
analys av olika revisorers attribut så skapar forskaren ett medel för att kunna fastställa 
karaktärsdrag hos revisorns som förklarar och inverkar på revisorvals processen. 
(Cravens et al. 1994, s.28) 

 

 
Figur 3.1 Factors which influence the auditor selection process (Cravens et al. 1994, s. 28) 

3.2 Tidigare studier 
En genomgång och summerande beskrivning görs nedan, av det som framkommit i 
tidigare studier rörande revisorattribut som är underliggande när företag väljer revisor. 
Det finns ingen övergripande teori avseende befintligt ämnesområde. Denna studie utgår 
därför ifrån en sammanställning av de studier som tidigare har genomförts. Enbart ett 
fåtal studier har valt att fokusera och bedriva forskning med avseende på generella 
attribut som påverkar företags val av revisor; Beattie & Fearnley (1995, 1998) och Sands 
& McPhail (2003). Övriga utredningar som har bedrivits i ämnesområdet har valt att 
fokusera på mer unika förhållanden så som; vilka attribut som utlöser ett byte av den 
nuvarande revisorn eller vilka fördelar stora revisionsbyråer har gentemot mindre när det 
handlar om att kunna tillgodose efterfrågan på revisorattribut (Sands & McPhail 2003, s. 
110). Den här typen av studier har främst bedrivits av Magri & Baldacchino (2004), 
Beattie & Fearnley (1997) samt Citron & Manalis (2001). Eftersom denna studie avser att 
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studera generella revisorattribut rörande företags val av revisor är det främst de resultat 
som Beattie & Fearnley (1995, 1998) samt Sands & McPhail (2003) har kommit fram till 
som kommer att presenteras i den teoretiska referensramen. Övriga studier kommer dock 
att användas till att precisera innebörden av de olika revisorattributen, för att få ett 
flersidigt perspektiv på de teoretiska definitionerna. 

3.2.1 Beattie & Fearnley 1995 

När Beattie och Fearnley inledde deras studie fanns det en allmän uppfattning om att det 
inte existerade någon övergripande och specifik teori med avseende på valet av revisor. 
Däremot hade 25 år av empiriska och teoretiska studiers skapat ett teoretiskt ramverk till 
vilket revisor valet kunde härledas. De hade tidigare inte gjorts några empiriska studier 
rörande revisorvals processen i Storbritannien. Med aspekt på att det existerar olikheter i 
omgivningen länder emellan så ansågs det viktigt att genomföra studier i flera länder för 
att öka insikten om processens utformning. Syftet med Beattie och Fearnley: s 
undersökning var således att kunna bidra till den litteratur, som förekom kring revisor 
valet, genom att studera revisorvals processen i ett land där det tidigare inte gjorts, 
nämligen Storbritannien. Studien genomfördes genom en enkätstudie som skickades ut 
till 300 börsnoterade bolag, varav 210 besvarade frågeställningarna. Syftet med enkäten 
var främst att fastställa respondenternas inställning till 29 identifierade exempel på 
karaktärsdrag för en revisionsbyrå. (Beattie & Fearnley 1995, s. 228) 
 
Beattie och Fearnley: s studie (1995) visar på att av de 29 identifierade karaktärsdragen 
för en revisionsbyrå, ansågs de tre viktigaste vara: (i) revisionsbyråns fullständighet, (ii) 
teknisk kompetens och (iii) kvalitén på arbetsrelationen till revisionsbyrån. Beattie och 
Fearnley (1995, s. 231-233) menade att många av de 29 karaktärsdragen hade en mycket 
närstående relation till varandra. De förde därför samman faktorerna till åtta större 
attributgrupper: rykte/kvalité, revisor acceptans från tredje part, värde för pengarna; 
kostnadsinformation och arbetsrelation, möjlighet att utföra icke revisionsrelaterade 
tjänster, liten revisionsbyrå, specifik branschkännedom, revisionsbyrå som inte tillhör Big 
Six och geografisk närhet. I tabell 3.2 kan vi i det vänstra fältet se de åtta övergripande 
attributen och deras betydande rangordning i relation till varandra.  
 
I det högra fältet i tabell 3.2 finns 26 av de 29 karaktärsdragen listade i relation med 
tillhörande attribut. Vid sammanföringen av de 29 karaktärsdragen är det därför intressant 
att konstatera att tre har fallit bort och inte tillhör något av de åtta attributen. Detta beror 
på att de här tre karaktärsdragen är multidimensionella vilket innebär att de kan 
sammankopplas med mer än ett av det åtta attributen. Ett exempel på ett sådant 
karaktärsdrag är: väsentligheten i att revisionsbyrån tillhör The Big Six. Det kan enligt 
studien positivt sammankopplas till faktor 1, 2, 6 och 8 samt negativt kopplas till faktor 5 
och 7. Empiriska studier visar nämligen att revisionsbyråer som tillhör The Big Six har 
ett rykte som gör dem mer accepterade av en tredje part, att de har större förmåga att 
besitta specifik branschkännedom och ligger oftast geografiskt i närheten. I kontrast till 
detta ska ställas att samma studie visar att det är ett betydelsefullt antal av företag som 
väljer bort The Big Six till förmån för en mindre eller större revisionsbyrå. Det andra två 
multidimensionella attributen var: teknisk kompetens hos övrig personal i revisionsbyrån 
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bortsett från revisorn samt att revisionsbyrån var den samma som de andra företagen 
inom en koncern anlitade. (Beattie & Fearnley 1995, s. 233) 
 

 
Tabell 3.2. Factor analysis of auditor characteristic importance (Beattie & Fearnley 1995, s. 234)  
 
Beattie och Fearnley: s (1995, s. 231) enkätstudie var inte riktad till en specifik 
bolagsform, bortsett från att alla respondenter var börsnoterade. De har därför kunnat 
studera skillnader i hur olika företagsstorlekar valt att besvara frågeställningarna. Deras 
studie visade att företag med tillgångar som översteg 100 miljoner pund värderade 
faktorer som revisionskvalité, tekniks kompetens, specifik branschkännedom och att 
revisionsbyrån tillhörde The Big Six, högre än företag med tillgångar understigande 20 
miljoner pund. Ett revisorattribut som förekom i avsevärt större utsträckning bland de 
mindre företagen var minsta möjliga revisionskostnad. 

3.2.2 Beattie & Fearnley 1998 

Beattie och Fearnley (1998, s. 262 ) tyckte sig vid denna tidpunkt kunna se en förändring 
i vad företag efterfrågade när de valde revisor. Den senaste tidens utveckling tydde på att 
konkurrensen på revisionsmarknaden hade blivit så hård att det började påverka 
revisionsarvodena i negativ riktning. Detta skapade oro hos revisorsprofessionen då de 
ansåg att de stadigt sjunkande revisionskostnaderna hade en negativ effekt på revisorns 
kvalité och oberoende. Med detta som bakgrund valde Beattie och Fearnley (1998, s. 
263-264) att göra en studie för att bland annat kunna se om det skett en förändring i vilka 
attribut företag efterfrågade hos revisorn. Undersökningens empiriska del utgjordes av en 
enkätstudie som vände sig till 508 ekonomiansvariga chefer på börsnoterade bolag runt 
om i Storbritannien. 328 av de tillfrågade respondenterna valde att besvara 
frågeställningarna och ge deras syn på vilka attribut som efterfrågades hos revisorn. 
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Beattie och Fearnley (1998, s. 277) kunde urskilja fem attribut som var av signifikativ 
betydelse när börsnoterade bolag valde revisor. Dessa var, i en följdordning där storlek av 
betydelse anges i fallande ordning: konkurrenskraftigt revisorarvode, personkemi mellan 
revisorn och företaget, branschkännedom, internationell spridning och revisionsbyråns 
kompetens samt slutligen relevant skattekunskap. Beattie och Fearnley (1998) fann även 
andra faktorer som kunde påverka valet av revisor men dessa kunde inte urskiljas på ett 
lika markant sätt som ovanstående fem attribut. Exempel på faktorer som återfanns under 
kategorin ”övriga” i tabell 3.3 var: geografisk närhet och revisionsbyrå som inte tillhör 
The Big Six. Beattie och Fearnley (1998, s. 277, 288) anser att resultatet som deras studie 
genererar visar på att både beteendemässiga och ekonomiska attribut påverkar företags 
val av revisor. Vilket var i linje med vad deras studie från år 1995 indikerade. Studien 
visar även på att ekonomiska attribut för tillfället var de mest betydande faktorerna och 
inte helt oväntat, med tanke på den rådande situationen på revisionsmarknaden, ansågs 
revisorarvodet vara viktigast av dem alla. Detta skiljer sig från studien som var gjord år 
1995 där faktorn lägsta möjliga revisorarvode endast var rankad som nummer 22 av de 29 
karaktärsdragen. Enligt Beattie och Fearnley (1998, s. 282-284) skulle anledningen till 
denna förändring i efterfrågan bero på att de som fattade beslutet avseende revisor, i 
rådande situation, lättare skulle kunna motivera valet för en tredje part om en låg 
revisorskostnad förekom. 
 

 
Tabell 3.3. Stated factors influencing selection of auditor (Beattie & Fearnley 1998, s. 277) 

 
Beattie och Fearnley (1998, s. 278) utredde även om de kunde finna några betydande 
skillnader i hur representanter från olika bolagsstorlekar besvarade frågeställningarna. 
Den enda signifikativa skillnaden de kunde urskilja från undersökningen var att bolag 
med tillgångar som översteg 100 miljoner pund värderade faktorn: internationell 
spridning och revisorns kompetens, högre än företag med tillgångar understigande 20 
miljoner pund. 

3.2.3 Sands & McPhail 2003 

Sands och McPhail (2003, s. 117-119) genomförde i början av 2000-talet en studie med 
huvudsyfte att fastslå vilka revisorattribut som ansågs väsentliga för revisorvals 
processen. Som empiriskt stöd för deras undersökning genomförde de en 
enkätundersökning som var riktad till börsnoterade företag i Australien. Respondenterna 
var 548 bolag som nyligen hade tillsatt en revisor och av dessa besvarade 143 företag 
frågeställningarna. 
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Tabell 3.4. Importance of choice criteria in selecting the new or incumbent audit firm (Sands & 

McPhail 2003, s. 123) 
 
Sands och McPhail: s (2003) studie resulterade i nio övergripande revisorattribut som var 
signifikativa för bolags val av revisor: teknisk kompetens, klientorientering, 
revisionskvalité, grad av revisorarvode, tillgänglighet, effektiviteten i föreberedelsen och 
kommunikationen av revisionspresentationen, tillhandahållandet av icke 
revisionsrelaterade tjänster, branschkännedom och geografisk närhet. Viktigast av dem 
alla ansågs vara att revisionsbyrån besitter hög teknisk kompetens. Sands och McPhail 
(2003) menar att ett bolag inte är intresserade av att anlita en revisionsbyrå som inte är 
väl insatt i de lagar och regleringar som existerar inom revisionsområdet (Sands & 
McPhail 2003, s. 123-124). På andra plats i rangordningen över faktorer hamnade: 
klientorientering, vilket syftar till att revisorn snabbt kan anpassa sig till sin klients behov 
och vidta åtgärder om så är behövligt. Sands och McPhail (2003, s. 128-129) drar, i deras 
studie, även slutsatsen att det är viktigt att revisionsbyrån på ett berikande sätt når ut till 
kunden med vilken revisionsservice som de bistår med. Detta utlåtande härleds från den 
signifikativa betydelse som faktor nummer 6 i tabell 3.4: effektiviteten föreberedelsen 
och kommunikationen av revisionspresentationen, visade sig ha på bolags val av revisor.  

3.3 Sammanställning av revisorattribut 
De tre studier som utförts av Beattie och Fearnley (1995, 1998) samt Sands & McPhail 
(2003) genererar 22 attribut som är efterfrågade hos revisorn när företag väljer revisor. 
En del av dessa är identiska eller nära sammanfallande vilket har föranlett till en 
sammanslagning av de 22 faktorerna. Fusionen ledde i sin tur fram till 13 revisorattribut 
som enligt tidigare studier har en inverkan på revisorsvals processen. Tabell 3.5 
sammanfattar de 13 revisorattributen som har kunnat härledas ur den genomgångna 
teorin. Inom parentes syns de attribut som, enligt tidigare studier (Beattie & Fearnley 
1995, s. 234), kan ses så nära sammanfallande med huvudattributet att de hamnar under 
samma faktor. 
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Tabell 3.5 Sammanställda revisorattribut i analfabetisk ordning 

3.3.1 Acceptans från tredje part 

Revisorns huvuduppgift är att kontrollera så att de finansiella uppgifter bolag redovisar 
stämmer överens med god redovisningssed. Revisorn fungerar som en övervakare och 
ska säkerställa att bolag förhåller sig tillförlitliga gentemot aktieägare, kreditgivare, staten 
och övriga utomstående parter. Det ligger även i de flesta företags intresse att visa en 
ärlig och insynsfull bild av deras ekonomiska situation, för att på så sätt få det lättare att 
samarbeta med exempelvis kreditgivare, kunder och leverantörer (Svanström 2008, s. 38-
39).  Enligt Citron och Manalis (2001, s. 441-442) väljer majoriteten av företag revisor 
utefter förutsättningarna att de vill signalera ärlighet och kvalité till utomstående 
intressenter. Detta för att kunna försäkra en tredje part om att de inte behöver vara oroliga 
för att göra finansiella förluster då de handlar med bolaget i fråga. Flera studier (Beattie 
& Fearnley 1995; Magri & Baldacchino 2004) visar att det är viktigt för bolag att deras 
revisor är accepterad av en tredje part för att de på så sätt ska kunna signalera denna 
tillförlitlighet fullt ut. 
 
Den tredje partens inflytande över revisorsbeslutet har visat sig ha en negativ effekt för 
mindre välkända revisionsbyråer. En tredje part efterfrågar i regel nämligen en stor och 
välkänd revisionsbyrå. Banker, advokater och övriga utomstående parter tycker att det 
känns pålitligare om bolaget anlitar en stor revisionsbyrå. Denna utveckling tenderar att 
leda till att större revisionsbyråer får allt fler fördelar gentemot de mindre konkurrenterna 
(DeAngelo 1981, s. 197). Påtryckningar från en tredje part får i flertalet fall ett bolag att 
välja en revisionsbyrå tillhörande The Big Six framför en av deras konkurrenter. (Beattie 
& Fearnley 1998, s. 284) 

3.3.2 Branschkännedom 

Att revisorns har god branschkännedom innebär att denne är väl insatt i sin klients 
affärsområde och kan erbjuda specifik kunskap som lämpar sig väl för aktuell bransch 
(Beattie & Fearnley 1995, s. 234). Att revisorn är väl insatt i sin klients bransch leder till 
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en expertis och erfarenhet som i längden även gynnar revisionskvalitén. (Cravens et al. 
1994, s. 29)  
 
Enligt Magri och Baldacchino (2004, s. 958) är god branschkännedom ett viktigt attribut 
hos revisorn, för att samarbetet med en klient ska fungera och att revisorn så småningom 
ska bli omvald. Följaktligen resulterar en situation där klienten upptäcker en revisor med 
bättre branschkännedom än den nuvarande, i ett byte av revisor. Även om det i tidigare 
studier (Beattie & Fearnley 1995, 1998; Sands & McPhail 2003) visat sig att företag 
föredrar att revisors har specifik branschkännedom är det dock inte lika väsentlig för alla 
företags typer. (Sands & McPhail 2003, s. 124) 

3.3.3 Förberedelsen och kommunikationen av revisionspresentationen 

Förberedelsen och kommunikationen av revisionspresentationen avser revisorns förmåga 
att förstå klientens behov och att sedan under en presentation för klienten, på ett effektivt 
sätt, lägga fram vilken service som kan erbjudas. Om revisorn är skicklig på att förmedla 
att den service som han eller hon tillhandahåller passar bra för aktuellt företag är detta en 
förmåga som har positiv effekt på valet av revisor. Skulle revisorn däremot göra ett dåligt 
intryck vid denna presentation har det en negativ effekt på revisorvals processen. (Sands 
& McPhail 2003, s. 126) 
 
Beattie och Fearnley (1997, s. 89) konstaterar att eftersom många revisorer tar ut samma 
revisorarvode blir det beteendemässiga, snarare än ekonomiska, attribut som får avgöra 
valet av revisor. Här spelar revisorns förmåga att på ett koncentrerat sätt kommunicera 
företagets behov och förmedla ett förslag på effektivt underhåll av dessa, en avgörande 
roll. 

3.3.4 Geografisk närhet 

Attributet geografisk närhet innebär att revisorn representerar en revisionsbyrå som är 
stationerad i närheten av klientens kontor. Med närhet avses regionalt belägen eller 
stationerad inom samma distrikt. (Sands & McPhail 2003, s. 122) 
 
I tidigare studier (Beattie & Fearnley 1995; Sands & McPhail 2003) har den geografiska 
närheten visat sig vara ett relativt betydande revisorattribut. Även Beattie och Fearnley: s 
(1997, s. 89) studie visar att revisorns stationering i förhållande till klientens kontor har 
en effekt på företags val av revisor. 

3.3.5 Internationell spridning 

En del företag efterfrågar revisorer som arbetar för en revisionsbyrå som även finns 
representerad internationellt. Det är främst företag som bedriver betydande affärsmässiga 
aktiviteter i utlandet som efterfrågar denna typ av revisorer (Beattie & Fearnley 1998, s.   
266, 277). Internationella revisionsbyråer har alltså större chans än nationella att få 
klienter som väljer att investera utanför landets gränser. Detta beror främst på att den här 
typen av byråer är välbekanta med internationella redovisningsstandarder. Men det beror 
även på att företagets finansiella uttalande blir mer trovärdiga bland utländska investerare 
om en internationell revisionsbyrå står bakom dem, vilket medför att det blir lättare att 
göra affärer. (Citron & Manalis 2001, s. 444) 
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Enligt Citron och Manalis (2001, s. 443, 456) finns det två typer av internationella 
revisionsbyråer. Den ena gruppen består av The Big Six och den andra av övriga 
internationella revisionsbyråer. Deras studie visar att The Big Six firmorna har lättare att 
knyta till sig de största klienterna som efterfrågar internationella revisionsbyråer. Detta 
med anledning av att Big Six firmorna är mer ansedda bland allmänheten. 

3.3.6 Klientorientering 

Klientorientering avser revisorns förmåga att fokusera på och hantera sin klients specifika 
redovisningsproblem. Attributet avser således den personliga service som revisorn kan 
erbjuda sin klient (Sands & McPhail 2003, s. 126). Sands och McPhail; s (2003, s. 122) 
studie visar att företag finner det betydelsefullt att revisorn tillgodoser deras behov och är 
aktiva i att leverera information om uppkommande redovisningsproblem. 
 
Magri och Baldacchino (2004, s. 966) menar på om att revisorn inte klarar av att hålla de 
tidsfrister som är uppsatta för granskningen av sin klients finansiella rapporter eller inte 
med jämna mellanrum besöker sin klient för att tillgodose dennes behov, så påverkar det 
möjligheten att bli återvald som revisor i en negativ riktning.  

3.3.7 Liten revisionsbyrå 

Beattie och Fearnley: s (1995, s. 234) studie visar att en betydande del av företagen i 
deras empiriska undersökning föredrar att anlita en revisor som representerar en liten 
revisionsbyrå. Med liten revisionsbyrå avses i denna undersökning en byrå som endast 
finns representerad i den lokala omgivningen sett med utgångspunkt från klienten. Det är 
således ingen revisionskedja som finns stationerad på flera platser, varken nationellt eller 
internationellt.  
 
Mindre företag tenderar att välja små revisionsbyråer (Beattie & Fearnley 1998, s. 277). 
Men när de mindre företagen växer sig större blir det svårt för de mindre 
revisionsbyråerna att behålla dem. Enligt DeAngelo (1981, s. 196) finns det en allmän 
uppfattning om att små firmor blir diskriminerade då de inte anses leverera lika hög 
revisionskvalité som större byråer. Därför måste revisorer på mindre firmor anstränga sig 
extra mycket för att övertyga sin klient att de kan utföra den service som efterfrågas.  

3.3.8 Personkemi mellan revisor och klient 

I studier gjorda av Beattie och Fearnley (1995, 1998) har det visat sig väsentligt att 
arbetsrelationen mellan revisorn och dess klient måste fungerar för att samarbetet ska bli 
varaktigt. Detta resultat får stöd ifrån Magri & Baldacchino (2004, s. 965) som i sin 
studie konstaterar att om arbetsrelationen mellan revisorn och klienten successivt 
försämras är det en anledning nog får att avsluta samarbetet. 
 
Större och mindre företag har olika syn på betydelsen av arbetsrelationen mellan revisor 
och klient. Större företag har en tämligen strikt och affärsmässig relation till sin revisor 
medan mindre företag gärna vill bygga en djupare och mer personlig relation till deras 
revisor (Magri & Baldacchino 2004, s. 965). Enligt Svanström (2004, s. 61) så är revisorn 
en av de få samtalspartnerna som små företagsledare väljer att vända sig till för att 
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diskutera företagets finansiella situation. I syfte att få ut så mycket som möjligt av 
relationen till revisorn försöker företagsledarna ofta att bygga ett starkt förhållande som 
ska kunna generera svar på frågor som även sträcker sig utanför revisionsuppdraget.  
 
Beattie och Fearnley (1998, s. 282) menar på att en del företag värdesätter en bra relation 
till revisorn högre än den revisionsservice de erhåller. 

3.3.9 Revisionsbyrå som ej tillhör The Big Four 

Det har i tidigare studier (Beattie & Fearnley 1995, s. 234) visat sig vara av värde för en 
del företag att deras revisor inte representerar en av de fyra stora revisionsbyråerna: 
KPMG, Ernst & Young, PriceWhaterhouseCoopers eller Deloitte.  
 
Magri och Baldacchino (2004, s. 962) har genom empiriska studier kunnat konstatera att 
mindre företag, som klient hos en Big Four firma, tenderar att bli delvis ignorerade. De 
fyra stora revisionsbyråerna har ibland uppträtt arrogant och inte ens känt till namnet på 
sin klient. Detta har fått flera företag att byta revisor och välja en revisionsbyrå som inte 
tillhör The Big Four. 

3.3.10 Revisionskvalité 

Enligt DeAngelo (1981, s. 186) bedöms revisionskvalitén utifrån revisorns förmåga att 
upptäcka och rapportera felaktigheter i klientens bokföringsunderlag. Möjligheten till att 
kunna upptäcka den här typen av brister ligger i graden av revisorns tekniska kompetens. 
 
DeAngelo (1981, s. 186) argumenterar för att det är svårt för företag att upptäcka vilken 
grad av teknisk kompetens som en revisor besitter då de ska besluta om valet av revisor. 
Därför har konsumenterna av revision försökt att hitta alternativa attribut som är lättare 
att fastställa men som kan ses som starkt sammankopplade med revisorns kompetens och 
således också revisionskvalitén. Enligt DeAngelo (1981, s. 187) skulle ett sådant nära 
sammanfallande attribut vara: storleken på den revisionsbyrå som revisorn representerar. 
Alltså skulle företagens uppfattning ligga i att en större revisionsbyrå generera högre 
revisionskvalité. Denna åsikt grundas i att revisorns inställning till att bortse från gjorda 
fel i klientens bokföringsunderlag, är nära relaterat till revisorns tekniska kompetens. 
Större revisionsbyråer har i högre omfattning lyckats reducera oviljan till att rapportera 
fel och av den anledningen väljer företag att se revisionsbyråns storlek som en indikator 
för revisionskvalité. När termen större revisionsbyråer används associeras den ofta med 
The Big Eight, och tidigare studier (Firth & Smith 1992, s. 254) visar att det är främst 
dessa revisionsbyråer som sammankopplas med hög revisionskvalité. Enligt Citron och 
Manalis (2001, s. 456) finns det ett stark sammanband mellan att välja en revisor från 
The Big Six och att efterfråga hög revisionskvalité. 
 
När Beattie och Fearnley (1995) förklarar innebörden av revisionskvalité nämner de, 
förutom revisorns tekniska kompetens, även revisionsbyråns rykte. Med rykte syftar de 
till just det som DeAngelo (1981) samt Citron och Manalis (2001) pratar om. Nämligen 
att det ligger i företagens uppfattning att företag med ett gott rykte, som The Big Four, 
levererar högre revisionskvalité (Beattie & Fearnley 1995, s. 324). Även Magri och 
Baldacchino (2004, s. 962) är inne på samma spår och kan genom empiriska studier 
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konstatera att en av de mer betydande anledningarna till varför företag byter ut sin 
nuvarande revisor är att de känner ett behov av högre revisionskvalité, och anlitar därför 
en The Big Four -byrå för revidering. Det ska tilläggas att även Magri och Baldacchino 
(2004, s. 957) definierar begreppet revisionskvalité med avseende på revisorns förmåga 
till att upptäcka problem och felaktigheter i klientens bokföringsunderlag. 

3.3.11 Revisorarvode 

Revisorarvodet avses den avgift som revisorn tar ut för att revidera och agera som revisor 
åt en klient (Beattie & Fearnley 1998, s. 263). Flera studier (Beattie & Fearnley 1995, 
1998; Sands & McPhail 2003) visar på att ett lågt revisorarvode är av betydelse för 
konsumenten. Trotts detta är det långt ifrån alla företag som efterfråga lägsta möjliga 
revisorarvode. Detta kan enligt DeAngelo (1981, s. 192-193) bero på att det kan finns en 
uppfattning bland konsumenterna att det föreligger ett positivt samband mellan ett högt 
revisorsarvode och en hög revisionskvalité. Större företag1 prioriterar i regel hög 
revisionskvalité framför ett lågt revisorarvode medan mindre företag2 i större 
utsträckning är beredda att försaka kvalité och revisorrykte för att erhålla ett lägre 
revisorarvode. (Magri & Baldacchino 2004, s. 967)  
 
Beattie och Fearnley (1998, s. 282) menar att revisorarvodet både influerar revisorsval 
processen och ger upphov till byte av existerande revisor. Detta tros bero på att de 
personer som beslutar om vem som ska revidera företaget lättare kan motivera sitt val 
gentemot exempelvis aktieägare och övriga utomstående parter om ett lågt revisorarvode 
föreligger. 
 
Magri och Baldacchino (2004, s. 962) anser att när en klient tycker sig betala en för hög 
avgift, för den revisionsservice som erhålls kommer det att leda till ett byte av revisor. 
Det finns dock uppgifter som tyder på att så inte behöver vara fallet. Enligt DeAngelo 
(1981, s. 188) så uppstår det nämligen en såkallad övergångskostnad när ett företag ska 
byta revisor. Den nya revisorn behöver samla in information om företaget för att skaffa 
samma vetskap som den tidigare, och detta förfarande är kostsamt för klienten. Denna 
övergångskostnad möjliggör därför för revisorn att kunna ta ut en lite högre avgift än vad 
klienten tycker är rimligt.  

3.3.12 Tillgänglighet 

Enligt Sands och McPhail (2003, s. 121) innebär revisorattributet tillgänglighet att 
revisorn är väldigt disponibel i sitt förhållande till sin klient. Detta innefattar att revisorn 
med lätthet kan bli kontaktad genom exempelvis telefon eller e-post. Men det innebär 
också att revisorn har lätt för att boka in ett möte med sin klient samt att denne snabbt hör 
av sig då klienten sökt honom eller henne. Övergripande kan summeras att begreppet 
tillgänglighet avser att klienten lätt kan få tillgång till sin revisor när det är behövligt. 
(Sands & McPhail 2004, s. 123) 
 
Revisorn bristande tillgänglighet är enligt Magri och Baldacchino (2004, s. 965) en 
anledning till varför företag ersätter sin revisor. Vad klienten förväntar sig ifrån revisorn 
                                                
1 Företag som har 250 eller fler antal anställda 
2 Företag som har mellan 10-49 antal anställda 
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sträcker sig nämligen långt utöver den årliga kontakt som de båda parterna har vid den 
granskning som revisorn gör av årsredovisningen. Ledningen i ett företag förväntar sig 
ofta att revisorn ska vara kontinuerligt kontaktbar för att direkt kunna besvara frågor 
rörande klientens redovisning. 
 
Under slutskedet i revisorvals processen är det extra viktigt att revisionsbyrån visar sig 
vara lättillgänglig, då klienten anser att detta är en betydande indikation på om byrån är 
service inriktad. (Sands & McPhail 2003, s. 129) 

3.3.13 Tillhandahållande av icke revisionsrelaterade tjänster 

En revisor kan ikläda sig två olika roller, den renodlade respektive den utvidgade 
revisorsrollen. Den renodlade revisorsrollen är den som är lagstadgad, främst genom 
aktiebolagslagen (2005:551) och revisorslagen (2001:883). Denna roll innebär enbart att 
revisorn granskar och hjälper sin klient i anslutning till revision. Den utvidgade 
revisorrollen innebär i sin tur att revisorn assisterar sin klient vid mängd andra 
situationer, som exempelvis agerar rådgivare vid frågor inom skatteområdet (Svanström 
2004, s. 54). Det uppstår dock ett problem när revisorn ikläder sig dessa båda roller, för 
en och samma klient. Revisorns oberoende kan ifrågasättas. Enligt 20 § första stycket 
revisorslagen (2001:883) ska en revisor utföra sin revisionsverksamhet utifrån 
självständighet och opartiskhet, samt vara objektiv i sitt ställningstagande. Ifall revisorn 
blir för involverad i företagets verksamhet kan dennes opartiskhet försvinna. Eftersom det 
finns ett intresse hos båda parter att bedriva rådgivning frångås problemet, avseende 
revisorns oberoende, genom att en annan revisor på samma revisionsbyrå tar uppdraget 
som klientens ekonomiska rådgivare. Då kan både revisionsbyrån och klienten utnyttja 
den kostnadsfördel som uppstår när samma information kan användas för både revision 
och rådgivning. (Svanström 2008, s. 8, 60, 69) 
 
Enligt Sands och McPhail (2003, s. 126) samt Beattie och Fearnley (1998, s. 277) så 
innefattar attributet, tillhandahållande av icke revisionsrelaterade tjänster, att revisorn 
bistår företagsledningen med handlingsförslag, i exempelvis skattefrågor.  
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4 Empiri 
I kapitlet presenteras den bearbetade information som den empiriska enkätstudien har 

genererat. Här sker den inledande kategoriseringen av revisorattributen, vilken ger 

läsaren en förstålelse för den föreliggande skillnaden i betydelse mellan attributen. 

4.1 Statistisk utgångspunkt 
I enkätstudien fick respondenterna besvara frågeställningar som bestod av 
operationaliserade definitioner av de 13 revisorattribut som kunnat härledas ur teorin. Här 
nedan presenteras resultatet från den empiriska studien och en modifierad hypotestestning 
utförs på resultat från undersökningen. Resultatet är baserat på 74 respondenters åsikter 
och utgör grunden för studiens empiriska material. 
 
När den totala populationens troliga medelvärde ska fastställas i en 
stickprovsundersökning där den totala populationens standardavvikelse är okänd, 
används t-fördelningen som en lämplig formel. T-fördelningen används i första hand när 
normalfördelning föreligger men kan även användas då stickprovsundersökningen 
överstiger 30 respondenter samtidigt som det inte förväntas föreligga någon snedvridning 
mellan respondenterna och den totala populationen (Azel 2002, s. 255, 299). Genom att 
använda t-fördelningen kan jag med hjälp av ett konfidensintervall fastställa 
sannolikheten för att den totala populationens medelvärde ligger mellan två värden, trots 
att jag endast har stickprovets medelvärde. Jag har i denna studie valt ett 95 % 
konfidensintervall (CI95) vilket betyder att det är 95 % sannolikhet att den totala 
populationens medelvärde ligger mellan de angivna talen. För att närmare beakta t-
fördelningens uträkning se Bilaga 1 – Statistiskt underlag. 
 
Frågeställningarna i enkätstudien bestod huvudsakligen av en rangordning i betydelse av 
olika påståenden, från skala 1-5. För dessa revisorattribut ligger således medelvärdet 
mellan 1-5 och för att tydliggöra skillnad i betydelse mellan de olika revisorattributen har 
följande kategorisering gjorts: 
 

 
Tabell 4.1 Kategorisering av revisorattribut utifrån populationens förväntade medelvärde 

 
I enkäten förekom det även två frågeställningar där respondenten endast skulle ta 
ställning till svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”vet ej”, vilket rör figur 4.11 och 4.14. 
Dessa svarsalternativ har därför fått kodats om till 1 (nej), 2 (vet ej) och 3 (ja). 
Medelvärdet hamnar här således mellan 1-3 och för att i detta fall tydliggöra en skillnad i 
betydelse har följande kategorisering gjorts: 
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Tabell 4.2 Alternativ kategorisering av revisorattribut utifrån populationens förväntade medelvärde  
 
För att se hela utformningen av den webbaserade enkätstudien se Bilaga 2 - Enkätstudien. 

4.2 Presentation av resultat 

4.2.1 Acceptans från tredje part 

Figur 4.3 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
2,1 och 2,6. Revisorattributet kategoriseras därmed som mindre betydande i denna studie. 

54321

Median

Mean

3,02,82,62,42,22,0

1st Q uartile 1,0000

Median 2,0000

3rd Q uartile 3,0000

Maximum 5,0000

2,1054 2,6784

2,0000 3,0000

1,0645 1,4757

A -Squared 3,16

P-V alue < 0,005

Mean 2,3919

StDev 1,2366

V ariance 1,5292

Skewness 0,545708

Kurtosis -0,688582

N 74

Minimum 1,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% Confidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

Summary for Acceptans från tredje part

 
Figur 4.3 Vikten av kreditgivares, kunders och övriga utomstående intressenters åsikt om revisorn 

4.2.2 Branschkännedom 

Figur 4.4 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
2,8 och 3,3. Branschkännedom kategoriseras därmed som betydande i denna studie. 
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54321

Median

Mean
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A nderson-Darling Normality  Test

95%  C onfidence Interv al for M ean

95%  C onfidence Interv al for M edian

95%  C onfidence Interv al for S tDev
9 5%  Confidence Intervals

Summary for Branschkänndedom

 
Figur 4.4 Vikten av att revisorn har god branschkännedom 

4.2.3 Förberedelsen och kommunikationen av revisionspresentationen 

Figur 4.5 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
3,4 och 3,8. Revisorattributet kategoriseras därmed som betydande i denna studie. 
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Figur 4.5 Vikten av att revisorn på ett bra sätt presenterar vilken revisionsservice som han/hon 
erbjuder samt hur den passar klienten 
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4.2.4 Geografisk närhet 

Figur 4.6 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
2,8 och 3,3. Revisorattributet kategoriseras därmed som betydande i denna studie. 
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Summary for Geografisk närhet

 
Figur 4.6 Vikten av att revisorns arbetsplats är belägen i närheten av klientens kontor 

4.2.5 Internationell spridning 

Figur 4.7 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
1,9 och 2,4. Revisorattributet kategoriseras därmed som mindre betydande i denna studie. 
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Figur 4.7 Vikten av att revisorn arbetar på en revisionsbyrå som finns representerad internationellt 
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4.2.6 Klientorientering 

Figur 4.8 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
4,2 och 4,6. Revisorattributet kategoriseras därmed som avgörande i denna studie. 
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Kurtosis 5,62027
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9 5%  C onf idence  Inte r v a ls

Summary for Klientorientering

 
Figur 4.8 Vikten av att revisorn tar sig tid att svara på frågor om klientens redovisningsproblem 
samt lämnar information om nya redovisningsproblem som kan uppkomma 

4.2.7 Liten revisionsbyrå 

Figur 4.9 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
1,8 och 2,3. Revisorattributet kategoriseras därmed som mindre betydande i denna studie. 
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3rd Q uartile 3,0000
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A -S quared 4,52

P -V alue < 0,005
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9 5%  C onf idence  Inte r v a ls

Summary for L iten revisionsbyrå

 
Figur 4.9 Vikten av att revisorn är anställd på en liten regional revisionsbyrå 
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4.2.8 Personkemi mellan revisor och klient  

Figur 4.10 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
4,4 och 4,7. Revisorattributet kategoriseras därmed som avgörande i denna studie. 
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Maximum 5,0000
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5,0000 5,0000
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Summary for Personkemi mellan revisor och klient

 
Figur 4.10 Vikten av att relationen mellan revisorn och klienten är god 

4.2.9 Revisionsbyrå som ej tillhör The Big Four 

Figur 4.11 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
1,0 och 1,2. Notera här att medelvärdet endast kan anta ett värde mellan 1-3. Notera även 
att antalet respondenter uppgår till 72. Endast 61 respondenter var avsedda att besvara 
frågeställningen ”Är det viktigt att den revisor som Ni väljer inte representerar någon av 
det fyra stora revisionsbyråerna (Ernst & Young, KPMG, Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, Deloitte)?”, eftersom övriga 13 redan svarat ”ja” eller ”vet ej” 
på ”När ni väljer revisor är det då viktigt att revisorn representerar någon av de fyra stora 
revisionsbyråerna (Ernst & Young, KPMG, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 
Deloitte)?”. De 11 personer som svarade ja på att det ansåg att det var viktigt att revisorn 
representerar The Big Four svarar samtidigt automatiskt nej på frågan om det är viktigt 
att revisorn inte representerar The Big Four, därav 72 respondenter (61+11). 
Revisorattributet kategoriseras som mindre betydande i denna studie. 
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321

Median

Mean
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Summary for Revisionsbyrå som ej tillhör The Big Four

 
Figur 4.11 Vikten av att revisorn representerar en revisionsbyrå som ej tillhör The Big Four 

4.2.10  Revisionskvalité 

Figur 4.12 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
4,6 och 4,8. Revisorattributet kategoriseras därmed som avgörande i denna studie. 
Noterbart är att de 74 respondenterna enbart valt att ge 4: or och 5: or i grad av betydelse. 
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Summary for Revisionskvalité

 
Figur 4.12 Vikten av att revisorn besitter hög kompetens inom revisionsfrågor 
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Figur 4.13 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
1,1 och 1,5. Notera att endast ett medelvärde mellan 1-3 kan föreligga. Faktumet att 
revisorn representerar en revisionsbyrå som tillhör The Big Four kunde i sig inte urskiljas 
i tidigare studier, att vara av någon vikt. Däremot ansågs det vara starkt sammankopplat 
att fungera som en indikator för att efterfråga hög revisionskvalité. Denna studie visar att 
respondenterna anser att revisionskvalité är av avgörande betydelse medan att revisorn 
tillhör The Big Four endast är av mindre betydelse. 
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Figur 4.13 Vikten av att revisorn representerar en revisionsbyrå som tillhör The Big Four 

4.2.11 Revisorarvode 

Figur 4.14 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
2,8 och 3,1. Revisorattributet kategoriseras därmed som betydande i denna studie. 
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Figur 4.14 Vikten av att revisorn tar ut ett lågt revisorarvode 

4.2.12  Tillgänglighet 

Figur 4.15 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
4,1 och 4,4. Revisorattributet kategoriseras därmed som avgörande i denna studie. 
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4,0000 5,0000

0,6762 0,9373

A -Squared 6,64
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Figur 4.15 Vikten av att revisorn är lätt att nå via exempelvis telefon eller e-post 
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4.2.13  Tillhandahållande av icke revisionsrelaterade tjänster 

Figur 4.16 visar att populationens medelvärde i ett 95 % konfidensintervall ligger mellan 
3,2 och 3,8. Revisorattributet kategoriseras därmed som betydande i denna studie. 

54321

Median

Mean

4,03,83,63,43,23,0

1st Q uartile 3,0000

Median 4,0000

3rd Q uartile 4,0000

Maximum 5,0000

3,2936 3,8145

3,0000 4,0000

0,9679 1,3417

A -Squared 3,31
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Figur 4.16 Vikten av att revisorn är anställd på en revisionsbyrå som tillhandahåller ekonomiska 
tjänster som exempelvis ekonomisk rådgivning 

4.3 Sammanfattande resultat 
 

 
Tabell 4.17 Resultat utifrån stickprovets medelvärde 
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5 Analys 
I kapitlet analyseras den statistiskt bearbetade informationen som erhållits via 

datainsamlingsmetoden och ställs i relation till den teoretiska referensramen. Analysen 

sker utifrån den begreppskategorisering som presenterats i empirikapitlet.    

5.1 Mindre betydande revisorattribut 

5.1.1 Acceptans från tredje part 

Studier som har bedrivits utomlands (Beattie & Fearnley 1995; Citron & Manalis 2001; 
Magri & Baldacchino 2004) lägger stor vikt vid att anledningen till varför revisorn ska 
accepteras av en tredje part är att det signalerar ärlighet och tillförlitlighet. Det bör 
således föreligga en misstro mellan företagen och utomstående parter, en misstro som kan 
reduceras genom att företagen väljer en revisor som gillas av tredje part. I min 
undersökning som riktar sig till svenska företag, en population som tidigare inte blivit 
tillfrågade i ämnet, finns det inget som tyder på att det skulle vara väsentligt vad en 
utomstående part anser om revisorn. Tvärtom så tycker hela 30 % av det tillfrågade att 
det ”inte är alls betydande” vad kreditgivare, kunder och övriga utomstående intressenter 
har för åsikt om revisorn. Vad denna skillnad mellan utländska och svenska bolags syn på 
acceptans från tredje part kan grunda sig i är svårt att spekulera omkring, men att tro att 
det beror på att samhällsförhållande inte är homogena länderna emellan är ett rimligt 
antagande. Enligt Citron och Manalis (2001, s. 441-442) väljer majoriteten av alla företag 
revisor utefter förutsättningarna att de vill signalera ärtlighet och tillförlitlighet, och detta 
gör de bäst genom att välja en revisor som gillas av en tredje part. Enligt Svanström 
(2008,  s. 38-39) använder även svenska företag revisorn för att signalera tillförlitlighet 
gentemot tredje part. Denna studie visar på att skillnaden ligger i att de svenska företagen 
inte behöver tredje parts åsikt om revisorn för att tro sig kunna införliva denna typ av 
tillförlitlighet. Detta kan enligt mig bero på två saker. Antingen är misstron betydligt 
mindre utbredd mellan bolagen och dess tredje parter i Sverige jämfört med utlandet. 
Eller så finns det en högre tillförlitlighet i Sverige till att alla revisionsbyråer genererar ett 
likvärdigt seriöst intryck. 
 
Enligt DeAngelo (1981, s. 197) så efterfrågar en tredje part i regel en stor och välkänd 
revisionsbyrå vilket skulle missgynna de mindre välkända. Eftersom denna studie visar 
att mindre aktiebolag inte lägger någon större vikt vid vad en utomstående parter har för 
åsikt om revisorn kan det här förhållandet inte antas gälla för denna bolagsform inom 
Sveriges gränser. 

5.1.2 Internationell spridning 

Beattie och Fearnley (1998, s. 277-278) kom fram till att det var av vikt för en del företag 
att den revisor som de använde sig av arbetade på en revisionsbyrå som även fanns 
representerade internationellt. Beattie och Fearnley kunde också se en signifikativ 
skillnad mellan bolag med över 100 miljoner pund i tillgångar och dem med under 20 
miljoner pund, i deras efterfrågan av internationell spridning som revisorattribut. 
Skillnaden låg i att de större bolagen i betydligt högre grad efterfrågande denna egenskap 
hos sin revisor. I denna studie har revisorattributet internationell spridning inte visat sig 
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ha någon större inverkan på revisorvals processen och detta torde bero på att de studerade 
objekten inte är bolag med tillgångar över 100 miljoner pund utan snarare bolag med 
tillgångar långt under 20 miljoner pund. 
 
Det är främst företag som bedriver betydande affärsmässiga aktiviteter i utlandet som är 
intresserade av att anlita en revisionsbyrå som finns representerad internationellt (Citron 
& Manalis 2001, s. 456). Mindre aktiebolag är ingen typisk bolagsform för att bedriva 
sådana betydande aktiviteter i utlandet och bör således inte heller efterfråga internationell 
spridning i någon större utsträckning, vilket resultatet från den empiriska undersökningen 
visar. 

5.1.3 Liten revisionsbyrå 

Enligt Beattie och Fearnley (1998, s. 277) så tenderar mindre företag att välja små 
revisionsbyråer och i deras empiriska studie från 1995 kunde de konstatera att en 
betydande del av företagen faktiskt föredrog en liten revisionsbyrå framför något annat. 
Min empiriska undersökning ger inte stöd för att denna tes även skulle vara applicerbar 
på svenska mindre aktiebolag. Resultatet från denna studie visar att det är av mindre 
betydelse, för beslutsfattarna i ett mindre aktiebolag, att revisorn representerar en liten 
och regionalt belägen revisionsbyrå. 

5.1.4 Revisionsbyrå som ej tillhör The Big Four 

Med anledning av att mindre företag tenderat att bli delvis ignorerade under själva 
servicehanteringen, när de använt sig av en revisor som representerat The Big Four, har 
det fått flera företag att välja bort The Big Four. Enligt Magri och Baldacchino (2004, s. 
962) har de fyra stora revisionsbyråerna ibland uppträtt arrogant mot mindre klienter, 
som de inte ansett vara betydelsefulla för deras verksamhet. Denna studie visar att det är 
av mindre betydelse för de mindre aktiebolagen att revisorn arbetar på en revisionsbyrå 
som inte tillhör The Big Four. Anledningen till att svenska mindre aktiebolag inte 
efterfrågar föreliggande revisorattribut kan bero på att de är av den uppfattning att deras 
serviceintressen inte skulle bli åsidosatta av revisor från The Big Four. Det kan alltså vara 
så att det existerar en skillnad i vilka förutfattade meningar svenska mindre aktiebolag 
och utländska företag har gentemot The Big Four -byråer. 

5.2 Betydande revisorattribut 

5.2.1 Förberedelsen och kommunikationen av revisionspresentationen 

Om revisorn är skicklig på att förmedla för en potentiell klient att den service som han 
eller hon tillhandahåller passar bra för dem har det en positiv effekt på klienten och ökar 
möjligheten för revisorn att bli vald (Sands & McPhail 2003, s. 126). Denna studie 
bekräftar att detta är något som även har en positiv effekt på beslutsfattare i svenska 
mindre aktiebolag. Drygt 90 % av de tillfrågade respondenterna ansåg att det i varje fall 
var betydande att revisorn på ett effektivt sätt kunde förmedla vilken revisionsservice 
som erbjöds samt hur den passade just dem. Beattie och Fearnley (1997, s. 89) anser att 
de beteendemässiga faktorerna står sig bra i relation till de ekonomiska faktorerna och 
denna studie stärker ett sådant antagande. Mindre aktiebolag tycker att det är betydande 
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att revisorn signalerar intresse och lägger ner tid på att förbereda en presentation där der 
framgår hur han eller hon kan tillfredsställa sin klients intressen. 

5.2.2 Tillhandahållande av icke revisionsrelaterade tjänster 

Företag efterfrågar enligt Svanström (2008, s. 8) inte bara revision från sin revisionsbyrå. 
Det är även vanligt att företaget anlitar revisionsbyrån för olika typer av 
rådgivningstjänster, så kallade icke revisionsrelaterade tjänster. Det är ofta 
kostnadseffektivt för både klient och revisionsbyrå om samma ekonomiska underlag kan 
användas till både revidering och rådgivning. Svanström påpekar även att just mindre 
företag skulle vara extra intresserade av att kunna kombinera revision och rådgivning 
eftersom de ofta saknar de ekonomiska resurser som krävs för att kunna upprätthålla 
dessa medel internt. Det empiriska materialet från denna studie visar, i linje med det 
Svanström indikerar, att där är av betydelse för mindre aktiebolag att revisorn 
representerar en revisionsbyrå som tillhandhåller icke revisionsrelaterade tjänster. Precis 
som de studier som är gjorda av Sand och McPhail (2003, s. 123) samt Beattie och 
Fearnley (1998, s. 277) så visar denna studie att även om det är betydelsefullt för 
företagen att revisionsbyrån tillhandahåller rådgivningstjänster så tillhör det inte bland de 
viktigaste attributen. 

5.2.3 Geografisk närhet 

Mindre svenska aktiebolag tycker att det är av betydande vikt att deras revisor arbetar på 
en revisionsbyrå som är belägen i närheten av deras kontor. I likhet med tidigare studier 
(Beattie & Fearnley 1995, 1997; Sands och McPhail 2003) så är alltså revisorattributet 
geografisk närhet av relativt stor betydelse. Det här visar på att företagen vill ha ett 
begränsat geografiskt avstånd till sin revisor som troligen även minskar det personliga 
avståndet mellan parterna. Större geografiska avstånd reducerar möjligheterna till 
personliga kontakttillfällen och det har inom ramen för denna studie visat sig att det 
överlag är viktigt för ett mindre aktiebolag att kunna ha en nära relation till sin revisor. 

5.2.4 Branschkännedom 

Enligt Magri och Baldacchino (2004, s. 958) så är god branschkännedom ett viktigt 
attribut hos revisorn för att samarbetet med dess klienter ska fungera. Branschkännedom 
är även ett av de tre revisorattribut, tillsammans med revisorsarvodet och 
revisionskvalité, som dyker upp i alla de tre studier gjorda av Beattie och Fearnley (1995, 
1998) samt Sands och McPhail (2003). I samtliga tre studier tillmäts attributet en relativt 
stor betydelse vilket innebär att det inte betraktas som avgörande men att det ändå har en 
positiv effekt på revisorvals processen. I linje med detta visar denna studie på att 
beslutsfattarna i mindre aktiebolag anser att revisorns branschkännedom är av betydelse 
när en revisor ska tillsättas. 
 
Enligt Cravens (1994, s. 29) så gynnas revisionskvalitén i längden av att revisorn besitter 
en god branschkännedom. Det kan således vara så att beslutsfattarna i svenska mindre 
aktiebolag tillskriver branschkännedom betydelse på grund av att de, medvetet eller 
omedvetet, ser denna koppling till revisionskvalitén. Revisionskvalitén är nämligen det 
revisionsattribut som respondenterna tillmäter störst betydelse. Trotts detta så anser inte 
beslutsfattarna fullt ut att revisorn behöver förfoga över en god branschkännedom för att 
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kunna utföra ett kvalitativt revisionsarbete, med avseende på att branschkännedom endast 
är av betydande vikt medan revisionskvalité anses vara av avgörande betydelse.  

5.2.5 Revisorarvode 

I de studier som är gjorda inom rådande ämnesområde har revisorarvodet alltid tillskrivits 
en viss betydelse när företag väljer revisor, men skillnaden i graden av betydelse har 
varierat på ett påtagligt sätt. När Beattie och Fearnley (1998) inledde sin studie kunde de 
konstatera att konkurrensen på revisionsmarknaden var ovanligt hård och att det 
resulterade i markant sjunkande revisorarvoden. Studiens utfall kunde påvisa att den 
ökade konkurrensen även hade haft effekt på vilken betydelse företagens beslutsfattare 
hänförde ett lågt revisorarvode. Revisorarvodet hade nämligen ökat i betydelse från den 
studie som gjordes av Beattie och Fearnley 1995 och tillskrevs nu störst betydelse av alla 
revisorattribut, för att sedan återigen klättra ner en aning i Sands och McPhail: s studie 
från år 2003. Denna studie visar att revisorarvodet har en betydelse som ligger i linje med 
studierna från 1995 och 2003. Men stämmer sambandet att ett lågt revisorarvode 
tillskrivs större betydelse i en situation där konkurrensen på revisionsmarknaden är 
ovanligt hård, är det troligt att vi kan se en sådan effekt när revisionsplikten avskaffas. 
Enligt Svanström (2008, s. 44) intar nämligen allt fler och fler aktörer revisions- och 
rådgivningsmarknaden och fler lär det bli när en inträdesbarriär så som revisionsplikten 
försvinner. 
 
Enligt Magri och Baldacchino (2004, s. 967) är företag med 10 till 49 anställda i större 
utsträckning än företag med 200 eller fler anställda, beredda att försaka revisionskvalité 
för att erhålla ett lägre revisorarvode. Även om denna studie inte ger något utrymme för 
en liknande jämförelse mellan olika företagsstorlekar kan jag konstatera att svenska 
mindre aktiebolag sätter värdet av hög revisionskvalité framför betydelsen av ett lågt 
revisorarvode. 
 
En av de främsta anledningarna till att efterfråga ett lågt revisorarvode när valet av 
revisor ska infrias, är enligt Beattie och Fearnley (1998, s. 282) att det är lätt att motivera 
valet för en tredje part om ett lågt revisorarvode föreligger. Denna studie visar dock på att 
det inte är troligt att mindre aktiebolag tillmäter ett lågt revisorarvode betydelse på grund 
av att det skulle ligga i en utomstående parts intresse. Detta med hänsyn tagen till att 
beslutsfattarna i denna bolagsform endast tycker att en tredje parts åsikt om revisorn är av 
mindre betydelse. 

5.3 Avgörande revisorattribut 

5.3.1 Revisionskvalité 

Flera studier (Beattie & Fearnley 1995, 1998; Sands & McPhail 2003; Magri & 
Baldacchino 2004) tydliggör vikten av att revisorn besitter en hög teknisk kompetens. 
Det innebär att revisorn är väldigt kunnig inom revisionsfrågor och på så sätt är förmögen 
till att kunna upptäcka och rapportera felaktigheter i klientens bokföringsunderlag. Precis 
som Beattie och Fearnley (1995) samt Sands och McPhail (2003) kom fram till i deras 
studier så visar denna studie på att revisionskvalité är det revisorattribut som tillmäts 
störts betydelse. Detta ger en entydig bild av att företagen ser på revision som något 
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värdefullt. En revisor anställs inte enbart på grunderna att kunna ge en positiv 
schablonbild gentemot utomstående parter eller för att en lagstiftning kräver detta. För i 
en sådan situation hade beslutsfattarna med lätthet kunnat ignorera revisionskvalitén och 
enbart riktat in sig på revisorattribut som acceptans från tredje part och lägsta möjliga 
revisorarvode. Att företagen efterfrågar hög teknisk kompetens när de ska anlita en 
revisor, visar på att de är noga med att revisorn utför ett bra jobb så att det i längden kan 
gagna deras affärsdrivna verksamhet. Denna studie påvisar följaktligen att mindre 
svenska aktiebolag inte ser på revision enbart som ett lagkrav, utan även något som kan 
fylla en praktisk funktion för deras ekonomiska välbefinnande. 
 
DeAngelo (1981, s. 186) samt Citron och Manalis (2001, s. 456) menar att 
revisionsbyråns tillhörighet till The Big Four är en stark indikator för revisionskvalité. De 
antyder att företag har svårt att värdera om revisorn är kunnig inom revisionsfrågor och 
därför antar de att The Big Four är synonymt med hög revisionskvalité. Denna studie kan 
inte påvisa att ett sådant samband skulle föreligga, i en situation där mindre svenska 
aktiebolag är de tillfrågade. Tvärtom, så visar studien att trotts att beslutsfattarna anser att 
revisionskvalité är av avgörande betydelse, så tycker de att det endast är av mindre 
betydelse om revisorn representerar en revisionsbyrå som tillhör The Big Four. Här kan 
det förekomma ett liknande förhållande som för revisorattributet acceptans från tredje 
part, nämligen att uppfattningen i Sverige ligger i att alla olika typer av revisionsbyråer 
genererar samma seriösa intryck och grad av revisionskvalité. 

5.3.2 Personkemi mellan revisor och klient 

Utöver en kvalitativ revidering tycker beslutsfattarna i mindre svenska aktiebolag att 
relationen till revisorn är av störst betydelse. Beattie och Fearnley (1995, 1998) kunde 
konstatera att en fungerande relation mellan revisorn och dess klient är nödvändigt för att 
samarbetet ska fungera och bli varaktigt. Detta är en syn som följaktligen delas av 
svenska mindre aktiebolag. 
 
Anledningen till varför beslutsfattarna i mindre aktiebolag ser på personkemin mellan 
revisor och klient, som ett avgörande attribut, ligger mycket troligt i det som Svanström 
(2008, s. 61) nämner. Nämligen att revisorn är en av de få samtalspartner som små 
företagsledare väljer att vända sig till för att diskutera företagets finansiella situation, och 
då är det viktigt att företagsledaren känner förtroende och samhörighet till denna. Även 
Magri och Baldacchino (2004, s. 965) är inne på att just mindre företag är beroende av en 
djupare och mer personlig relation till revisorn, vilket är en tes som stärks av denna 
studie. 

5.3.3 Klientorientering 

Att beslutsfattarna i mindre svenska aktiebolag i hög grad efterfrågar en personlig service 
tydliggörs av det empiriska materialet. Klientorientering avser nämligen revisorns 
förmåga att kunna bistå sin klient med individanpassad revisionsservice. Sands och 
McPhail (2003, s. 122) kunde, i likhet med denna studie, påvisa att klientorientering har 
en stor betydelse vid valet av revisor. Företagen finner det väsentligt att revisorn 
tillgodoser sin klients behov och är aktiv i att leverera information om nyuppkomna 
redovisningsproblem. 
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Det är intressant att betrakta faktumet att det är viktigt för beslutsfattarna i de svenska 
mindre aktiebolagen att det finns en individanpassad relation mellan parterna. De 
efterfrågar att revisorn ska behandla sin klient utifrån deras unika situation, och inte 
utefter en standardiserad arbetsprocess. Denna bild stärks av att revisorattributen 
tillgänglighet och personkemi mellan revisor och klient anses vara av avgörande 
betydelse, genom att det här är attribut som stärker den personliga relationen och på så 
sätt ökar möjligheten till individuell integration. 

5.3.4 Tillgänglighet 

Revisorattributet tillgänglighet avser revisorns förmåga av att förhålla sig kontaktbar i sin 
relation till klienten. Sands och McPhail (2003, s. 123) konstaterade att det är viktigt för 
företagen att det med lätthet kan kontakta deras revisor via exempelvis telefon eller e-
post, och mindre svenska aktiebolag är av samma åsikt. Magri och Baldacchino (2004, s. 
965) menade att klienten förväntar sig mer av revisorn än den årliga kontakt som parterna 
har då årsredovisningen ska granskas och kompletteras med en revisionsberättelse. Att 
mindre svenska aktiebolag i stor utsträckning efterfrågar en lättillgänglig revisor tyder på 
och stärker bilden av att de vill ha en nära relation till sin revisor, som innefattar en 
kontinuerlig personkontakt.  
 
Svanström (2008, s. 8) antydde att mindre företag har svårt att upprätthålla ekonomisk 
expertis inom företaget, på grund av bristande resurser. Det är därför troligt att där är av 
extra vikt att revisorn, som besitter denna expertis och redan har en relation till företaget, 
är tillgänglig och snabbt kan besvara och komplettera information avseende 
revisionsrelaterade problem. 
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6 Slutsatser 
I kapitlet sätts studiens problemformulering i relation till vad som framkommit under 

empiri- och analyskapitlen.  

 
Revisionsmarkanden står inför en stundande förändring och som tidigare diskuterats så 
kommer ett avskaffande av revisionsplikten att leda till en ökad konkurrens till att vinna 
de potentiella kunder som inte längre är bundna till att välja en revisor. Mindre aktiebolag 
är en enorm population på drygt 300 000 bolag, och även om varje företag i sig inte utgör 
viktiga kunder för revisionsbolagen så är de alla tillsammans en målgrupp som inbringar 
en väsentlig inkomstkälla. Det är svårt att se att revisionsbyråerna i landet inte skulle bry 
sig om att försöka tillfredsställa dessa bolag när de inte längre är under revisionsplikt. Det 
har därför varit av huvudvikt att i denna studie kunna klargöra hur denna målgrupp 
tillfredsställs. Efter en omfattande genomgång av den teoretiska referensramen och 
genom utförandet av en kvantitativ empirisk studie har jag kunnat dra slutsatser avseende 
efterfrågeförhållandet och kunnat besvara studiens övergripande problemformulering. 
 
� Vilka revisorattribut är avgörande när mindre aktiebolag väljer revisor? 
 
Studien visar på fyra revisorattribut som särskiljer sig markant från de övriga i grad av 
betydelse, för beslutsfattarna i mindre svenska aktiebolag. Vad som är intressant är att tre 
av dem är nära sammankopplat med en personlig relation till revisorn. Betydelsen av 
tillgänglighet visar på att bolagen ständigt vill kunna nå sin revisor för att kunna 
underhålla en kontinuerlig och vardaglig dialog. Klientorienteringen är av vikt eftersom 
det indikerar att revisorn erbjuder en service som är specialanpassad utifrån klientens 
specifika behov. Men det attribut som tydligast tyder på behovet av en personlig relation 
till revisorn är att personkemin mellan revisorn och klienten ses som mycket väsentlig. 
Övergripande kan konstateras att det är av stor vikt att revisionsbyråerna försöker 
tillgodose det här behovet av kontakt och relation när de värvar klienter bland mindre 
aktiebolag. Som nämnts i den teoretiska referensramen har det förekommit att större 
revisionsbyråer har agerat ignorant mot mindre betydelsefulla klienter genom att inte 
avsätta den tid och kontakt som de efterfrågar. Nu när beroende förhållandena kan 
komma att förändras bör det ligga i revisionsbyråernas intresse att arbeta bort denna 
inställning till mindre klienter och istället bistå med den service som efterfrågas, närmare 
bestämt en mer personlig relation. 
 
Det revisorattribut som anses mest väsentligt av beslutsfattarna i mindre aktiebolag har 
inget att göra med relationen till revisorn, utan handlar enbart om dennes tekniska 
kompetens. Att en hög revisionskvalité efterfrågas i så hög grad visar på att revideringen 
tas på största allvar. Här handlar det inte bara om att komma undan med ett lågt 
revisorarvode eller att visa upp en vacker fasad genom att välja en välrenommerad 
revisor. Det viktigaste är istället att revideringen blir genomförd på ett korrekt och 
noggrant sätt. Att tro att detta endast beror på att mindre aktiebolag gärna vill 
tillfredställa den svenska lagstiftningen på bästa möjliga sätt är aningen godtroget. Det är 
mer sannolikt att de faktiskt ser en positiv funktion av en kvalitativ revidering för sin 
egen affärsverksamhet. En revisor med hög teknisk kompetens och som levererar en hög 
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revisionskvalité kan hjälpa till att styra företaget i en riktning som är positiv för den 
ekonomiska hållbarheten. Den markanta efterfrågan på revisionskvalité tydliggör att 
revisionsbyråerna i landet bör lägga vikt vid att upprätthålla en hög tekniks kunskap 
bland revisorerna i de egna leden. För att upprätthålla en kompetens är det även viktigt att 
beakta hur den från första början erhålls. Revisorernas kunskap skapas, bortsett ifrån den 
teoretiska utbildning som fås på högskolor och universitet, genom en praktisk skolning. 
Det är således av vikt att revisionsbyråerna sattsar på att ge sina revisorer en gedigen och 
fulltäckande praktisk utbildning, så att de kan erhålla den erfarenhet och kompetens som 
efterfrågas av marknaden. 
 
Det multidimensionella revisorattributet, att revisorn tillhör en revisionsbyrå som tillhör 
The Big Four, har visat sig haft förvånansvärt liten betydelse. I de tidigare studier som 
gjorts kunde det inte påvisas att detta attribut i sig skulle ha någon signifikativ betydelse 
för revisorvals processen, men det hade dock både en negativ och positiv korrelation till 
flera av de övriga attributen. Det attribut som revisorns tillhörighet till The Big Four 
kunde anses starkast sammankopplat med var revisionskvalitén, där det skulle fungera 
som en indikator för hög revisionskvalité. Denna studie kunde dock varken visa på ett 
sådant samband eller att det skulle vara av någon betydande vikt att revisorn faktiskt 
representerar The Big Four. Det empiriska materialet åskådliggör att det inte verkar 
finnas något ställningstagande där populationen ställer sig varken för eller emot The Big 
Four. Det kan således antas föreligga en neutralitet till The Big Four där man varken 
associerar den här typen av revisionsbyråer med negativa eller positiva kopplingar till 
särskilda revisorattribut. 
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7 Avslutande diskussion 
I kapitlet förs en avslutande diskussion rörande uppsatsprocessen genomförande och vad 

som hade kunnat göras annorlunda.  

 
Nu när uppsatsen är färdigställd är jag mycket nöjd med dess utfall. Jag anser mig fått 
fram ett tillförlitligt resultat som visar vilka revisorattribut som är av avgörande betydelse 
för beslutsfattarna i revisorvals processen. De slutsatser och antagande som görs i 
analyskapitlet bör ses som trovärdig då de är starkt sammankopplade till vad den 
teoretiska referensramen samt den empiriska studien kunde påvisa.  
 
Vad avser undersökningens respondenter hade jag redan från börja räknat med ett stort 
bortfall, då det visat sig i tidigare studier att målgrupp bestående av mindre företag har en 
benägenhet att inte vilja delta i liknande undersökningar. Trotts detta är jag tämligen nöjd 
med svarsfrekvensen, som ligger i linje med tidigare studier i liknande ämnesområden. 
Det som känns mest tillfredsställande är karaktären på dem som besvarat enkäten. Jag 
lyckades nå fram till rätt personer, som i det här fallet var företagsledare alternativt 
ekonomiansvariga, vilket gör att det inte råder något tvivel om att de svar som erhållits 
bör ses som tillförlitliga. Det ska tilläggas att de slutsatser som dras i studien inte är 
baserade på resultatet av stickprovet, utan är en slutledning av produkten från den t-
fördelning som utförts för att kunna bestämma populationens medelvärde i ett 95 % 
konfidensintervall. Användandet av denna statistiska metod ska ses som en ytterliggare 
förhöjning av studien trovärdighet. 
 
Vilket underströks i metodkapitlet så har fokus i undersökningsprocessen till stor del 
legat på att kunna genomföra en välgrundad operationaliserad definition av 
revisorattributen, för att på så sätt kunna skapa ett mätinstrument med en hög validitet. 
Jag är mycket nöjd med hur denna operationalisering utföll och tvivlar inte på att 
respondenterna har förstått frågeställningarnas innebörd, i den funktionella bemärkelse de 
var åsyftade att inneha. Frågeställningarna har utformats på ett sådant sätt att de ska vara 
direkta och inte innehålla byråkratiska formuleringar men ändå kunna uppfylla studiens 
syfte. 
 
I Sverige finns det inga studier som kartlägger vilka revisorattribut som efterfrågas av 
konsumenterna, vilket har medfört att jag fått vända mig till internationella studier för att 
kunna erhålla en teoretisk grund för mitt problemområde. I min studie nämner jag att det 
är problematiskt att överföra information mellan olika länder, då revisionsmarknaden inte 
är fullständigt homogen länder emellan. Detta kan således medföra att resultatet i denna 
studie kan kritiseras på dessa grunder. Min generella uppfattning är dock att de skillnader 
som föreligger beträffande redovisningspraxis länder emellan, inte resulterar i några 
större olikheter rörande efterfrågan på revisorattribut. De internationella studier som 
bearbetats i denna uppsats är från olika länder, både anglosaxiska och kontinentala, och 
de visar inte på några markanta skillnader i efterfrågan. 
 
Vad som hade kunnat göras annorlunda i studien är att ge respondenterna ett större 
svarsutrymme. Det utökade svarsutrymmet skulle främst användas för att närmare studera 
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beslutfattarnas egenformulerade tankar rörande revisorvals processen. Anledningen till 
att respondenterna inte gavs detta utrymme baserades på ett tvivel om att de inte skulle 
kunna hantera denna frihet, och således misslyckas med att lämna en relevant information 
för undersökt ämnesområde.  

7.1 Förslag till framtida forskning 
Denna studie grundar sig på tidigare internationella studier som gjorts avseende företags 
efterfrågan på revisorattribut, mycket på grund av att det finns en mycket begränsad 
nationell kunskap i området. Det hade varit intressant att se en omfattande nationell 
undersökning liknande dem som Sands och McPhail (2003) samt Beattie och Fearnley 
(1995, 1998) har gjort, för att tydligare kunna se signifikativa skillnader i efterfrågan 
länder emellan. För en sådan vidsträckt studie behöver det avsättas en väsentlig 
tidsperiod samt att mobilisera kraftiga resurser för att få en hög tillförlitlighet. 
 
Inom ramen för denna studie har fokus legat på revisorns karaktärsdrag och vad som 
efterfrågas av denne. Det hade varit mycket intressant att se en studie som fokuserar mer 
på själva klienten. Där olika klientattribut så som storlek, likviditet och lönsamhet 
matchas mot efterfrågade revisorattribut, för att se om det föreligger någon skillnad i 
efterfrågan mellan företag med olika klientattribut. 
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Bilaga 1 – Statistiskt underlag 

Systematiskt urval 
Bestämningen av ett systematiskt urval sker enklast efter beteckningen N/n. Där N 
motsvarar antalet i den totala populationen och der n avser storleken för stickprovet. 
(Dahmström 2005, s. 275-276) 
 
Beräkning gällande mitt systematiska urval: 
• N = 331 804  
• n = 200 

 
331 804/200 ≈1659 
Var 1659: e företag i Affärsdatas (2008-11-15) företagsregister har blivit utvalt. 
 
Via ett slumpsystem har jag fått fram talet 314 som sedan fått utgöra utgångspunkten i 
urvalet. Det tal som utgjorde utgångspunkten var i mitt fall tvunget att befinna sig inom 
intervallet 1 till 1659. Företag nummer 314 har följts upp av företag nummer 1973, 3632, 
5291, 6950 o.s.v. för att slutligen avslutas med nummer 330 455 i det fullständiga 
företagsregistret från Affärsdata. (Dahmström 2005, s. 275-276) 
 
De företag som blivit utvald genom det systematiska urvalet men som inte kunnat delta 
på grund av att de inte har varit möjliga att kontakta, har istället ersätts med det företag 
som kommit närmast på tur i företagsregistret. Här avses företag som uppgett 
ofullständiga e-postadresser eller inte har varit möjliga att nå via telefon. 

Formel för T-fördelning 
T-fördelning används för att kunna bestämma den totala populationens troliga 
medelvärde när vi saknar uppgifter om den totala populationens standardavvikelse. För 
att kunna lösa formeln behövs stickprovets medelvärde, stickprovets storlek, stickprovets 
standardavvikelse och ett t-värde vilket erhålls via en t-tabell. (Azel 2002, s. 255-258) 
 
Formel: 
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Bilaga 2 – Enkätstudien 
 
Hej,  
 
Mitt namn är Johan Lindsjö och jag är studerande vid Högskolan i Borås, med inriktning 
mot civilekonomi. Under hösten -08 bedriver jag en studie i syfte att fastställa vilka 
karaktärsdrag som mindre aktiebolag finner väsentliga hos en revisor. Ert företag har 

slumpvis blivit utvalt att ingå i denna studie, tillsammans med 200 mindre aktiebolag runt 
om i Sverige, och jag är mycket angelägen att kunna ta del av Era uppfattningar. 
Resultaten från denna enkätstudie kommer att utgöra grunden i min kandidatuppsats 
”Mindre aktiebolags val av revisor”. 

 
Det har tidigare på ett internationellt plan bedrivits studier avseende vilka karaktärsdrag 
som företag finner väsentliga hos en revisor. Men i Sverige har den här typen av 
undersökningar saknats. Då det på revisionsområdet idag pågår stora förändringar med 
bland annat ett förslag kring avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag, är den 
här typen av undersökning av extra intresse. För att studien ska få ett högt giltighetsvärde 
är det mycket värdefullt att få ta del av Era uppfattningar. 
 
Enkäten tar endast 4-5 minuter att besvara och bör besvaras av företagsledare/VD 
alternativt om Ert företag har en ekonomiansvarig som är nära involverad i beslutet av 
revisor så bör han eller hon besvara enkäten. Just Ert svar är viktigt! 
 
Enkätsvaren kommer att behandlas helt konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att 
gå att utläsa i resultaten. Jag kan även garantera Er anonymitet i den kommande 
kandidatuppsatsen. 
 
Jag är mycket tacksam om ni kan besvara enkäten snarast. Klicka här för att besvara 
enkäten (extern länk, ny sida öppnas).  
 
Ert stort tack på förhand för Ert deltagande! 
 
Med vänlig hälsning, 
Johan Lindsjö 
Högskolan i Borås 
Tel: 073-5133755 
E-post: johan.lindsjo@telia.com   Datum: 2008-12-04 
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Bilaga 3 – Resultat från enkätstudien 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap 
och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas 
framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära 
sig om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet 
att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill 
ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns 
alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som 
vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa deras 
innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 
analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för 
god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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