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Sammanfattning 

Syfte: Vårt syfte är att undersöka och analysera om signalvärdesteorin är applicerbar på 
noterade aktiebolag samt stora onoterade aktiebolag i Sverige. Vi vill även undersöka och 
analysera varför/varför inte det är så. 
 

Teoretisk referensram: I uppsatsen redogörs för signalvärdesteorin, det vill säga vilka olika 
typer av signaler företag kan använda sig av för att signalera sitt värde. Fokus ligger på den 
signal revisionsbyråer sänder till intressenterna.  
 

Metod: Med hjälp av den teoretiska referensramen formulerades hypoteser som sedan 
undersöktes genom en kvantitativ metod, i form av en enkät. Enkäten skickades till 
aktiebolagens ekonomichef eller VD. Datan bearbetades med statistiska analyser. 
 

Empirisk analys: Empirin presenteras i form av diagram, tabeller samt rangordningslistor. 
Statistiska analyser samt kommentarer till dessa ges.  
 

Slutsats: Samtliga hypoteser kunde förkastats för intressenterna som grupp. Teorin är därmed 
inte applicerbar på vare sig noterade eller stora onoterade aktiebolag i Sverige. Resultatet blir 
dock ett annat om intressenterna delas upp i två grupper. Vår undersökning visar att i 
noterade och stora onoterade aktiebolags relation till ägare och till viss del även långivare, 
kan signalvärdesteorin appliceras. I aktiebolagens relationer till leverantörer och kunder är 
teorin inte applicerbar. Noterade samt stora onoterade aktiebolag i Sverige signalerar inte 
därför att de, i sina relationer till kunder och leverantörer, inte prioriterar att dessa kan lita på 
företagets finansiella rapporter. Anledningen till varför teorin kan appliceras i företags 
relationer med ägare är att företagen lägger vikt vid att dessa kan lita på de finansiella 
rapporterna. Även i relationen till långivare läggs större vikt vid förtroendet till de finansiella 
rapporterna än i relationen till kunder och leverantörer.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Att vidare undersöka om företagen använder revisionsbyrån 
som signal till sina ägare, det vill säga att genomföra en djupare undersökning för just denna 
intressentgrupp, vore intressant. En annan aspekt vore att undersöka om andra signaler än 
revisionsbyrån används i Sverige. Exempel på andra signaler kan vara företagets VD eller 
ordförande. En djupare studie av företags uppfattning angående prisets påverkan på 
revisionsbyråns kvalitet vore också intressant att genomföra 
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                  apitel 1 innehåller en bakgrund till ämnet samt en  

                   problemdiskussion som leder fram till vårt problem och syfte. I 

kapitlet presenteras även uppsatsens bidrag, disposition samt analysmodell. 

 

 

      

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ofullständig eller asymmetrisk information är ett problem som ofta uppmärksammas inom 

affärsvärlden. Många gånger har inte båda parter i ett affärsförhållande alla fakta tillgängliga. 

Det kan vara viktig information som den ena parten, ofta företagsledaren, inte delger den 

andra parten, exempelvis investerare. Dessa har då ingen möjlighet att kontrollera 

företagsledarens agerande (Öhman, 2004, s. 20). Intressenternas reaktioner på information 

som företagen lämnar påverkas av själva innehållet i informationen men också av 

informationens trovärdighet. Många gånger väger de båda variablerna lika tungt (Mercer, 

2004, s. 185). Intressenterna upplever att deras kapitalkostnad ökar i samma takt som risken 

för att informationen inte är tillförlitlig ökar (Hillison och Pacini, 2004, s. 66). 

 

En metod som används för att minska informationsasymmetri är revision (Francis och 

Wilson, 1988, s. 663). Revisorers uppgift är att se till att ledningen inte agerar i eget intresse 

(DeFond, 1992, s. 17). De ska också se till att de finansiella rapporterna inte innehåller några 

felaktigheter (Francis, Maydew och Sparks, 1999, s. 19). För att investerare ska ha möjlighet 

att kontrollera företagsledningen krävs relevant, tillförlitlig och jämförbar information. Alla 

organisationer och individer har genom revisorers tjänster rätt att få information om företag 

som på ett korrekt sätt speglar dess verksamhet. En revisor ska tjäna både de som är 

redovisningsberättigade, det vill säga investerare och övriga intressenter, och företagen som 

är redovisningsskyldiga. De kan ses som en agent för båda parter (Öhman, 2004, s. 9ff).   

 

Strukturen för revisionsbyråer såg år 1999 ut på följande sätt i Sverige; det fanns tre stora 

revisionsbyråer, Ernst &Young, KPMG och Öhrling PricewaterhouseCoopers.  Därutöver 

fanns det några få medelstora och många små byråer. Öhrling PricewaterhouseCoopers, Ernst 

&Young och KPMG dominerade tillsammans marknaderna även i Europa och USA 

(Wallerstedt, 2001, s. 843ff). Idag är situationen liknande i Sverige, men även Deloitte har en 

K 
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ledande ställning med sina närmare 1000 anställa på över 30 orter (www.deloitte.se, 2006-05-

22). Öhrling PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst &Young och Deloitte rankas som 

Sveriges fyra största revisionsbyråer beräknat på omsättning och antalet anställda. 

(www.affarsvarlden.se, 2006-05-22) Dessa fyra byråer kommer vi i fortsättningen benämna 

”the Big Four”.  

1.2 Problemdiskussion 

Det faktum att ett företags ledning kan agera i eget intresse skapar osäkerhet hos 

intressenterna. Dessa kan inte observera och kontrollera ledningens samtliga handlingar 

(Francis et al, 1999, s. 17). Det finns alltid risk för att företag ger missvisande information i 

de finansiella rapporterna. Risken för investerare ligger i att de fattar beslut, med 

informationen som underlag, som kan leda till ekonomiska förluster (Bhattacharjee, Moreno 

och Yardley, 2005, s. 5).  En användare av finansiella rapporter är kapitalmarknaden. För 

börsnoterade företag är kapitalmarknaden en viktig del av verksamheten, eftersom det är från 

denna marknad företaget får sina ägare och därmed kapital. För investerare på 

kapitalmarknaden är det viktigt att få korrekt och tillförlitlig information om företags 

ekonomiska ställning (se exempelvis Beatty, 1989, s. 695f). Vem vill satsa sitt kapital i en 

verksamhet vars ekonomiska ställning de inte har säker information om? Om investerarna 

inte kan känna förtroende för företags finansiella rapporter ökar risken för att de inte vill 

investera i företaget (Mayhew, 2000, s. 601). Vi menar att de upplever ökad risk för en 

personlig ekonomisk förlust om de inte kan lita på den information företaget ger dem. Den 

ökade oviljan att investera missgynnar i sin tur företaget, vars aktier inte blir attraktiva på 

kapitalmarknaden. 

 

Onoterade företag har ingen kapitalmarknad att lämna sina finansiella rapporter till. De har 

dock andra intressenter som är intresserade av företagets ekonomiska ställning (Menon och 

Williams, 1991, s. 317). Exempel på dessa är kunder, leverantörer, långivare och huvudägare. 

Alla dessa intressenter upplever olika typer av risker i sina affärsförhållanden till företaget. 

Kunder behöver få tillförlitlig information om att deras varor kommer att levereras. Denna 

information kan indirekt hämtas ur företagets finansiella rapporter. Ju mindre tillförlitliga 

företagets finansiella rapporter är desto större är risken för kunden. Risken ligger i att de 

betalar för något de inte kommer att få. Vi menar att om kunden förknippar affärsförhållandet 

till företaget med hög risk och därmed med icke tillförlitliga finansiella rapporter kommer de 

att göra sina inköp från andra företag, vars information är tillförlitlig. Även för leverantörer 
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finns det risker i affärsförhållandet till företaget. För dessa ligger dock risken i att de levererar 

varor som de inte får betalt för. Vem vill leverera utan att det finns någon möjlighet att få 

betalt? I många fall får leverantören inte betalt vid leverans utan företaget får viss kredit. Vi 

menar att det för leverantören är viktigt att veta att företaget har möjlighet att betala, att det 

finns täckning för fordran. Information om detta finns att hämta i företagets finansiella 

rapporter. Långivare upplever en liknande risk som leverantörerna. De är starkt beroende av 

att kunna bedöma företagets prestation och framtid (Pittman och Fortin, 2004, s. 116). De 

behöver ha en säkerhet för att företaget kommer att betala tillbaka det utlånade beloppet. 

Långivarna upplever dock risken under ett längre tidsperspektiv, då lån ofta har långa 

återbetalningstider. Men även om tidsperspektivet skiljer sig mellan de båda intressenterna 

finns informationen som behövs i de finansiella rapporterna. Detta under förutsättning att de är 

tillförlitliga (Menon och Williams, 1991, s. 317). 

 

Hur ska företag få sina intressenter att känna tillförlitlighet till de finansiella rapporterna? Hur 

ska intressenterna skilja på hur hög tillförlitligheten i de finansiella rapporterna är från företag 

till företag? Ett möjligt svar på frågorna kan fås genom att se till de olika typer av signaler som 

sänds ut till intressenterna om och från företaget. Exempelvis kan finansiella analytiker och 

journalister genom sina åsikter ge indikationer om tillförlitligheten. Vilka personer som sitter i 

företagets ledning, styrelse eller revisionskommitté kan, genom sitt rykte, ge en bild av 

rapporternas tillförlitlighet och interna revisorer kan ge en viss försäkran (Mercer, 2004, s. 

190). Den externa revisorn utgör ytterligare en lösning på problemen då han är en oberoende 

part som kan kvalitetssäkra den information företaget lämnar i sina finansiella rapporter 

(Öhman, 2004, s. 20). Enligt Fombrun och Shanley (1990, s. 252) värderar intressenter de 

signaler som en tillförlitlig redovisning sänder som de viktigaste. Vi anser att den externa 

revisorn är det bästa sättet att övertyga intressenterna om att de finansiella rapporterna är 

tillförlitliga. Detta eftersom revisorn är oberoende gentemot företaget och inte har något eget 

intresse i hur det går för företaget. Att kontrollera att företagsledningen inte arbetar efter eget 

intresse är revisorns huvuduppgift (DeFond, 1992, s. 17). Eftersom revisorn har professionell 

kompetens och är oberoende anser vi att revisorn är den mest lämpade personen att hjälpa 

intressenterna med att minska sin risk.  

 

Signalvärdesteorin kan svara på ovannämnda frågor och den grundar sig på att ett företags 

intressenter upplever osäkerhet i tillförlitligheten gällande företagets finansiella rapporter. 

Teorin innebär att företaget väljer en revisionsbyrå som signalerar till intressenterna att 
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företaget har ett bra och kontrollerat redovisningssystem. Detta för att minska intressenternas 

osäkerhet angående de finansiella rapporterna (Moizer, 1997, s. 64).  Intressenterna förväntar 

sig att revisorn ska ta bort eller kraftigt reducera deras risk (Bhattacharjee et al, 2005, s. 5). 

Att välja ”rätt” revisionsbyrå, det vill säga en revisionsbyrå som ger intressenterna goda 

signaler, ökar trovärdigheten i de finansiella rapporterna (Moizer, 1997, s. 64). Denna sorts 

revisionsbyrå är attraktiv för investerarna (Menon och Williams, 1991, s. 317). Vi menar att 

detta borde leda till att investerare och övriga intressenter får större förtroende för företaget 

som helhet och vågar satsa i företaget.  

 

Signalvärdesteorin är utvecklad för börsnoterade företag, då den handlar om att signalera 

företagets värde till intressenter. Studier kring signalvärdesteorins applicerbarhet har främst 

gjort i anglosaxiska länder (se exempelvis Bachar, 1989, Beatty, 1989, Firth och Smith, 1992, 

Menon och Williams, 1991 och Piot, 2005).  Ekonomiska förhållanden i anglosaxiska länder 

skiljer sig från de germanska på det sätt att i de förstnämnda ligger fokus på att skapa värde 

för aktieägarna medan de sistnämnda prioriterar värdet för företagets samtliga intressenter 

(Weimer och Pape 1999, s. 153 ff). Eftersom Sverige tillhör de germanska länderna menar vi 

att det är intressant att se om teorin är applicerbar i annorlunda förhållanden än där den är 

utvecklad. Är signalvärdesteorin applicerbar även på den svenska kapitalmarknaden? De 

germanska länderna lägger vikt vid företagets samtliga intressenter och därför vore det 

intressant för oss att inkludera samt lägga lika vikt vid ett flertal intressenter i vår studie. Vi 

menar att både den svenska kapitalmarknaden och de noterade aktiebolagens övriga 

intressenter har ett starkt intresse av att känna förtroende för de finansiella rapporterna och att 

teorin därför är tillämplig här. 

 

I Sverige är revisionsplikten utbredd. Det är betydligt fler företag än de marknadsnoterade 

som har revisionsplikt. I 9:1 ABL står det skrivet att alla aktiebolag ska ha minst en revisor. 

De bolag som inte är noterade har inte en värdepappersmarknad att signalera till på samma 

sätt som noterade bolag har. Vi anser att signalvärdesteorin ändå skulle kunna vara tillämplig 

på stora onoterade aktiebolag eftersom även de har intressenter som kan vara intresserade av 

att företaget har en väl kontrollerad redovisning och att deras finansiella rapporter är 

tillförlitliga. Som tidigare nämnts består denna intressentgrupp av exempelvis långivare, 

leverantörer och kunder. Långivare behöver signaler eller indikationer på att företagets 

redovisningsinformation är tillförlitlig för att med större säkerhet kunna bedöma dess 

kreditvärdighet (Bachar, 1989, s. 216). Leverantörer och kunder behöver också signaler om 
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rapporternas tillförlitlighet för att kunna försäkra sig om att de får betalt respektive får varor 

levererade. Vi menar att denna marknads behov av signaler är större om företaget i fråga är 

stort. Detta eftersom det ofta är mer kapital och resurser inblandat då verksamheten är mer 

omfattande. Ju större risk satsningen av kapital innebär för intressenten, ju större är chansen 

att de ser till signaler som en väl renommerad revisionsbyrå ger (Piot, 2005, s. 38). Är 

signalvärdesteorin även applicerbar på stora onoterade aktiebolag i Sverige?  

 

Tar aktiebolag, när de väljer revisionsbyrå, hänsyn till om byrån ger intressenterna signaler 

om deras finansiella rapporter? Varför eller varför inte? 

1.3 Problemformulering 
• Är signalvärdesteorin applicerbar på noterade samt stora onoterade aktiebolag i 

Sverige?  

• Varför? 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka och analysera om signalvärdesteorin är applicerbar på noterade 

aktiebolag samt stora onoterade aktiebolag i Sverige. Vi vill även undersöka och analysera 

varför/varför inte det är så. 

1.5 Uppsatsens bidrag 
Tidigare tester av signalvärdesteorin har fokuserat på aktiebolag som är noterade och på 

bolag som ska eller nyligen har noterats. Testerna har till största delen utförts i anglosaxiska 

länder, exempelvis USA (se exempelvis Bachar, 1989, Beatty, 1989, Firth och Smith, 1992, 

Menon och Williams, 1991 och Piot, 2005). Vår studie skiljer sig från dessa studier då vi 

avser att genomföra vårt test på svenska aktiebolag. Tidigare studier har visat att revisorns 

roll i företag skiljer sig åt mellan olika länder eftersom förhållanden som exempelvis lagar 

och principer för bolagsstyrning skiljer sig åt (Piot, 2005, s.23). Därmed skulle det vara 

intressant att ta reda på om teorin kan appliceras i den svenska kontexten. Vi menar att 

intressenters behov av tillförlitlig information från aktiebolag bör vara detsamma i Sverige 

som i andra länder. Studien skiljer sig också från tidigare studier då den ska utföras dels på 

aktiebolag som är noterade men även på bolag som inte är noterade på någon börs eller 

marknadsplats. Den här uppsatsen bidrar till att se om en teori, som är utarbetad för 

börsnoterade företag i länder utanför Sverige, är applicerbar på noterade aktiebolag samt 

onoterade aktiebolag i Sverige.  
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Vår undersökning bidrar till kunskap om, samt förståelse för, på vilka grunder noterade 

aktiebolag samt stora onoterade aktiebolag i Sverige väljer revisionsbyrå. Vi vill även öka 

förståelsen för vilken roll revisionsbyrån spelar för aktiebolag i Sverige.  

 

Kunskapen om hur revisionsbyråer väljs anser vi är av vikt för revisionsbyråerna, då de får 

vetskap om samt bekräftelse på vad företag ser som attraktivt hos en revisionsbyrå.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen fortsatta disposition är följande: I kapitel 2 presenteras vår teoretiska referensram. 

Ramen leder fram till de hypoteser som finns formulerade i samma kapitel. Vårt 

tillvägagångssätt redovisas i kapitel 3. Därefter följer kapitel 4, som innehåller en 

presentation av resultatet av vår undersökning och statistiska analyser. Detta kommer sedan, 

tillsammans med referensramen, analyseras och diskuteras i kapitel 5. Uppsatsen avslutas 

med kapitel 6 som innehåller en prövning av våra hypoteser, slutsatser, egna reflektioner 

samt förslag till fortsatt forskning.  

1.7 Analysmodell 
 
Följande modell kommer att ligga till grund för uppsatsens analys och diskussion. Pilarna 

visar beroendeförhållanden mellan de olika begreppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Analysmodell 

Signalvärde 

Kvalitet Rykte 

Storlek 

The Big Four 

Massmedial 
uppmärksamhet 

Pris 
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1.8 Definitioner  
 

Stora företag 

Vi har gjort vår klassificering av företagsstorlek enligt EU: s definitioner av små, medelstora 

och stora företag. Enligt denna definition räknas företag som har över 250 anställda, 40 

miljoner euro i omsättning och 27 miljoner euro i balansomslutning som stora företag 

(http://europe.eu.int 2006-04-04). 

 

Stora revisionsbyråer 

Vi har valt att definiera stora revisionsbyråer som enbart de byråer som tillhör the Big Four. 

 

Kvalitet 

När det gäller begreppet kvalitet inom revision finns ett flertal olika definitioner. Dessa 

definitioner har dock liknande innebörd. Enligt Firth och Smith (1992, s. 247) innebär 

kvalitet att revisorn upptäcker och rapporterar fel i de finansiella rapporterna. Hillison och 

Pacini (2004, s. 68) menar att de finansiella rapporterna inte ska innehålla några fel eller 

oegentligheter. En tredje definition är enligt Watkins, Hillison och Morecroft (2004, s. 153) 

att redovisningen är utformad enligt gällande lagar och principer. När vi använder begreppet 

kvalitet menar vi en kombination av dessa tre definitioner; Revisorn ska upptäcka och 

rapportera fel och efter granskning ska rapporterna inte innehålla några fel eller 

oegentligheter samt vara utformade enligt gällande lagar och principer. 

 

Rykte 

Vi har valt att definiera rykte enligt Watkins et als (2004, s. 153) definition som innebär att 

rykte är intressenternas uppfattning om revisionsbyråns kvalitet. 
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         detta kapitel kommer vi att redogöra för den teoretiska referensram  som        

        ligger till grund för våra hypoteser. Vi börjar med en presentation av 

vilka signaler ett företag kan använda. Därefter följer en beskrivning av 

revisionsbyråer som signal, vad som ger signalvärde samt våra hypoteser. 

Kapitlet avslutas med en hypotessammanfattning. 

 

 

 

 

 

 

2. Signaler 
 

2.1 Olika signaler 
Företags intressenter har oftast inte full insikt i vad företag gör. Av denna anledning krävs det 

att företagen på olika sätt kan urskilja sig och visa sina fördelar för intressenterna. Ju större 

informationsasymmetrin är mellan företaget och dess intressenter, desto vanligare är det att 

intressenterna söker information om företaget genom olika signaler (Fombrun och Shanley, 

1990, s. 233 ff).  

 

Det finns ett flertal olika vägar ett företag kan gå för att signalera sitt värde till intressenterna. 

När det gäller att signalera sitt ekonomiska värde finns både marknads- och 

redovisningssignaler att tillgå. Marknadssignaler bidrar med information om exempelvis 

företagets nuvarande aktiviteter och framtidsutsikter. Genom redovisningen kan företaget 

signalera sitt ekonomiska värde till omgivningen. Företagets finansiella rapporter visar både 

företagets nuvarande resultat och hur företaget fördelar sina resurser (Fombrun och Shanley, 

1990, s. 237 ff). 

 

Det finns även andra signaler som inte är av ekonomisk natur; institutionella och strategiska 

signaler. Institutionella signaler innebär att företag genom institutionella ägare och sociala 

engagemang kan signalera företagsvärde till intressenterna. Det kan exempelvis röra sig om 

att företaget till stor del ägs av banker eller är involverat i projekt för att rädda miljön.  

Intressenter fångar även upp signaler vad det gäller företagets strategier, exempelvis vilka 

affärsmässiga beslut företaget tar och hur de marknadsför sig. Genom marknadsföring 

signalerar företaget vilka egenskaper de själva och deras produkter har vilket gör att 

I 
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intressenterna får mindre behov av att själv söka information om detta (Fombrun och 

Shanley, 1990, s. 237 ff). 

 

Alla dessa typer av signaler byggs samman när intressenterna skapar ett rykte om företaget. I 

en studie har det dock visat sig att det är de signaler som redovisningen sänder ut om 

företagets lönsamhet, risknivå och marknadsvärde som är de viktigaste signalerna för 

intressenterna i deras bedömning av företaget. Finns det en inbyggd osäkerhet i företagets 

redovisningsinformation, har det en starkt negativ effekt på företagets rykte (Fombrun och 

Shanley, 1990, s. 252). 

 

2.2 Revisorn som signal 

Intressenternas osäkerhet angående redovisningsinformationen beror på att det finns en viss 

flexibilitet i redovisningsregler och principer och att det även finns möjligheter för ledningen 

att agera i eget intresse. Det finns alltid en risk för att ledningen handlar på ett sätt som 

gynnar dem själva, vilket gör att osäkerheten för företagets intressenter ökar (Francis et al, 

1999, s. 17ff). Intressenterna investerar sitt finansiella kapital i företaget i utbyte mot att det 

finns mekanismer som ser till att deras intressen tillvaratas (Piot, 2005, s. 23). Detta innebär 

att det behövs en kontrollant som ser till att företagets redovisning sker i överensstämmelse 

med redovisningsregler och principer. Revisorn utgör denna kontrollant (Francis et al, 1999, 

s. 17ff). 

 

Revision som yrke kom till just på grund av den misstänksamhet som fanns mot att 

företagsledningen inte alltid arbetar efter investerarnas intresse. Det behövdes en neutral part 

som granskade företagen och dess redovisning (Öhman, 2004, s. 9). Revisorn ska undersöka 

och godkänna företagets finansiella rapporter (Bachar, 1989, s. 216). Genom att 

revisionsbyrån reducerar de felaktigheter som begås inom företaget kan investerare få större 

förtroende för företaget och dess finansiella rapporter (Beatty, 1989, s. 696). Att kontrollen 

utförs av en oberoende part gör att redovisningsinformationen är möjlig att kvalitetssäkra, det 

vill säga att informationen är relevant, tillförlitlig och jämförbar (Öhman, 2004, s. 20).  

 

Företag kan signalera insiderinformation genom sitt val av revisionsbyrå (Bachar, 1989, s. 

216). Revisionsbyrån ska vara tillförlitlig så att intressenter kan lita på de finansiella 

rapporter som är reviderade (Menon och Williams, 1991, s. 313). Signalen revisionsbyrån ger 
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förväntas minska den informationsasymmetri som finns mellan företaget och dess 

intressenter (Bachar, 1989, s. 216). Signalen minskar också den kostnad intressenten själv 

hade fått betala för att kontrollera tillförlitligheten i de finansiella rapporterna (Menon och 

Williams, 1991, s. 316). Redovisningsinformation är variabler som speglar det framtida 

värdet på ett företag. Om redovisningsinformationen visar information om företagets beslut 

som är osynlig för intressenterna, fungerar informationen som en signal till marknaden. Om 

företaget har planer på att fortsätta med sin verksamhet under en längre tid är det viktigt för 

dem att skapa positiva signaler till marknaden och valet av revisor är en av dem. Det är dock 

först om agenten agerar efter vad signalen säger som den blir effektiv. Om signaleringen får 

någon effekt eller inte beror också på teknologi, kostnader och institutionella förhållanden 

(Gonedes, 1978, s. 26ff).  

2.2.1 Huvudhypotes 

Vi menar att intressenter lägger vikt vid aktiebolags val av revisionsbyrå samt att bolagen är 

medvetna om detta beteende. Eftersom bolagen vill visa sina intressenter att deras finansiella 

rapporter är väl granskade och därför tillförlitliga kommer de att välja revisionsbyrå efter 

vilket signalvärde byrån har. Våra huvudhypoteser blir därmed: 

 

H1: Noterade aktiebolag uppfattar att intressenter lägger vikt vid bolagets val av 

revisionsbyrå. 

 

H2: Stora onoterade aktiebolag uppfattar att intressenter lägger vikt vid bolagets val av 

revisionsbyrå. 

 

2.3 Kvalitet 
 
Hur effektivt företagsledningen disciplineras av revisionsbyrån är beroende av byråns 

kvalitet. En byrå med hög kvalitet är effektiv eftersom företagsledningens rykte försämras 

och företagets värde minskar om felaktigheter upptäcks (Becker, DeFond, Jiambalvo och 

Subramanyam, 1998, s. 6). Olika revisionsbyråer erbjuder olika nivåer på kvalitet, vilket 

innebär att om ett företag önskar högre kvalitet på sin revision måste de också byta 

revisionsbyrå (DeFond, 1992, s. 17).  
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Revisionsbyråer som inte håller hög kvalitet har inget signalvärde för företagen (Francis, 

2004, s. 349). Företag har incitament att välja en nivå på revisionsbyråns kvalitet som 

motsvarar hur mycket de vill signalera av sin insiderinformation (Menon och Williams, 1991, 

s. 315f). Ett företag som sköter sig och har god intern kontroll vill visa detta för 

intressenterna och väljer därför ofta en revisionsbyrå som genomför ordentliga kontroller 

medan företag som har något att dölja inte väljer en sådan revisionsbyrå (Firth och Smith, 

1992, s. 247). Intressenter är medvetna om detta beteende, så när ett företag väljer en byrå 

med bra kvalitet förstår de att företaget har en god intern kontroll. Revisionsbyråns kvalitet 

blir en signal om graden av tillförlitlighet i företagets redovisning och interna kontroll 

(Bachar, 1989, s. 216f) Oftast vill både intressenter och företagsledning att en revisionsbyrå 

som håller hög kvalitet ska revidera företaget för att tillförlitligheten i de finansiella 

rapporterna ska öka (Moizer, 1997, s. 69).  

 

Det har visat sig att beroende på vilken revisionsbyrå företag använder, justerar bankerna i ett 

flertal länder sina avgifter. Detta för att kompensera för den ökade risk de anser finnas i de 

rapporter som inte har reviderats av en revisionsbyrå med bra signalvärde (Moizer, 1997, s. 

69f). Väljs en revisionsbyrå med hög kvalitet får bankerna bättre och mer tillförlitlig 

information (Bachar, 1989, s. 216). 

2.4 Rykte 

Revisionens kvalitet är dock svår att observera. Därför utvecklar användarna av de finansiella 

rapporterna andra metoder för att mäta och utvärdera revisionsbyråns arbete. En metod är att 

revisionsbyrån bedöms efter sitt rykte (Hillison och Pacini, 2004, s. 68).  

 

Revisionsbyråers rykte definieras som intressenternas uppfattning om revisionsbyråers 

kvalitet. Trovärdigheten i de finansiella rapporterna och hur pålitlig informationen förväntas 

vara påverkas av revisionsbyråns rykte. Ryktet i sin tur påverkas av hur revisorns kompetens 

och oberoende uppfattas av marknaden. Revisionsbyråers rykte är långvarigt och består från 

uppdrag till uppdrag (Watkins et al, 2004, s. 155f).  

 

Det är revisionsbyråns rykte som ger signalvärde. Eftersom tillförlitligheten i finansiella 

rapporter inte är känd för intressenterna definieras den som uppfattningen om trovärdigheten 

(Mercer, 2004, s. 186). För att en revisionsbyrå ska ha bra signalvärde är det alltså inte 
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tvunget att den håller hög kvalitet. Det som krävs för att ge bra signaler är att företags 

intressenter upplever att revisionsbyrån håller hög kvalitet (Moizer, 1997, s. 72). 

 

Det namn ett företag har ger uttryck för företagets egenskaper, värde och kvalitet (Heath, 

2001, s. 309). Av den anledningen försöker ofta revisionsbyråer skapa sig ett välkänt namn 

och gott rykte för att därigenom signalera till marknaden vilken kvalitetsnivå byrån har 

(Menon och Williams, 1991, s. 314). När en revisionsbyrå har ett bra rykte ökar 

trovärdigheten och därmed tillförlitligheten i de finansiella rapporterna de har reviderat. Om 

en välkänd revisionsbyrå med bra renommé har reviderat ett företag, ger det effektivare 

signaler än om revisionen utförts av en okänd byrå (Moizer, 1997, s. 64ff).  

 

Om efterfrågan på enskilda revisionsbyråer är styrd av dess rykte, leder det till högre 

ansträngningar från revisorns sida och därigenom till högre kvalitet på revisionen (Mayhew, 

2000, s. 600). Ryktet är en variabel som i stor grad påverkar företagets framtid (Mayhew, 

Schatzberg och Sevcik, 2001, s. 51). Om en revisionsbyrås rykte befläckas minskar dess 

förmåga att attrahera nya kunder och det blir svårt för dem att behålla existerande kunder 

(Chaney och Philipich, 2002, s. 1244). Många företag spenderar stora mängder resurser på att 

etablera ett rykte om att de har bra kvalitet. Dessa får därmed högre incitament att behålla sin 

höga kvalitet för att inte ryktet ska förstöras (Firth och Smith, 1992, s. 248). Om ett företag 

sätter högt värde i sitt rykte har de vanligtvis en stark vilja att skydda det. Detta gör att de 

undanhåller sig ifrån aktiviteter som kan skada ryktet (Fombrun och Shanley, 1990, s. 235). 

2.4.1 Hypotes 
Eftersom det är revisionsbyråer med gott rykte som ger företagen signalvärde menar vi att de 

kommer de att välja den typen av revisionsbyrå. Våra hypoteser blir därmed: 

 

H3: Noterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som, enligt deras uppfattning, anses ha gott 

rykte. 

 

H4: Stora onoterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som, enligt deras uppfattning, anses 

ha gott rykte. 
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2.5 Storlek 

Storlek har i en studie visat sig ha effekt på företags rykte (Fombrun och Shanley, 1990, s. 

254). Storleken på revisionsbyrån kan ses som ett substitut för byråns kvalitet (Francis och 

Wilson, 1988, s. 664; Piot, 2005, s. 23). Större revisionsbyråer associeras ofta med högre 

kvalitet på sin revision. En anledning till detta är att de har mer resurser att tillgå än vad små 

byråer har (Hillison och Pacini, 2004, s. 65f). För att kunna bygga upp en organisation och 

strukturer som ger trovärdighet och tillförlitlighet angående byråns kvalitet krävs stora 

resurser. Det anses att stora revisionsbyråer har mer expertis än vad små revisionsbyråer har 

och att det är större chans att stora byråer ska hitta avvikelser från gällande 

redovisningsprinciper (Rollins och Bremser, 1997, s. 192ff). 

 

Revisionsbyråernas arbete värderas i efterhand, det vill säga efter revisionen är utförd. Detta 

ger dem incitament att undersöka och rapportera avvikelser ifrån redovisningsprinciper 

eftersom deras rykte kan försämras om de gör misstag. Eftersom stora byråer ofta har 

investerat mer i sitt rykte har de större incitament att hitta och reducera fel och deras revision 

blir mer precis (Beatty, 1989, s. 695f). Om någon av dessa byråer skulle vilja sänka sin 

kvalitet för att kunna behålla en klient, exempelvis genom att inte redovisa upphittade fel i 

redovisningen, förlorar de mer än de vinner. Detta eftersom det finns risk för att de förlorar 

andra klienter, eller möjligheten att ta ut ett bra pris, då kvaliteten sänks (Piot, 2005, s. 23). 

Revisionsbyråns kvalitet är ofta relaterad till dess oberoende. En liten revisionsbyrå, där varje 

klient är viktig för företagets överlevnad, har större incitament att undanhålla fel för att få 

behålla sin klient än vad stora revisionsbyråer har (DeFond, 1992, s. 20).  Revisionsbyråns 

storlek har även betydelse för vilken typ av kunder byrån har. Stora revisionsbyråer kan 

lättare sortera bort företag som har hög risk än vad små byråer kan. Detta eftersom deras 

kundpolicy är bättre och mer detaljrikt definierad (Rollins och Bremser, 1997, s. 194). 

2.5.1 The Big Four 
Revisionsbyråer klassificeras ofta i de tre grupperna Big Four, nationella revisionsbyråer och 

lokala revisionsbyråer. Av dessa betraktas the Big Four som de mest tillförlitliga (Menon och 

Williams, 1991, s. 319). The Big Four har i flera studier visat sig kunna erbjuda ett ökat 

skydd för oegentligheter i företags redovisning jämfört med revisionsbyråer som inte tillhör 

någon av the Big Four (Francis  et al, 1999, s. 18; Pittman och Fortin, 2004, s. 116). 

Revisionsbyråerna har gått igenom de olika processerna vid revidering många gånger och 

risken är därför inte lika stor som för mindre byråer att de ska missa något viktigt i sin 
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rapportering (Moizer, 1997, s. 68). The Big Four syns på marknaden, intressenterna ser att de 

håller utbildningar för sin personal och att de har interna kontroller av arbetet. Det gör att de 

som läser de finansiella rapporterna som the Big Four har reviderat, känner ett större 

förtroende än om en annan byrå skulle ha reviderat (Watkins et al, 2004, s. 176). The Big 

Four har de resurser och den organisation som krävs för att kunna hålla en hög kvalitet 

(Rollins och Bremser, 1997, s. 201). Det har framkommit att ledningens val av någon av the 

Big Four som revisionsbyrå har gett effektiva signaler till intressenter om att deras finansiella 

rapporter är tillförlitliga (Francis et al, 1999, s. 18).  

 

The Big Four karaktäriserar ett gott rykte (DeFond, 1992, s. 18). De investeringar de har gjort 

för att bygga upp sitt rykte ger dem incitament att alltid hålla hög kvalitet på sina tjänster 

(Pittman och Fortin, 2004, s. 115). 

 

Studier angående byte av revisionsbyrå har visat att aktiemarknaden generellt sett ser ett byte 

av revisionsbyrå som något negativt. Ett undantag är dock när företag byter revisionsbyrå, 

från en som inte utgör någon av the Big Four till en byrå som utgör någon av the Big Four. 

Detta leder istället till positiva reaktioner från aktiemarknaden. I en studie har det visat sig att 

ett byte av revisionsbyrå, till en byrå som utgör någon av the Big Four, ses som en positiv 

signal angående företagets framtida tillväxt (Moizer, 1997, s. 62ff). 

2.5.2 Hypotes 

Eftersom the Big Four besitter flera av de egenskaper som en revisionsbyrå med gott 

signalvärde har, kommer företag att välja någon the Big Four som sin revisionsbyrå. 

 

H3a: Noterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som utgör någon av the Big Four. 

 

H4a: Stora onoterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som utgör någon av the Big Four. 
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2.6 Pris 
I situationer där konsumenter inte har fullständig information om produkters kvalitet kan 

priset få en informerande roll, det kan användas för att signalera kvalitetsnivån (Francis och 

Wilson, 1988, s. 665; Kalita, Jagpal och Lehmann, 2004, s. 279f ). Ett företags prissättning 

signalerar till intressenterna om företagets varor håller hög kvalitet (Fombrun och Shanley, 

1990, s. 237).  

 

Ett högt pris utgör ett substitut för bra rykte även för revisionsbyråer. Byråer med bra rykte 

tar ofta ut ett högre pris än övriga byråer för den extra tillförlitlighet de ger (Menon och 

Williams, 1991, s. 316f). Att revisionsbyråer håller höga priser ses som ett tecken på att de 

investerat mycket i att skapa sig ett rykte om att de har bra kvalitet. Att bygga upp ett rykte 

baserat på branschspecifika kunskaper kostar pengar och därför anses dessa byråer ha rätt att 

ta ut högre priser. Priset blir därmed en indikation på den extra kvalitet som kunskaperna ger 

(Craswell, Francis och Taylor, 1995, s. 298ff). Ju högre priset är, desto mer tid har lagts ner 

på revisionen, vilket ger en högre nivå på revisionens tillförlitlighet (Palmrose, 1986, s. 108). 

Priset speglar den uppoffring och de resurser som förbrukats på att göra en grundlig 

granskning (Mayhew, 2000, s. 601).  

2.6.1 Hypotes 
Ett högt pris speglar en hög kvalitetsnivå. Detta ger revisionsbyrån ett gott rykte. Därmed ger 

byråer med högt pris också mer signalvärde. Vi menar att företag därför kommer att välja 

revisionsbyråer med högt pris. 

 

H3b: Noterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som de uppfattar håller ett högt pris. 

 

H4b Stora onoterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som de uppfattar håller ett högt pris. 

 

2.7 Massmedial uppmärksamhet 

Revisionsbyråers kvalitet speglas till stor del av om tidigare revisioner utförts korrekt. Det är 

främst på två sätt som revisionen kan misslyckas. Det första är när revisorn inte säkerställer 

att redovisningen utförts i enlighet med gällande lagar och principer. Det andra misslyckandet 

inträffar när revisorn inte rapporterar att han upptäckt fel i ett företags redovisning. Genom 

att en revisionsbyrå blir stämd eller ifråntagen sitt uppdrag får intressenterna en uppfattning 
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om byråns kvalitet (Francis, 2004, s. 346f). En viktig signaleringskanal är massmedia. 

Företag som, på ett positivt sätt, ofta cirkulerar i media bygger vanligtvis upp ett bra rykte. 

Samtidigt kan negativ uppmärksamhet i media kraftigt försämra företagets rykte. I fall där 

intressenter inte kan få tillgång till information direkt från företaget tenderar de att lyssna mer 

till massmedia. Detta är en anledning till att företag gynnas av positiv massmedial 

uppmärksamhet (Fombrun och Shanley, 1990, s. 253). Det har visat sig att uppmärksamhet i 

massmedia kan få väldigt kraftfulla konsekvenser om den riktas till rätt målgrupp (Heath, 

2001, s. 277). 

2.7.1 Hypotes 

Enligt ovanstående får negativ massmedial uppmärksamhet påverkan på ryktet. För att valet 

av revisionsbyrå ska ge en bra signal till intressenterna bör byrån inte ha fått denna typ av 

uppmärksamhet. Vi menar att företag, för att maximera signalvärdet, kommer att välja en 

revisionsbyrå som fått liten negativ massmedial uppmärksamhet. 

 

H3c: Noterade aktiebolag väljer revisionsbyråer som, enligt deras uppfattning, fått lite eller 

ingen negativ massmedial uppmärksamhet. 

 

H4c: Stora onoterade aktiebolag väljer revisionsbyråer som, enligt deras uppfattning, fått lite 

eller ingen negativ massmedial uppmärksamhet 
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2.8 Hypotessammanfattning  
 

H1: Noterade aktiebolag uppfattar att intressenter lägger vikt vid bolagets val av 

revisionsbyrå. 

H2: Stora onoterade aktiebolag uppfattar att intressenter lägger vikt vid bolagets val av 

revisionsbyrå. 

 

H3: Noterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som, enligt deras uppfattning, anses ha gott 

rykte. 

H4: Stora onoterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som, enligt deras uppfattning, anses 

ha gott rykte. 

 

H3a: Noterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som utgör någon av the Big Four. 

H4a: Stora onoterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som utgör någon av the Big Four. 

 

 

H3b: Noterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som de uppfattar håller ett högt pris. 

H4b: Stora onoterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som de uppfattar håller ett högt pris. 

 

 

H3c: Noterade aktiebolag väljer revisionsbyråer som, enligt deras uppfattning, fått lite eller 

ingen negativ massmedial uppmärksamhet 

H4c: Stora onoterade aktiebolag väljer revisionsbyråer som, enligt deras uppfattning, fått lite 

eller ingen negativ massmedial uppmärksamhet 
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                etta kapitel innehåller en redogörelse för våra metodologiska val samt  

               hur vi praktiskt gått till väga med vår undersökning. Här redogörs 

även för undersökningens svarsfrekvens.  

 

 

 

 

3. Tillvägagångssätt  

3.1 Kunskapssyfte 
Det är viktigt att veta vad den kunskap som produceras ska användas till. Kunskapssyftet 

bestämmer hur vi ska undersöka och vad som ska undersökas (Andersen, 1998, s. 17f). Om 

en viss grad av kunskap eller förståelse av ett fenomen har uppnåtts blir det intressant att 

undersöka omfattningen och utbredningen av det. I denna situation är ett deskriptivt 

tillvägagångssätt att föredra. En beskrivning av verkligheten görs. Det beskrivande 

kunskapssyftet har som mål att genom urval och stickprov kunna göra en generalisering om 

den population som undersökningen omfattar. Uppgiften är här att få reda på vart fenomenet 

finns och hur vanligt det är. Därefter följer det förklarande kunskapssyftet, där fokus ligger 

på att ta reda på varför fenomenet finns. Det gäller här att hitta orsaker till fenomenets 

utbredning (Rosengren och Arvidson, 2005, s. 56f).  

 

Vårt syfte är att undersöka applicerbarheten av en viss teori. Eftersom en teori har 

formulerats och dess applicering testats i olika länder har viss kunskap uppnåtts angående val 

av revisionsbyrå baserat på signalvärde. Vi vill testa utbredningen av den här teorin hos 

noterade aktiebolag och stora onoterade aktiebolag i Sverige och därför anser vi att ett 

beskrivande kunskapssyfte är mest lämpligt för vår undersökning. Eftersom vi vill ha svar på 

frågan ”varför/varför inte” i vår uppsats, är även ett förklarande kunskapssyfte aktuellt. 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Vid vetenskapliga studier är deduktion ett möjligt tillvägagångssätt. Deduktion innebär att 

slutsatser dras utifrån generella principer. Utgångspunkten är att en teori om ett visst fenomen 

används för att beskriva och dra slutsatser om fenomenet. Detta brukar även kallas 

”bevisföringens väg” (Andersen, 1998, s. 29f). I kvantitativa undersökningar används ofta en 

hypotetisk-deduktiv metod (Hartman, 2004, s. 271). Denna innebär att utifrån teorin 

formuleras en hypotes som breddar kunskapen ytterligare och som sedan testas i en empirisk 

undersökning (Wallén, 1996, s. 47f). 

D 
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Eftersom vår undersökning är ett test av en teori är det deduktiva angreppssättet ett naturligt 

val för oss. Vi utgår ifrån teorin i den undersökning vi genomför och vi har därmed en 

förutfattad mening och en viss kunskap om fenomenet. Vi använder teorin för att formulera 

hypoteser som vi senare testar i vår empiriska undersökning. Därmed använder vi oss av den 

hypotetiskt-deduktiva metoden.  

3.3 Undersökningsobjekt 

Vi har valt att avgränsa vår population till att gälla svenska noterade aktiebolag samt stora 

onoterade aktiebolag. Eftersom signalvärdesteorin är utformad för noterade bolag och vi ville 

testa teorins applicerbarhet i Sverige faller det sig naturligt att vårt test görs på svenska 

noterade aktiebolag.  Enligt Lubatkin, Lane, Collin och Very (2005, s. 867) påverkas 

ekonomiska förhållanden av den kontext de befinner sig i. Institutionella förhållanden skiljer 

sig åt mellan Sverige och de länder där teorin utvecklats och detta kan påverka teorins 

applicerbarhet i Sverige. Vi menar dock att även den svenska kapitalmarknaden och övriga 

intressenter har ett starkt intresse av att veta att de finansiella rapporterna är tillförlitliga och 

att teorin därför även tillämpas här. 

 

Anledningen till att vi även valt onoterade företag är att de flesta tidigare tester av teorin har 

genomförts på noterade företag. Därmed ansåg vi det vara intressant att testa om teorin kan 

gälla en annan typ av företag som också har intressenter som kan ha nytta av informationen. 

Bland de onoterade företagen har vi för avsikt att studera de som klassas som stora. Vi menar 

att stora företag, vars verksamhet är omfattande, har en marknad med större behov av 

signaler än vad företag med mindre omfattande verksamhet har. Detta eftersom det ofta är 

mer kapital och resurser inblandat då verksamheten är mer omfattande.  

3.4 Undersökningsmetod 

En metod som kan användas vid samhällsvetenskapliga studier är den kvantitativa metoden.  

Denna innebär användning av ”hårddata” (Rosengren och Arvidson, 2005, s. 330ff). ”Hur 

mycket” eller ”hur många” är centrala begrepp (Hartman, 2004, s. 205). Hårddata är mer 

precisa än mjukdata och uttrycks ofta i siffror. Dessa ger en sammanfattning och överblick 

över ett stort material. Metoden stödjer sig ofta på matematik. Ett syfte som den kvantitativa 

metoden kan ha är att ge en beskrivning av verkligheten och den ämnar ofta till att 

generalisera (Svenning, 2003, s. 73ff). 
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Eftersom vi vill kunna generalisera med hjälp av vårt empiriska material anser vi att den 

kvantitativa metoden är den mest lämpade. Vårt syfte är att undersöka om teorin är 

applicerbar eller inte samt varför. Vi vill använda oss av ett stort material så att vi utifrån 

detta kan göra en generalisering för att besvara vårt syfte. Det är generalisera och inte 

exemplifiera vi vill göra.  

 

För att få tillgång till ett generaliserbart material har vi valt att göra en surveyundersökning. 

Metoden innebär att det görs ett stickprov ur den population som ska undersökas och detta får 

sedan representera populationen (Rosengren och Arvidson, 2005, s. 278). Eftersom 

frågeformulär kan skickas ut och forskaren inte behöver träffa varje person i urvalet, kan en 

surveyundersökning göras med en stor urvalsgrupp (Hartman, 2004, s. 234). Detta tycker vi 

är viktigt eftersom vi vill kunna göra en generalisering av det resultat vi får. Vi har valt att 

göra en enkätundersökning istället för telefonintervju eftersom vi ville minska kostnaderna. 

Det främsta skälet är dock att vi anser att graden av standardisering ökar med en 

enkätundersökning, vilket bidrar till att undersökningen blir mer tillförlitlig och jämförbar 

(Rosengren och Arvidson, 2005, s. 144f).  

 

I en enkät har vi möjlighet att ställa både öppna frågor och frågor med bundna 

svarsalternativ. Den främsta nackdelen med bundna svarsalternativ är att det är forskaren 

själv som utformat svarsalternativen och det är därför inte säkert att de motsvarar vad 

respondenten tänkt sig eller skulle ha svarat om han själv hade fått välja. Med bundna 

svarsalternativ ökar dock tillförlitligheten och jämförbarheten och av denna anledning har vi 

valt att främst ställa frågor med bundna svarsalternativ (Rosengren och Arvidson, 2005, 

s.144f). 

3.5 Sanningskriterier 

Det finns två olika krav som är viktiga att uppfylla när det gäller observationer i 

vetenskapliga sammanhang. Kraven är validitet och reliabilitet (Hartman, 2004, s. 146). 

 

Validitet handlar om undersökningens giltighet, det vill säga att faktiskt undersöka det som är 

sagt att vi ska undersöka (Patel och Davidson, 2003, s. 99). Det gäller att operationalisera de 

teoretiska begreppen (Rosengren och Arvidson, 2005, s. 47). Validitet kan definieras som 

frånvaron av systematiska mätfel (Rosengren och Arvidson, 2005, s. 196). Vi uppnår validitet 



Kapitel 3 - Tillvägagångssätt 

Helgeson & Nilsson 24 

genom att enbart rikta undersökningen till de företag som vi avser att undersöka, det vill säga 

noterade aktiebolag och stora onoterade aktiebolag. Vi lät vår handledare läsa igenom den 

enkät som vi skickade ut till företagen, för att på detta sätt försäkra oss om att frågorna var 

relevanta för vårt syfte. Bild 2 visar hur vi har operationaliserat. 

 

Reliabilitet innebär att undersökningen ska vara pålitlig. Det ska vara möjligt att komma fram 

till samma resultat vid upprepade undersökningar och även att andra ska komma fram till 

samma resultat (Hartman, 2004, s. 146). Det handlar om att undersökningen ska kunna 

motstå slumpmässiga inflytanden av olika slag (Patel och Davidson, 2003, s. 100). För att 

uppnå reliabilitet är det viktigt att vi använder ett språk som är lättförståeligt, för att de som 

deltar i vår undersökning ska uppfatta enkäten och frågorna på samma sätt som vi gör. Vi 

använde lättbegripliga meningar och gjorde enkäten lätt att besvara. För att få bekräftelse på 

att frågorna uppfattades på det sätt vi tänkt oss lät vi en utomstående ekonomichef läsa 

igenom vår enkät. 

3.6 Enkät 

Genom vår enkät ville vi få svar på om signalvärdesteorin är applicerbar på noterade 

aktiebolag och stora onoterade aktiebolag. I enkäten operationaliserade vi problemet i tre 

områden. Den första delen behandlar om revisionsbyråer har signalvärde och andra delen om 

de egenskaper som ger signalvärde är viktiga vid val av revisionsbyrå. Vi använde gott 

rykte/kvalitet, storlek/the Big Four, pris och massmedial uppmärksamhet.  Vi ville även få 

reda på anledningen till varför företag väljer revisionsbyrå på grund av signalvärdet eller 

varför de inte gör det. Frågor kring detta har vi i vår tredje del. Se Bild 2. Enkäten i sin helhet 

återfinns i Bilaga 1. 

 

Flera av frågorna i enkäten utgår från principen ”som vi gör, gör andra”. Detta innebär att vi 

har ställt dessa frågor ur ett intressentperspektiv, det vill säga att vi har låtit respondenterna 

svara i egenskap av intressenter, för att därigenom kunna dra slutsatser om deras intressenters 

beteende. 

 

Respondenterna fick besvara frågorna på en skala från ”instämmer helt” till ”instämmer inte 

alls”. I bilagan är skalan omkodad till att omfatta bokstäverna A – G där A motsvarar 

”instämmer helt”.   
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Är signalvärdesteorin applicerbar? 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 3.7 Population och stickprov 

Vår population fick vi fram genom sökningar på AffärsData (www.ad.se). Våra noterade 

aktiebolag utgör de företag som finns på Stockholmsbörsens A- och O-lista. Vi valde även att 

inkludera företag som är noterade på Aktietorget och Nya Marknaden, då vi fått indikationer 

på att det ofta blir låg svarsfrekvens från företag som är noterade på A- och O-listan. Listorna 

har således valts med hänsyn till empirisk access. 

 

Vilka onoterade aktiebolag som klassas som stora räknade vi ut med hjälp av EU: s definition 

av stora företag. Då denna definition var uttryckt i euro räknade vi om värdena till svenska 

kronor, enligt eurons dagskurs den 4 april 2006. En euro motsvarade då 9,27 kronor 

(www.valuta.se 060404).  

 

Vår sökning i AffärsData gav oss populationer om 366 noterade och 465 onoterade företag. 

Vi har valt att hålla grupperna separerade eftersom vi ska ha möjlighet att se om teorin är 

Har 
revisionsbyråer 
signalvärde? 

Väljs 
revisionsbyråer 
efter 
signalvärdet? 

Varför/varför 
inte? 
 
 
 

Fråga  
1-4, 6-8, 10, 13,   
15-16,  

Fråga  
34-37 

Storlek/Big 
Four 

Pris Massmedial 
uppmärksamhet 

Fråga 
5, 9, 11 

Fråga  
12, 14, 17, 
19, 21-22, 24, 
26, 30 

Fråga 
20, 25, 
33 

Fråga 
18, 23, 27-29, 
31-32 

Bild 2: Enkätens utformning 

Rykte 
(Kvalitet) 
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applicerbar på en grupp men inte den andra. Vi vill inte att resultatet av en grupp ska störa 

resultatet för den andra, vilket hade varit en risk om grupperna slagits ihop. 

 

Vårt stickprov drogs genom ett systematiskt urval. Det innebär att var n:te individ 

systematiskt drogs ur populationen (Rosengren och Arvidson, 2005, s. 127). Vår första 

intention var att dra ett stickprov om 100 företag i varje population. Vi ansåg att detta vara ett 

rimligt antal för den tid vi hade till förfogande. För att kunna dra var n: te individ behövde vi 

dock ett jämnt n-värde. För att komma så nära vårt mål som möjligt bestämdes n till 4 för de 

noterade och 5 för de onoterade företagen. Detta resulterade i ett stickprov om 91 respektive 

93 företag.  

 

Vi valde att skicka vår enkät via mail till företagens ekonomichef, dels eftersom vi ansåg att 

denna person kunde besvara våra frågor och dels eftersom vi trodde oss kunna få en högre 

svarsfrekvens om vi kontaktade ekonomichefen istället för VD eller styrelseordföranden. I 

mindre börsnoterade företag blev dock VD ändå aktuell i enstaka fall. Mailadresser till ovan 

nämnda personer inhämtades antingen från företagets hemsida eller via dess kundtjänst eller 

reception. Samtliga respondenter kontaktades innan enkäten skickades ut. Några företag 

meddelade direkt att de inte hade möjlighet att svara på vår enkät. Enkäten skickades till slut 

ut till 80 noterade företag och 79 stora onoterade företag. 

 

3.8 Bortfall 
Bland de noterade företagen valde 32 respondenter att svara på vår enkät. Detta gav oss en 

svarsfrekvens på 40 %. 41 respondenter bland de onoterade företagen svarade och vi fick 

därmed en svarsfrekvens på 52 %.  

 

Av de noterade företag som svarat på vår enkät är 63 % noterade på A- eller O-listan. Svaren 

är därmed relativt jämnt fördelade mellan de stora och de något mindre listorna. Svaren från 

de onoterade företagen är jämt spridda över stickprovet. De enkäter som besvarades innehöll 

inget internt bortfall, utan samtliga frågor besvarades av vardera respondent. Detta gör att vi 

anser oss kunna generalisera vårt resultat till att gälla hela populationen. Svarsfrekvenserna i 

kombination med ovanstående resonemang gör att vi, med viss försiktighet, anser oss kunna 

generalisera vårt resultat till att gälla hela populationen. 
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3.9 Insamling av data 

Växjö Universitetsbibliotek har varit till stor hjälp vid vår insamling av data. Litteratur och 

artiklar har hittats via bibliotekets sökmotor samt databasen Elin med hjälp av sökorden: 

accounting, audit, audit fee, auditor, big four, media, quality, reputation, signal. Många av 

artiklarna har i sig givit tips på andra författare och artiklar relevanta för vårt ämne.  

 

Vid insamlingen av vårt empiriska material har vi tagit hjälp av internetsajten Affärsdata 

(www.ad.se) för att få fram listor på våra populationer. Enkäten har skickats samt 

sammanställts med hjälp av dataprogrammet Query & Report. Våra statistiska analyser har 

genomförts med hjälp av programmet SPSS. 

3.10 Bearbetning av data 

Vi har valt att göra tre statistiska analyser av våra data – Pearson korrelationstest, 

faktoranalys, samt Independent-Samples T-test.  

 

Korrelationstest görs för att se hur olika frågor hänger ihop med varandra. Pearsons 

koefficient, som räknas fram i testet, får ett värde mellan –1 och 1. Värdena –1 och 1 står för 

perfekt korrelation och 0 innebär att ingen samvarians finns (Törn och Öhman, 2001, s. 20).  

Korrelationstabellerna återfinns i bilaga 2.  

 

Att göra en faktoranalys innebär att mönster av korrelationer bland variabler summeras. 

Genom att gruppera de variabler som korrelerar kan data beskrivas och summeras. Variabler 

som korrelerar med varandra grupperas i en faktor som är oberoende gentemot andra grupper 

av korrelerande variabler.  Faktorerna speglar underliggande förklaringar till datamaterialet 

(Tabachnick och Fidell, 1996, s. 635 ff). Utdrag ur faktoranalysen kommer att presenteras i 

kapitel fyra. Analysen återges i sin helhet i Bilaga 3.  

 

Både korrelationstesten och faktoranalysen ger oss indikationer på hur väl vi har 

operationaliserat våra begrepp. Om samtliga påståenden korrelerar samt tillhör en och samma 

faktor har vi hittat en perfekt operationalisering av det aktuella begreppet.  

 

För att ta reda på om det föreligger några skillnader mellan de olika respondentgrupperna 

genomförde vi Independent-Samples T-test på samtliga påståenden. I testet jämförs de båda 
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urvalens medelvärden för att se om det finns några signifikanta skillnader dem emellan 

(Aronsson, 1999, s. 205). Det är vanligt att konfidensgraden 95 % används i praktiska 

tillämpningar (Körner, 1985, s. 57). Av denna anledning har också vi valt att använda denna 

grad. Om gränserna, som definierar det 95 % - iga konfidensintervallet, innesluter värdet noll 

finns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Vi valde att genomföra t-testet på 

samtliga påståenden istället för de faktorer faktoranalysen identifierat. Detta eftersom våra 

resultat på påståendena är så pass tydliga att en uppdelning av dessa i faktorer inte skulle 

påverka resultatet av t-testet. 
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                      är nedan presenteras vår empiri i form av diagram, tabeller och  

                    rangordningslistor. Kapitlet innehåller även statistiska analyser av 

det insamlade materialet samt kommentarer till dessa.  

 

 

 

4. Empirisk analys 

I tabellerna nedan presenteras enkätens påståenden tillsammans med dess svarsfrekvenser, 

medelvärde, median samt standardavvikelse. Skalan ”instämmer helt” – ”instämmer inte alls” 

har omkodats till siffrorna 1-7, där 1 motsvarar ”instämmer helt” och 7 motsvarar ”instämmer 

inte alls”. För att göra materialet mer överskådligt valde vi att addera alternativ 1-3 och 5-7. 

De respondenter som svarat 1-3 har i någon grad instämt till påståendet, medan de som svarat 

5-7 inte instämmer. Alternativ 4 motsvarar de respondenter som inte har tagit ställning till 

påståendet.  
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Diagrammen visar att 79 % av de noterade samt 91 % av de onoterade aktiebolagen har 

anlitat en revisionsbyrå som utgör någon av the Big Four. 

H 

Diagram 1a: Noterade aktiebolags 
revisionsbyrå 

Diagram 1b: Onoterade 
aktiebolags revisionsbyrå 
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4.1 Del 1: Har revisionsbyråer signalvärde? 
Följande påståenden har ställts för att få svar på om revisionsbyråer har signalvärde. 

4.1.1 Noterade aktiebolag 
 
NOTERADE AKTIEBOLAG Svarsfrekve  nser i %      
Påstående Instämmer Varken 

eller 
Instämmer 

inte 
Medel
värde 

Median Std.avvikelse 

1. Vi lägger vikt vid vilken revisions- 3,1 0 96,9 6,44 7 1,13 
byrå våra större kunder anlitar       
       
2. Vi lägger vikt vid vilken revisions- 3,1 0 96,9 6,53 7 0,98 
byrå våra större leverantörer anlitar       
       
3. Våra kunder tar reda på vilken  12,5 6,3 81,2 5,75 6 1,48 
revisionsbyrå vi har       
       
4. Våra leverantörer tar reda på vilken 6,3 15,6 78,1 5,75 6 1,32 
revisionsbyrå vi har       
       
5. När vi accepterar större order 15,6 3,1 81,3 5,84 6 1,46 
från nya kunder kontrollerar vi vilken       
revisionsbyrå kunden har       
       
6. Våra långivare tar reda på vilken 62,4 18,8 18,8 3,06 2 2,06 
revisionsbyrå vi har       
       
7. Vi diskuterar val av revisionsbyrå 0 0 100 6,81 7 0,40 
med våra kunder       
       
8. Vi diskuterar val av revisionsbyrå 0 0 100 6,66 7 0,60 
med våra leverantörer       
       
9. Vi diskuterar olika 
revisionsbyråers  

3,1 9,4 87,5 6,28 7 1,14 

kvalitet med våra långivare innan vi       
väljer revisionsbyrå       
       
10. Vi diskuterar val av revisionsbyrå 90,6 6,3 3,1 1,59 1 1,13 
med våra huvudägare       
       
11. Val av revisionsbyrå påverkar 12,5 6,3 81,2 5,81 6 1,38 
företags aktiepris        
       
 

Tabell 1. Svarsfrekvenser, – Har revisionsbyråer signalvärde?, Noterade aktiebolag 
 
Utifrån tabellen ser vi att flertalet påståenden har medelvärden som överstiger 5 samt att 

medianen i de flesta fall ligger på 6 eller 7. Detta tyder på att respondenterna ej har instämt i 

våra påståenden angående om revisionsbyråer har signalvärde. Två av påståendena skiljer sig 

från övriga – påstående 6 och 10, som behandlar intressentgrupperna långivare och ägare. För 

ägare är företagets val av revisionsbyrå viktigt. Hela 90,6 % av respondenterna instämmer i 
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påstående 10. Även för långivare kan vi se att revisionsbyråer har ett visst signalvärde.  Dock 

visar variansen i påstående 6 samt medianen och medelvärdet i påstående 9 att det för 

intressentgruppen långivare finns svar som går i båda riktningar.   

 

Korrelationsmatris 1 (se bilaga 2) visar att påstående 1 och 2 korrelerar mycket starkt med 

varandra, signifikansnivån är 0,000 vilket tyder på näst intill perfekt korrelation. Även 

påstående 3 och 5, 4 och 11 samt 7 och 8 korrelerar starkt. Vi kan se att påstående 6 och 10, 

som behandlar intressentgrupperna långivare respektive ägare, inte korrelerar med någon 

annan fråga.  

 

Faktoranalysen gav följande resultat för de noterade respondenterna (P1 motsvarar Påstående 

1, P2 motsvarar Påstående 2 o.s.v.): 

 
 

Total Variance Explained 

 
Tabell 2a. Faktoranalys, -Har revisionsbyråer signalvärde?, Noterade aktiebolag 

 

Compo
nent Initial Eigenvalues  

Extraction Sums of Squared 
Loadings  

Rotation Sums of Squared 
Loadings  

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 2,995 27,226 27,226 2,995 27,226 27,226 2,165 19,679 19,679 
2 2,047 18,612 45,837 2,047 18,612 45,837 2,023 18,389 38,068 
3 1,704 15,487 61,324 1,704 15,487 61,324 1,880 17,089 55,157 
4 1,190 10,814 72,138 1,190 10,814 72,138 1,868 16,981 72,138 
5 ,907 8,249 80,387             
6 ,786 7,149 87,536             
7 ,585 5,322 92,857             
8 ,347 3,155 96,013             
9 ,256 2,327 98,340             
10 ,163 1,485 99,825             
11 ,019 ,175 100,000             
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 Rotated Component Matrix(a) 
 

 Component 

 1 2 3 4 
P1 ,975    
P2 ,969    
P5  ,933   
P3  ,863   
P9  ,401   

P11   ,803  
P4   ,687  
P6   ,583  

P10   ,487  
P8    ,869 
P7    ,849 

 
 
 

 

Tabell 2a visar att det finns fyra underliggande faktorer som förklarar 72 % av variansen i 

vårt datamaterial. Den första faktorn förklaras av påstående 1 och 2. Faktorn visar att, i 

företags kund- och leverantörsrelationer, läggs ingen vikt vid vilken revisionsbyrå företag 

anlitar. Påstående 3 och 5 är de som bäst förklarar faktor nummer två.  Denna faktor innebär 

att vilken revisionsbyrå företags kunder revideras av är oviktigt i kundrelationer. Den tredje 

faktorn handlar om ifall intressenter tar reda på vilken revisionsbyrå företaget har. Våra 

resultat tyder på att ägare på kapitalmarknaden och leverantörer inte gör detta, medan 

långivare visar en större tendens till att göra det. Den sista faktorn behandlar om val av 

revisionsbyrå diskuteras med intressenter. Påstående 7 och 8 förklarar att detta inte görs med 

intressentgrupperna kunder och leverantörer. De påståenden som här tillhör samma faktor 

korrelerar även starkt enligt korrelationsmatris 1. Påståendena hänger därmed väl ihop inom 

varje faktor, vilket innebär att respondenterna har svarat på liknande vis på de påståenden 

som tillhör samma faktor. 

 

Faktoranalysen upptäckte fyra underliggande faktorer i vårt datamaterial. Faktorerna var till 

stor del uppdelade i olika intressentgrupper, exempelvis behand lade faktor nummer två 

kunder medan faktor nummer tre behandlade leverantörer, långivare och ägare. Detta tyder på 

att våra hypoteser kunde ha delats in i intressentgrupperna för sig.  

Tabell 2b. Faktoranalys, -Har revisionsbyråer 
signalvärde?,Noterade aktiebolag 
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4.1.2 Onoterade aktiebolag 
 
ONOTERADE AKTIEBOLAG Svarsfrekve  nser i %      
Påstående Instämmer Varken 

eller 
Instämmer 

inte 
Medel 
värde 

Median Std.avvikelse 

1. Vi lägger vikt vid vilken revisions- 9,7 0 90,3 6,29 7 1,84 
byrå våra större kunder anlitar       
       
2. Vi lägger vikt vid vilken revisions- 7,3 4,9 87,8 6,34 7 1,30 
byrå våra större leverantörer anlitar       
       
3. Våra kunder tar reda på vilken  7,3 9,8 82,9 5,78 6 1,51 
revisionsbyrå vi har       
       
4. Våra leverantörer tar reda på  9,7 7,3 83 5,56 6 1,30 
vilken revisionsbyrå vi har       
       
5. När vi accepterar större order 7,3 4,9 87,8 6,12 7 1,31 
från nya kunder kontrollerar vi vilken       
revisionsbyrå kunden har       
       
6. Våra långivare tar reda på vilken 41,5 22,0 36,5 3,71 4 2,15 
revisionsbyrå vi har       
       
7. Vi diskuterar val av revisionsbyrå 0 2,4 97,6 6,78 7 0,61 
med våra kunder       
       
8. Vi diskuterar val av revisionsbyrå 0 2,4 97,6 6,73 7 0,63 
med våra leverantörer       
       
9. Vi diskuterar olika 
revisionsbyråers  

7,3 2,4 90,3 6,37 7 1,16 

kvalitet med våra långivare innan vi       
väljer revisionsbyrå       
       
10. Vi diskuterar val av revisionsbyrå 85,4 4,9 9,7 1,8 1 1,66 
med våra huvudägare       
       
 

Tabell 3. Svarsfrekvenser, - Har revisionsbyråer signalvärde?, Onoterade aktiebolag 

 

Medianen i tabell 3 ligger främst i intervallet 6-7, det vill säga att respondenterna inte 

instämmer i våra påståenden. Påstående 6 och 10 överensstämmer inte med övriga då 

medianen ligger på 4 respektive 1. Påstående 10 visar tydligt att intressentgruppen ägare 

anser att revisionsbyråer har signalvärde. För långivare framgår detta inte lika tydligt 

eftersom påstående 9 har både hög median och medelvärde. Även det faktum att spridningen 

är stor i påstående 6 styrker detta resonemang.  
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Korrelationsmatris 2 (se bilaga 2) visar att merparten av påståendena inom denna grupp 

korrelerar starkt med varandra. Det är endast påstående 10 som inte korrelerar med något 

annat påstående. Svaret på detta påstående skiljer sig från svaren på övriga påståenden. 

 

För de onoterade respondenterna gav faktoranalysen på ovanstående påståenden följande 

resultat:  
Total Variance Explained 

 
Compo
nent Initial Eigenvalues  

Extraction Sums of Squared 
Loadings  

Rotation Sums of Squared 
Loadings  

  Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 4,695 46,946 46,946 4,695 46,946 46,946 3,295 32,950 32,950 
2 1,372 13,719 60,664 1,372 13,719 60,664 2,663 26,632 59,582 
3 1,068 10,683 71,347 1,068 10,683 71,347 1,177 11,765 71,347 
4 ,878 8,780 80,127             
5 ,690 6,899 87,027             
6 ,581 5,806 92,833             
7 ,283 2,835 95,668             
8 ,221 2,207 97,876             
9 ,118 1,183 99,059             
10 ,094 ,941 100,000             
 

Tabell 4a. Faktoranalys, - Har revisionsbyråer signalvärde?, Onoterade aktiebolag 
Rotated Component Matrix(a) 

 

  Component 

  1 2 3 
P8 ,838     
P2 ,796     
P1 ,756     
P7 ,726     
P9 ,723     
P4   ,790   
P6   ,784   
P3   ,761   
P5   ,688   
P10     ,877 

 
 

 

 

Faktoranalysen visar att tre faktorer förklarar 71 % av variansen i svaren från våra 

respondenter. Faktor nummer ett visar om val av revisionsbyrå är viktigt i företags relationer 

med sina intressenter. Resultaten på påståendena 1, 2, 7, 8 och 9 visar att i företags relationer 

med kunder, leverantörer samt långivare är inte företagets val av revisionsbyrå viktigt. Den 

Tabell 4b. Faktoranalys, - Har revisionsbyråer 
signalvärde?, Onoterade aktiebolag 
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andra faktorn behandlar om intressenter aktivt tar reda på företags revisionsbyrå. Enligt vår 

undersökning gör varken leverantörer eller kunder detta. Dock visar långivare en svag 

tendens till att göra det. Den sista faktorn visar att valet av revisionsbyrå är viktigt för 

onoterade aktiebolags huvudägare. Det är enbart påstående 10 som förklarar faktor nummer 3 

och det är även detta påstående som enligt korrelationsmatrisen inte korrelerar med något 

annat. Svaret på påståendet skiljer sig därmed från övriga svar. 

 

Även för de onoterade aktiebolagen visar faktoranalysen och korrelationsmatrisen att 

intressentgrupperna behandlas olika vad gäller revisionsbyråers signalvärde. Här är det 

speciellt intressant att se att ägare fått en egen faktor, vilket visar på deras betydelse vid val 

av revisionsbyrå. Hypoteserna kunde även här ha förfinats till att gälla olika intressentgrupper 

för sig. 

4.1.3 Jämförelse mellan respondentgrupperna 
 

Följande t-test gjordes inom denna grupp: 

 

      95% Confidence 
       difference 

interval of the  

Påstående t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean diff. Std. Error 
diff. 

Lower Upper 

P 1 0,468 71 0,641 0,145 0,310 -0,473 0,762 
P 2 0,688 71 0,494 0,190 0,276 -0,360 0,740 
P 3 -0,086 71 0,931 -0,030 0,353 -0,734 0,673 
P 4 0,611 71 0,543 0,189 0,309 -0,428 0,806 
P 5 -0,857 71 0,395 -0,278 0,325 -0,926 0,369 
P 6 -1,295 71 0,200 0,645 0,498 -1,638 0,348 
P 7 0,256 71 0,798 0,032 0,125 -0,217 0,281 
P 8 -0,516 71 0,607 0,075 0,146 -0,367 0,216 
P 9 -0,312 71 0,756 -0,085 0,271 -0,626 0,457 
P 10 -0,615 71 0,540 -0,211 0,343 -0,895 0,473 

 

 

 

Testet visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan noterade och onoterade 

respondenter i de testade påståendena. De båda grupperna har överlag liknande åsikter i våra 

påståendena. 

Tabell 5. Independent-sampels t-test, - Har revisionsbyråer 
signalvärde, Onoterade aktiebolag 
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4.2 Del 2: Väljs revisionsbyråer efter signalvärdet?  

Följande påståenden ställdes i enkäten med syfte att få svar på om noterade och onoterade 

aktiebolag väljer revisionsbyrå med signalvärde. 

4.2.1 Rykte 
 
4.2.1.1 Noterade aktiebolag 

 

NOTERADE 
AKTIEBOLAG 

Svarsfrekve  nser i %      

Påstående Instämmer Varken 
eller 

Instämmer 
inte 

Medel
värde 

Median Std.avvikelse 

12. Det är viktigt att våra 15,6 21,9 62,5 5,41 6 1,66 
 kunder har en revisions-       
byrå som har ett gott rykte       
       
13. Det är viktigt att våra 9,4 12,5 78,1 5,66 6 1,52 
lev. har en revisionsbyrå       
som har ett gott rykte       
       
14. Vid val av ny lev. är det 9,4 12,5 78,1 5,75 6 1,48 
viktigt att denne har en        
revisionsbyrå som har       
ett gott rykte       
       
 

Tabell 6. Svarsfrekvenser, Rykte, Noterade aktiebolag 
 
Påståendena visar entydigt att intressenter inte lägger vikt vid om företag har en revisionsbyrå 

med gott rykte. Median och medelvärde och varians är snarlika i samtliga påståenden.  

 

Samtliga påståenden korrelerar nästintill perfekt med varandra enligt korrelationsmatris 3 i 

bilaga 2. Det innebär att om respondenterna svarat på ett visst sätt på en fråga har de svarat 

på samma sätt på de två övriga frågorna. 

 

Faktoranalysen gav följande resultat vad gäller de noterade respondenterna: 
 Total Variance Explained 
 

Component Initial Eigenvalues  
Extraction Sums of Squared 

Loadings  

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 2,357 78,570 78,570 2,357 78,570 78,570 
2 ,437 14,557 93,127       
3 ,206 6,873 100,000       

 
Tabell 7 a. Faktoranalys, Rykte, Noterade aktiebolag 
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Component Matrix(a) 
 

Component 

 1 
P13 ,927 
P14 ,891 
P12 ,839 

 
 
 

 

Tabell 7a visar att endast en faktor förklarar 78,6 % av variansen i svaren inom området 

rykte. Av denna anledning finns här ingen roterad faktormatris. Faktorn handlar om hur 

viktigt revisionsbyråns rykte är i företags relation med sina intressenter. Svaren visar att, vad 

det gäller kunder och leverantörer, har inte revisionsbyråns rykte någon betydelse. 

Korrelationsmatrisen visade att samtliga påstående starkt korrelerar med varandra vilket 

stödjer att alla tre påståendena förklarar faktorn väl. 

 

Eftersom endast en faktor har upptäckts och denna förklarar en stor del av variansen samt att 

samtliga påståenden korrelerar starkt tyder på att vår operationalisering av hypotesen 

fungerat väl. Eftersom påståenden angående ägare och långivare inom detta avsnitt inte var 

möjliga att ställa till företagen ur ett intressentperspektiv, samt att påståenden om ägares och 

långivares åsikter om betydelsen av företagets revisionsbyrås rykte skulle ha gett ”givna” 

svar, kunde vi inte inkludera dessa grupper i påståendena. Därmed vet vi heller inte om 

hänsyn tas till dessa gruppers åsikter på ett annat sätt än vad som görs på de testade 

grupperna. 

 

Tabell 7 b. Faktoranalys, Rykte, 
Noterade aktiebolag 
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4.2.1.2 Onoterade aktiebolag 

 

ONOTERADE 
AKTIEBOLAG 

Svarsfrekve  nser i %      

Påstående Instämmer Varken 
eller 

Instämmer 
inte 

Medel
värde 

Median Std.avvikelse 

12. Det är viktigt att våra 24,4 12,2 63,4 4,80 5 1,89 
 kunder har en revisions-       
byrå som har ett gott rykte       
       
13. Det är viktigt att våra 12,2 14,6 73,2 5,22 6 1,49 
lev. har en revisionsbyrå       
som har ett gott rykte       
       
14. Vid val av ny lev. är det 9,7 12,2 78,1 5,63 6 1,37 
viktigt att denne har en        
revisionsbyrå som har       
ett gott rykte       
       

 
Tabell 8. Svarsfrekvenser, Rykte, Onoterade aktiebolag 

 
För de tre påståendena ligger median och medelvärde på samma nivå. När det gäller 

intressentgruppen kunder kan vi dock se en svag tendens till skillnad. Sammantaget innebär 

svaren att kunder och leverantörer inte lägger vikt vid om företags revisionsbyrå har gott 

rykte.  

 

I korrelationsmatris 4 uppvisar samtliga påståenden en signifikant korrelation, dock 

samvarierar påstående 12 och 14 endast på signifikansnivån 95 %. Påståendena hänger 

därmed väl ihop med varandra. (Matrisen återfinns i bilaga 2) 

 

För de onoterade respondenterna gav faktoranalysen på ovanstående påståenden följande 

resultat: 
 Total Variance Explained 
 

Component Initial Eigenvalues  Extraction Sums of Squared Loadings  

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 2,038 67,946 67,946 2,038 67,946 67,946 
2 ,675 22,502 90,448       
3 ,287 9,552 100,000       

 
Tabell 9 a. Faktoranalys, Rykte, Onoterade aktiebolag 
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Component Matrix(a) 
 

Componen
t 

 1 
P13 ,904 
P14 ,839 
P12 ,720 

 
 

 

Enligt faktoranalysen förklarar en faktor närmare 68 % av variansen i svaren. Påstående 13 

och 14, som behandlar intressentgruppen leverantörer, är de som bäst förklarar faktorn. Vi 

kan dock se att varken kunder eller leverantörer anser det vara viktigt att företag har en 

revisionsbyrå med gott rykte.  

 

För de onoterade aktiebolagen har vi en liknande situation, vad gäller begreppets 

operationalisering, som för de noterade aktiebolagen. Vi hänvisar därför till resonemanget 

angående detta i föregående avsnitt. 

 

4.2.1.3 Jämförelse mellan respondentgrupperna 

 

T-testet fick följande resultat: 

 

      95% Confidence 
         difference  

interval of the 

Påstående  t Df Sig. (2-tailed) Mean diff. Std. Error 
diff. 

Lower Upper 

P 12 1,422 71 0,159 0,601 0,423 -0,242 1,445 
P 13 1,232 71 0,222 0,437 0,354 -0,270 1,143 
P 14 0,345 71 0,731 0,116 0,335 -0,553 0,785 

        
 
 
Ingen signifikant skillnad upptäcktes mellan de båda respondentgrupperna. Noterade samt 

stora onoterade aktiebolag har liknande åsikter vad det gäller våra påståenden angående 

revisionsbyråers rykte. 

Tabell 10: Independent-sampels t-test, Rykte, Onoterade aktiebolag 

Tabell 9 b. Faktoranalys, Rykte, 
Onoterade aktiebolag 
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4.2.2 The Big Four 
 
4.2.2.1 Noterade aktiebolag 

 
NOTERADE AKTIEBOLAG Svarsfrekvens er i %      
Påstående Instämmer Varken 

eller 
Instämm

er inte 
Medel
värde 

Median Std.avvikelse 

15. Stora revisionsbyråer 50,0 12,5 37,5 3,94 3,5 2,09 
håller generellt högre kvalitet       
än mindre revisionsbyråer       
       
16. Vi föredrar en revisionsbyrå 75,0 3,1 21,9 2,75 2 2,29 
som utgör någon av the big        
four framför övriga byråer       
       
17. The Big Four håller högre 56,2 18,8 25,0 3,41 3 1,95 
kvalitet än övriga byråer       
       
18. Det är viktigt att våra kunder 6,2 9,4 84,4 6,06 6,5 1,32 
 har en revisionsbyrå som       
utgör någon av the Big Four       
       
19. Det är viktigt att våra lev. 6,3 3,1 90,6 6,16 6 1,08 
har en revis ionsbyrå som utgör       
någon av the Big Four       
       
20. Våra långivare tycker det är 40,6 18,7 40,7 4,38 4 1,88 
viktigt att vi väljer en byrå som       
utgör någon av the Big Four       
       
21. Våra kunder tycker det är  9,3 9,4 81,3 5,88 7 1,62 
viktigt att vi väljer en byrå som       
utgör någon av the Big Four       
       
22. Våra leverantörer tycker det 3,1 9,4 87,5 6,13 6,5 1,13 
är viktigt att vi väljer en byrå        
som utgör någon av       
the Big Four       
       
23. Våra ägare tycker det är 71,9 6,3 21,8 2,84 2 1,97 
viktigt att vi väljer en byrå som       
utgör någon av the Big Four       
       

 
Tabell 11. Svarsfrekvenser, Storlek, Noterade aktiebolag 

 

Svarsfrekvensen i påståendena 15-17 har en relativt hög spridning. Median och medelvärde 

är dock låga, vilket innebär att de ligger i intervallet ”instämmer” (1-3). Resultatet ger en 

svag antydan till att stora byråer, det vill säga the Big Four, anses hålla högre kvalitet än 

övriga byråer. I påståendena 18-23 har en övervägande del höga medianvärden vilket innebär 

att storlek inte är viktigt för intressenterna vid noterade aktiebolags val av revisionsbyrå. 
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Dock visar påstående 23 att det för ägarna är viktigt att företag väljer någon av the Big Four 

som sin revisionsbyrå. För långivare ligger median och medelvärde på siffran fyra (”varken 

eller”). Korrelationsmatris 5 i bilaga 2 visar att samtliga påståenden korrelerar med minst två 

andra påståenden. Detta bevisar att påståendena inom detta område hänger ihop med 

varandra. 

 

Faktoranalysen gav följande resultat vad gäller de noterade respondenterna: 
Total Variance Explained 

 
Compon
ent Initial Eigenvalues  

Extraction Sums of Squared 
Loadings  Rotation Sums of Squared Loadings  

  Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 4,20

8 46,760 46,760 4,208 46,760 46,760 3,474 38,601 38,601 

2 2,11
4 23,489 70,249 2,114 23,489 70,249 2,848 31,648 70,249 

3 ,903 10,038 80,286             
4 ,754 8,383 88,669             
5 ,480 5,336 94,005             
6 ,246 2,733 96,738             
7 ,135 1,496 98,233             
8 ,084 ,937 99,171             
9 ,075 ,829 100,000             
 

Tabell 12 a. Faktoranalys, Storlek, Noterade aktiebolag 
 

Rotated Component Matrix(a) 
 

Component 

  1 2 
P16 ,917   
P17 ,916   
P23 ,892   
P15 ,680   
P20 ,630 ,406 
P22   ,920 
P21   ,857 
P19   ,851 
P18   ,564 

 
 

 

Två faktorer förklarar, enligt faktoranalysen, 70 % av variansen i svaren. Faktor nummer ett 

förklaras till största delen av påståendena 16, 17 samt 23. Faktorn handlar om ifall the Big 

Four ses som bättre byråer än övriga. Resultatet visar att intressentgruppen ägare och 

företagen själva föredrar att företag revideras av någon av the Big Four. Dock visar påstående 

Tabell 12 b. Faktoranalys, Storlek, 
Noterade aktiebolag 
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17 endast en svag tendens till att företag anser att the Big Four håller högre kvalitet än övriga 

byråer. Den andra faktorn behandlar hur viktigt det är i kund- och leverantörsrelationer att 

noterade aktiebolag revideras av en revisionsbyrå som utgör någon av the Big Four. Vi kan 

av tabell 11 utläsa att det inte är viktigt.  

 

Våra hypoteser inom detta avsnitt kunde också ha förfinats till att dela upp olika 

intressentgrupper för sig. Detta kan vi se eftersom de underliggande faktorerna i materialet är 

uppdelade. Exempelvis behand las kunder och leverantörer för sig och ägare för sig. 

 

4.2.2.2 Onoterade aktiebolag 

ONOTERADE AKTIEBOLAG Svarsfrekvenser i 
% 

     

Påstående Instämmer Varken 
eller 

Instämmer 
inte 

Medel
värde 

Median Std.avvikelse 

15. Stora revisionsbyråer 56,1 19,5 24,4 3,27 3 1,61 
håller generellt högre kvalitet       
än mindre revisionsbyråer       
       
16. Vi föredrar en revisionsbyrå 83,0 4,9 12,1 2,07 2 1,51 
som utgör någon av the big        
four framför övriga byråer       
       
17. The Big Four håller högre 70,8 14,6 14,6 2,85 2 1,44 
kvalitet än övriga byråer       
       
18. Det är viktigt att våra kunder 7,2 12,2 80,6 5,90 7 1,55 
 har en revisionsbyrå som       
utgör någon av the Big Four       
       
19. Det är viktigt att våra lev. 7,3 9,8 82,9 5,98 6 1,35 
har en revisionsbyrå som utgör       
någon av the Big Four       
       
20. Våra långivare tycker det är 24,4 14,6 61 4,88 5 1,87 
viktigt att vi väljer en byrå som       
utgör någon av the Big Four       
       
21. Våra kunder tycker det är  14,6 12,2 73,2 5,78 7 1,60 
viktigt att vi väljer en byrå som       
utgör någon av the Big Four       
       
22. Våra leverantörer tycker det 4,9 12,2 82,9 6,00 6 1,24 
är viktigt att vi väljer en byrå        
som utgör någon av       
the Big Four       
       
23. Våra ägare tycker det är 80,5 17,1 2,4 2,24 2 1,39 
viktigt att vi väljer en byrå som       
utgör någon av the Big Four       

 
Tabell 13. Svarsfrekvenser, Storlek, Onoterade aktiebolag 
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Påstående 15 till 17 har alla låga medel- och medianvärden. Stora onoterade aktiebolag 

verkar därmed föredra en stor revisionsbyrå eftersom de håller högre kvalitet än andra byråer. 

Medianvärdet för påstående 18-22 ligger alla i intervallet ”instämmer inte” (5-7). I företags 

relationer med kunder, leverantörer och långivare verkar det inte vara viktigt att företag väljer 

någon av the Big Four som sin revisionsbyrå. Svarsfrekvensen för påstående 20, som 

behandlar långivare, är mer spridd är övriga och medelvärdet ligger inom intervallet ”varken 

eller”. Påstående 23 visar, enligt både medelvärde, median och varians, att ägare tycker det är 

viktigt att företag väljer en revisionsbyrå som utgör någon av the Big Four. 

 

Även för de onoterade respondenterna korrelerar samtliga påståenden med minst två andra 

(se bilaga 2, korrelationsmatris 6). Flera av dem korrelerar på den högsta signifikansnivån. 

Detta styrker vår slutsats att flera påståenden hänger väl ihop. 

 

För de onoterade respondenterna gav faktoranalysen på ovanstående påståenden följande 

resultat: 
Total Variance Explained 

 
Comp
onent Initial Eigenvalues  

Extraction Sums of Squared 
Loadings  

Rotation Sums of Squared 
Loadings  

  Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % 
1 4,158 46,205 46,205 4,158 46,205 46,205 3,506 38,951 38,951 
2 2,300 25,560 71,766 2,300 25,560 71,766 2,953 32,814 71,766 
3 ,895 9,941 81,707             
4 ,535 5,949 87,656             
5 ,482 5,352 93,008             
6 ,248 2,754 95,762             
7 ,196 2,178 97,939             
8 ,102 1,138 99,077             
9 ,083 ,923 100,000             

 
Tabell 14 a. Faktoranalys, Storlek, Onoterade aktiebolag 
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Rotated Component Matrix(a) 
 

  Component 

  1 2 
P18 ,899   
P19 ,893   
P22 ,891   
P21 ,794   
P20 ,623 ,457 
P17   ,890 
P16   ,882 
P15   ,844 
P23   ,623 

 
 

 

72 % av variansen i respondenternas svar förklaras av två faktorer. Faktorerna är detsamma 

som i faktoranalysen för noterade aktiebolag (se tabell 12 a och b). Resultatet på de 

påståenden som förklarar den första faktorn visar att det i kund- och leverantörsrelationer inte 

är viktigt att företag väljer en revisionsbyrå som utgör någon av the Big Four.  Faktor två 

visar däremot att både företagen själva och dess ägare föredrar att företag revideras av någon 

av the Big Four. Det framgår även att onoterade aktiebolag, i en något högre grad än noterade 

aktiebolag, anser att the Big Four håller högre kvalitet än övriga byråer. 

 

Onoterade aktiebolag uppvisar samma beteende vad gäller uppdelning i olika 

intressentgrupper som noterade bolag gör. Därmed kan vi konstatera att våra hypoteser kunde 

ha förfinats genom en uppdelning. 
 

4.2.2.3 Jämförelse mellan respondentgrupperna 

Följande t-test gjordes inom denna grupp: 

      95% Confidence 
the difference 

interval of  

Påstående  t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean diff. Std. Error diff. Lower Upper 

P 15 1,495 59,907 0,140 0,669 0,448 -0,227 1,566 
P 16 1,521 71 0,133 0,667 0,445 -0,211 1,564 
P 17 1,343 55,315 0,185 0,553 0,412 -0,272 1,377 
P 18 0,468 71 0,641 0,160 0,342 -0,522 0,843 
P 19 0,618 71 0,539 0,181 0,293 -0,403 0,764 
P 20 -1,137 71 0,259 -0,503 0,443 -1,385 0,379 
P 21 0,249 71 0,804 0,095 0,380 -0,664 0,853 
P 22 0,443 71 0,659 0,125 0,282 -0,437 0,687 
P 23 1,461 53,591 0,150 0,600 0,410 -0,223 1,423 

 
 Tabell 15: Independent-sampels t-test, Storlek  

Tabell 14 b. Faktoranalys, Storlek, 
Onoterade aktiebolag 
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Eftersom samtliga värden som definierar konfidensintervallet innesluter värdet noll, visar 

tabellen att det inte föreligger några signifikanta skillnader mellan gruppernas åsikter inom 

detta område. 

4.2.3 Pris 
 
4.2.3.1 Noterade aktiebolag 

 

 Svarsfrekvenser i 
% 

     

Påstående Instämmer Varken 
eller 

Instämmer 
inte 

Medel
värde 

Median Std.avvikelse 

24. Revisionsbyråers priser 65,6 15,6 18,8 3,16 3 1,65 
har stor betydelse vid val       
av revisionsbyrå       
       
25. En revisionsbyrå med 15,6 21,8 62,6 5,25 6 1,63 
högt pris håller hög kvalitet       
       
26. Revisionsbyråernas  15,7 31,3 53,0 4,78 5 1,58 
priskonkurrens innebär att       
kvaliteten på revisionen har       
sänkts        
       
 

Tabell 16. Svarsfrekvenser, Pris, Noterade aktiebolag 

 

Enligt påstående 24 instämmer respondenterna till att priser har betydelse vid val av 

revisionsbyrå. Det är dock ingen stark instämmelse, utan de flesta respondenter angav 

alternativ 3, som är det svagaste alternativet i intervallet ”instämmer”. Påstående 25 och 26 

indikerar att företag inte anser att revisionsbyråer med högt pris håller hög kvalitet. Vi vill 

påpeka att 31,3 % av respondenterna inte tagit ställning till påstående 26. Detta tror vi kan ha 

att göra med att frågan kan vara svår att förstå. Frågan skickades ändå ut i enkäten eftersom  

vi vid förundersökningen inte fick någon sådan indikation. 

 

Enligt korrelationsmatris 7 korrelerar inga av påståendena inom denna grupp (se bilaga 2). 

Detta tyder på att frågorna inte hänger ihop. Som tidigare nämnts kan påstående 26 ha varit 

svår att förstå, vilket delvis kan förklara detta resultat.  

 

Vad gäller de noterade respondenterna gav faktoranalysen på ovanstående påståenden 

följande resultat: 
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 Total Variance Explained 
 

Component Initial Eigenvalues  
Extraction Sums of Squared 

Loadings  

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 1,215 40,516 40,516 1,215 40,516 40,516 
2 ,976 32,542 73,058       
3 ,808 26,942 100,000       

 
Tabell 17 a. Faktoranalys, Pris, Noterade aktiebolag 

 
 

Component Matrix(a) 
 

  Component 

  1 
P24 ,755 
P25 ,678 
P26 -,432 

 
 

 

Faktoranalysen visar att endast 40,5 % av variansen förklaras av den underliggande faktorn 1. 

Eftersom så låg del av variansen förklaras, är det svårt att definiera faktorn.  Påstående 24 

förklarar dock faktorn bäst och visar att priser är relevant vid val av revisionsbyrå.  

 

Eftersom påståendena inte alls korrelerar och faktorn enbart förklarar 40,5 % av variansen i 

materialet måste vi ifrågasätta vår operationalisering. Vi får här indikation på att pris inte står 

för kvalitet, vilket vi grundat våra hypoteser på.  

 

Tabell 17 b: Faktoranalys, Pris, 
Noterade aktiebolag 
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4.2.3.2 Onoterade aktiebolag 

 

 Svarsfrekv
% 

enser i      

Påstående Instämmer Varken 
eller 

Instämmer 
inte 

Medel
värde 

Median Std.avvikelse 

24. Revisionsbyråers priser 65,9 19,5 14,6 3,07 3 1,46 
har stor betydelse vid val       
av revisionsbyrå       
       
25. En revisionsbyrå med 22 19,5 58,5 4,90 5 1,59 
högt pris håller hög kvalitet       
       
26. Revisionsbyråernas  31,7 22,0 46,3 4,37 4 1,50 
priskonkurrens innebär att       
kvaliteten på revisionen har       
sänkts        
       

 
Tabell 18. Svarsfrekvenser, Pris, Onoterade aktiebolag 

 

Även för stora onoterade aktiebolag tyder median och medelvärde för påstående 24 på att 

priser har en viss betydelse vid val av revisionsbyrå. I påstående 25 får vi en svag indikation 

på att en revisionsbyrå som håller höga priser också håller hög kvalitet, men detta 

neutraliseras av svaren på påstående 26 eftersom dess median och medelvärde ligger kring 

värdet 4. 

 

Korrelationsmatris 8 i bilaga 2 visar att påstående 26 korrelerar med de båda andra 

påståendena, vilket innebär att samtliga påståenden korrelerar med minst ett annat påstående. 

Påståendena inom detta avsnitt hänger därmed ihop.  

 

För de onoterade respondenterna gav faktoranalysen på ovanstående påståenden följande 

resultat: 
 Total Variance Explained 
 

Component Initial Eigenvalues  
Extraction Sums of Squared 

Loadings  

  Total % of Variance Cumulative % Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 1,747 58,222 58,222 1,747 58,222 58,222 
2 ,821 27,366 85,589       
3 ,432 14,411 100,000       

Tabell 19 a. Faktoranalys, Pris, Onoterade aktiebolag 

 



Kapitel 4 – Empirisk analys 

Helgeson & Nilsson 48 

Component Matrix 
 

Componen
t 

  1 
P26 ,859 
P25 ,801 
P24 ,605 

 
Tabell 19 b. Faktoranalys, Pris, Onoterade aktiebolag 

 

Faktoranalysen visar att en underliggande faktor förklarar 58 % av variansen i våra 

svarsfrekvenser. Faktorn behandlar prisets påverkan på revisionsbyråns kvalitet och förklaras 

främst av påstående 25 och 26 som båda visar att våra respondenter inte riktigt vet om 

revisionsbyråer pris påverkar dess kvalitet. Dock finns det en liten antydan till att de inte 

instämmer i att högt pris innebär hög kvalitet. Enligt faktoranalysen förklarar påstående 24 

den underliggande faktorn sämst, vilket bekräftas av att det, enligt korrelationsmatrisen, inte 

heller korrelerar med övriga påståenden.  

 

För de onoterade aktiebolagen verkar vår operationalisering inte heller ha fungerat bra men 

dock något bättre än för de noterade aktiebolagen. Detta eftersom påståendena korrelerar 

bättre samt att faktorn förklarar en större del av variansen, än för noterade aktiebolag. 

Onoterade aktiebolag uppvisar dock inte heller någon tendens till att koppla pris till kvalitet. 

 

4.2.3.3. Jämförelse mellan respondentgrupperna 

T-testet fick följande resultat: 

 

      95% Confidence 
difference   

interval of the 

Påstående  t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean diff. Std. Error 
diff. 

Lower Upper 

P 24 0,228 71  0,820     0,083 0,364 -0,643 0,809 
P 25 0,916 71 0,363 0,348 0,379 -0,409 1,104 
P 26 1,148 71 0,255 0,415 0,362 -0,306 1,137 

 
 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan de båda respondentgruppernas svar på 

ovanstående påståenden. Deras åsikter stämmer överens med varandra. 

Tabell 20.  Independent-sampels t-test, Pris, Onoterade aktiebolag 
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4.2.4 Massmedial uppmärksamhet 
 
4.2.4.1 Noterade aktiebolag 

 

NOTERADE 
AKTIEBOLAG 

Svarsfrekven ser i %      

Påstående Instämmer Varken 
eller 

Instämmer 
inte 

Medel
värde 

Median Std.avvikelse 

27. Det är viktigt att våra lev. 34,4 21,8 43,8 4,47 4 1,88 
har en revisionsbyrå som inte       
förknippas med negativ       
massmedial uppmärksamhet       
       
28. Det är viktigt för våra lån- 62,5 12,4 25,1 3,22 3 1,98 
givare att vi har en revisions-       
byrå som inte förknippas med       
negativ massmedial       
uppmärksamhet       
       
29. Det är viktigt för våra lev. 15,7 12,4 71,9 5,44 6 1,61 
att vi har en revisionsbyrå        
som inte förknippas med       
negativ massmedial       
uppmärksamhet       
       
30. Vid val av revisionsbyrå 71,8 9,4 18,8 2,66 2 1,60 
lägger vi vikt vid om byrån       
förknippas med negativ       
massmedial uppmärksamhet       
       
31. Det är viktigt för våra 31,2 18,8 50 4,47 4,5 2,08 
kunder att vi har en byrå       
som inte förknippas med       
negativ massmedial       
uppmärksamhet       
       
32. Det är viktigt att våra 18,7 18,8 62,5 5,00 5 1,83 
kunder har en byrå som inte       
förknippas med negativ       
massmedial uppmärksamhet       
       
33. Det är viktigt för våra  78,1 9,4 12,5 2,28 2 1,73 
ägare att vi har en byrå som       
inte förknippas med negativ       
massmedial uppmärksamhet       
       
 

Tabell 21. Svarsfrekvenser, Massmedial uppmärksamhet, Noterade aktiebolag 

 

I påstående 27, 29, 31 och 32 kan vi se en mycket svag antydan till att negativ massmedial 

uppmärksamhet inte har betydelse i företags relationer med sina kunder och leverantörer. 

Medelvärdet i påstående 27 och 31 har båda hamnat i intervallet ”varken eller” (4). Dock är 
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variansen relativt stor. Påstående 30 och 33 visar att det, både för företaget själva och för dess 

ägare, är viktigt att företagets revisionsbyrå inte associeras med negativ massmedial 

uppmärksamhet. För intressentgruppen långivare finns också en sådan antydan, dock är den 

svag eftersom medianen är tre och variansen är hög. 

 
 
Korrelationsmatris 9 visar att samtliga påståenden korrelerar med minst tre av de övriga 

påståendena. En samstämmighet mellan påståendena har därmed bevisats. Korrelationen är i 

de flesta fall stark, det vill säga signifikant på nivån 0,01. (Se bilaga 2) 

 

Faktoranalysen av svaren på ovanstående påståenden gav följande resultat vad gäller de 

noterade respondenterna: 

 
Total Variance Explained 

 
Tabell 22 a. Faktoranalys, Massmedial uppmärksamhet, Noterade aktiebolag 

 
Rotated Component Matrix(a) 

 

  Component 

  1 2 3 
P32 ,865     
P31 ,850     
P30   ,814   
P28   ,754 ,481 
P33   ,703   
P27     ,866 
P29 ,475   ,785 

 
 
 

 

Hela 80 % av variansen i svarsfrekvenserna kan förklaras med tre faktorer. Den första faktorn 

behandlar hur stor påverkan revisionsbyråns negativa uppmärksamhet i massmedia har för 

Comp
onent Initial Eigenvalues  

Extraction Sums of Squared 
Loadings  

Rotation Sums of Squared 
Loadings  

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 3,445 49,208 49,208 3,445 49,208 49,208 1,942 27,742 27,742 
2 1,132 16,178 65,386 1,132 16,178 65,386 1,941 27,730 55,472 
3 1,027 14,669 80,055 1,027 14,669 80,055 1,721 24,583 80,055 
4 ,518 7,398 87,454             
5 ,369 5,272 92,726             
6 ,332 4,741 97,467             
7 ,177 2,533 100,000             

Tabell 22 b.  Faktoranalys, Massmedial 
uppmärksamhet, Noterade aktiebolag 
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företaget i sina kundrelationer. När företagen själva agerar som intressent, anser de inte att 

negativ massmedial uppmärksamhet påverkar relationen. Dock har de i påstående 31, när de 

svarar hur de ser på saken ur eget perspektiv, gett ett otydligare svar. Detta tyder på att 

företaget upplever att deras kunder lägger mer vikt vid revisionsbyråns negativa massmediala 

uppmärksamhet än vad de själva gör när de agerar som intressent. Faktor nummer två 

behandlar om företaget själva, dess långivare och ägare lägger vikt vid om revisionsbyrån fått 

negativ uppmärksamhet i massmedia. Påstående 28, 30 och 33 förklarar faktorn väl och visar 

att alla dessa tycker att det är viktigt att revisionsbyrån inte associeras med negativ 

uppmärksamhet i massmedia. Den sista faktorn behandlar intressentgruppen leverantörer och 

om företagets relation med dessa påverkas av om revisionsbyrån utsätts för negativ 

uppmärksamhet i massmedia. Resultatet visar, om än något svagt, att aktiebolagen, både ur 

eget perspektiv och ur ett intressentperspektiv, inte lägger vikt vid om revisionsbyrån 

associeras med negativ massmedial uppmärksamhet i relationen till leverantörer. 

Korrelationsmatris 9 i bilaga 2 visar att de påståenden som förklarar samma faktor också 

korrelerar starkt sinsemellan.  

 

Även inom detta avsnitt visar faktorerna samt korrelationsmatrisen att de olika 

intressentgrupperna borde ha behandlats var för sig i våra hypoteser. Operationaliseringen 

kunde då ha fokuserat på de olika grupperna för sig.  
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4.2.4.2 Onoterade aktiebolag 

 
ONOTERADE 
AKTIEBOLAG 

Svarsfrek venser i 
% 

    

Påstående Instämmer Varken 
eller 

Instämmer 
inte 

Medel
värde 

Median Std.avvikelse 

27. Det är viktigt att våra lev. 26,8 19,5 53,7 4,34 5 1,93 
har en revisionsbyrå som inte       
förknippas med negativ       
massmedial uppmärksamhet       
       
28. Det är viktigt för våra lån- 48,7 12,2 39,1 3,68 4 2,01 
givare att vi har en revisions-       
byrå som inte förknippas med       
negativ massmedial       
uppmärksamhet       
       
29. Det är viktigt för våra lev. 22,0 19,5 58,5 4,98 5 1,68 
att vi har en revisionsbyrå        
som inte förknippas med       
negativ massmedial       
uppmärksamhet       
       
30. Vid val av revisionsbyrå 65,9 24,4 9,7 2,78 3 1,44 
lägger vi vikt vid om byrån       
förknippas med negativ       
massmedia l uppmärksamhet       
       
31. Det är viktigt för våra 9,8 29,3 60,9 5,17 5 1,45 
kunder att vi har en byrå       
som inte förknippas med       
negativ massmedial       
uppmärksamhet       
       
32. Det är viktigt att våra 14,6 12,2 73,2 5,44 6 1,47 
kunder har en byrå som inte       
förknippas med negativ       
massmedial uppmärksamhet       
       
33. Det är viktigt för våra  80,6 14,6 4,8 2,20 2 1,45 
ägare att vi har en byrå som       
inte förknippas med negativ       
massmedial uppmärksamhet       
       
 

Tabell 23. Svarsfrekvenser, Massmedial uppmärksamhet, Onoterade aktiebolag 

 

Resultatet för de onoterade aktiebolagen visar att i företagets kund- och leverantörsrelationer 

har revisionsbyråns negativa uppmärksamhet i massmedia ingen större betydelse. För 

påstående 27, 29, 31 och 32 ligger medianvärdet i intervallet ”instämmer inte” (5-7). Liksom 

för de noterade aktiebolagen är revisionsbyråns negativa massmediala uppmärksamhet viktigt 

för de onoterade aktiebolagen själva och dess ägare. En mycket svag antydan till detta finns 

även för intressentgruppen långivare. Variansen är hög för denna grupp. 
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Även de onoterade respondenterna uppfattar, enligt korrelationsmatris 10 i bilaga 2, att 

påståendena inom detta område hänger väl ihop. Påståendena korrelerar många gånger starkt 

med varandra, exempel på detta är påstående 28 som korrelerar med fem av de sex övriga 

påståendena. 

 

Resultatet av faktoranalysen för de onoterade respondenterna blev som följer: 

 

Total Variance Explained 
 

 
Tabell 24 a. Faktoranalys, Massmedial uppmärksamhet, Onoterade aktiebolag 

Rotated Component Matrix(a) 
 

  Component 

  1 2 
P31 ,869   
P29 ,810   
P32 ,792   
P27 ,468 ,462 
P30   ,869 
P28 ,494 ,690 
P33   ,627 

 
Tabell 24 b. Faktoranalys, Massmedial uppmärksamhet, Onoterade aktiebolag 

 

 

Faktoranalysens resultat visar att två faktorer förklarar nära 65 % av variansen i svaren. Den 

första faktorn behandlar hur viktig revisionsbyråns negativa massmediala uppmärksamhet är 

för företagets relation till kunder och leverantörer. Resultatet visar att det inte är viktigt. 

Faktor nummer 2 behandlar hur viktig revisionsbyråns negativa uppmärksamhet i massmedia 

är för företaget, dess ägare och långivare. För både företaget och ägarna är detta viktigt enligt 

vårt resultat. För långivare är resultatet mer diffust, men ger en svag antydan till att det är 

viktigt. 

Comp
onent Initial Eigenvalues  

Extraction Sums of 
Squared Loadings  

Rotation Sums of Squared 
Loadings  

  Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 3,322 47,461 47,461 3,322 47,461 47,461 2,559 36,560 36,560 
2 1,202 17,171 64,632 1,202 17,171 64,632 1,965 28,072 64,632 
3 ,851 12,161 76,793             
4 ,602 8,604 85,397             
5 ,490 7,006 92,404             
6 ,315 4,502 96,905             
7 ,217 3,095 100,000             
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Vår operationalisering stämmer inte helt överens med faktorerna, då dessa är uppdelade i 

olika grupper av intressenter. Det som skiljer sig från de noterade aktiebolagen är att 

intressentgruppen leverantörer inte behandlas för sig. Här korrelerar svaren för denna grupp 

bättre med de svar som getts för intressentgruppen kunder än vad de gjorde för de noterade 

aktiebolagen. Vi kan konstatera att våra hypoteser kunde ha förfinats till en uppdelning i 

olika intressentgrupper.  

 

4.2.4.3 Jämförelse mellan respondentgrupperna 

T-testet gav följande resultat: 

      95% Confidence 
the difference 

interval of  

Påstående  t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean diff. Std. Error 
diff. 

Lower Upper 

P 27 0,282 71 0,778 0,127 0,451 -0,771 1,026 
P 28 -0,987 71 0,327 -0,464 0,470 -1,402 0,474 
P 29 1,118 71 0,239 0,462 0,389 -0,313 1,237 
P 30 -0,348 71 0,729 -0,124 0,357 -0,835 0,587 
P 31 -1,699 71 0,094 -0,702 0,413 -1,526 0,122 
P 32 -1,137 71 0,259 -0,439 0,386 -1,209 0,331 
P 33 0,231 71 0,818 0,086 0,372 -0,656 0,829 

 
Tabell 25. Independent - sampels t-test, massmedial uppmärksamhet 

 

Inom området massmedia har respondentgrupperna liknande åsikter. Inget av påståendena har 

ett konfidensintervall som utesluter värdet noll. Det föreligger därmed ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna. 
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4.3 Del 3: Varför? 
 

I nedanstående frågor ombads respondenterna att ange vad de anser vara viktigast i relationen 

till olika intressenter. Respondenterna fick ge alternativen olika poäng, där högst poäng var 

det som ansågs viktigast. Vi har sammanställt svaren genom att beräkna de olika 

alternativens totala poäng. Dessa anges inom parentes.  

 

Vad är viktigt i noterade aktiebolags kundrelationer?  

1. Att våra kunder kan lita på att våra varor har bra kvalitet. (171) 

2. Att ha goda personliga relationer till kunder. (163) 

3. Att våra kunder kan lita på våra leveranstider. (156) 

4. Att våra kunder anser att vi håller bra priser. (131) 

5. Att våra kunder känner att vi finns lätt tillgängliga. (128) 

6. Att vi kan lita på våra kunders finansiella rapporter. (83) 

7. Att våra leveranssystem är integrerade med våra kunder. (78) 

 

Vad är viktigast i onoterade aktiebolags kundrelationer? 

1. Att våra kunder kan lita på att våra varor har bra kvalitet. (242) 

2. Att våra kunder kan lita på våra leveranstider. (209) 

3. Att ha goda personliga relationer till kunder. (185) 

4. Att våra kunder känner att vi finns lätt tillgängliga. (182) 

5. Att våra kunder anser att vi håller bra priser. (180) 

6. Att våra leveranssystem är integrerade med våra kunder. (104) 

7. Att vi kan lita på våra kunders finansiella rapporter. (104) 

 

Både noterade och onoterade aktiebolag anser att det viktigaste i kundrelationerna är att 

kunderna kan lita på att varorna håller bra kvalitet. Att känna tillförlitlighet till finansiella 

rapporter är i relation till övriga påståenden inte något som företagen prioriterar.  
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Vad är viktigast i noterade aktiebolags relationer till sina leverantörer? 

1. Att vi kan lita på att våra leverantörers varor håller god kvalitet. (184) 

2. Att vi kan lita på våra leverantörers leveranstider. (167) 

3. Att våra leverantörer håller bra priser. (153) 

4. Att ha goda personliga relationer till leverantörer. (129) 

5. Att vi kan lita på våra leverantörers finansiella rapporter. (92) 

6. Att vårt leveranssystem är integrerat med våra leverantörers. (82) 

7. Att våra leverantörer har förtroende för våra finansiella rapporter. (81) 

 

Vad är viktigast i onoterade aktiebolags relationer till sina leverantörer?  

 

1. Att vi kan lita på våra leverantörers varor håller hög kvalitet. (254) 

2. Att vi kan lita på våra leverantörers leveranstider. (233) 

3. Att våra leverantörer håller bra priser. (217) 

4. Att ha goda personliga relationer till leverantörer. (165) 

5. Att vårt leveranssystem är integrerat med våra leverantörers. (128) 

6. Att vi kan lita på våra leverantörers finansiella rapporter. (116) 

7. Att våra leverantörer har förtroende för våra finansiella rapporter. (84) 

 

Även i företags relationer till leverantörer har varornas kvalitet högsta prioritet. Ingen av 

grupperna har värderat tillförlitliga finansiella rapporter högt, utan placerat dessa alternativt 

långt ner i listan. 

 

Vad är viktigast i noterade aktiebolags relationer med långivare? 

1. Att våra långivare kan erbjuda flexibla finansiella arrangemang. (118) 

2. Att ha goda personliga relationer till våra långivare. (106) 

3. Att våra långivare håller en låg räntenivå. (105) 

4. Att våra långivare kan lita på våra finansiella rapporter. (81) 

5. Att våra långivare kan bistå med övrig assistans, som exempelvis konsultation. (77) 
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Vad är viktigast i onoterade aktiebolags relationer med långivare? 

1. Att våra långivare kan erbjuda flexibla finansiella arrangemang. (169) 

2. Att våra långivare håller en låg räntenivå. (166) 

3. Att våra långivare kan lita på våra finansiella rapporter. (106) 

4. Att ha goda personliga relationer till våra långivare. (103) 

5. Att våra långivare kan bistå med övrig assistans, som exempelvis konsultation. (94) 

 

I relationen till långivare verkar tillförlitliga rapporter vara viktigare än i relationen till 

kunder och leverantörer. Alternativet har placerats på fjärde respektive tredje plats. Detta gör 

att tillförlitliga finansiella rapporter har en viss prioritet för denna intressentgrupp. 

 

Vad är viktigast i noterade aktiebolags relationer till sina ägare? 

1. Att våra ägare kan lita på våra finansiella rapporter. (101) 

2. Att våra ägare är involverade i vår verksamhet. (82) 

3. Att ha goda personliga relationer till våra ägare. (82) 

4. Att våra ägare delger oss sin uppfattning om företagets verksamhet genom att 

sälja/köpa aktier. (55) 

 

Vad är viktigast i onoterade aktiebolags relationer till sina ägare? 

1. Att våra ägare kan lita på våra finansiella rapporter. (140) 

2.  Att våra ägare är involverade i vår verksamhet. (116) 

3. Att ha goda personliga relationer till våra ägare. (102) 

4. Att våra ägare delger oss sin uppfattning om företagets verksamhet genom att 

sälja/köpa aktier. (71) 

 

Båda respondentgrupperna anser att förtroende för finansiella rapporter är viktigt i relationen 

till sina ägare. Detta visas tydligt av den totala poängsumma alternativet erhållit. 
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          detta kapitel kommer vi genom en diskussion att analysera den data som   

         behandlades i föregående kapitel. Denna kommer också att jämföras med 

vår teoretiska referensram. 

 

   

 
 

 

5. Teoretisk analys samt diskussion 
 
Denna uppsats har som syfte att undersöka och analysera om signalvärdesteorin angående 

revisorer är applicerbar på noterade och stora onoterade aktiebolag i Sverige. 

Undersökningen delades upp i tre delar; om revisionsbyråer har signa lvärde, om företag 

väljer revisionsbyråer efter signalvärdet samt varför eller varför inte. Detta kapitel kommer 

att disponeras på samma sätt. Eftersom inget av våra t-test påvisade någon signifikant 

skillnad mellan de båda respondentgrupperna, kommer vi inte att göra några utförligare 

analyser av skillnader. 

 

5.1 Har revisionsbyråer signalvärde? 
 

Våra huvudhypoteser hänförde sig till den första delen av undersökningen; om 

revisionsbyråer har signalvärde. För att få svar på om hypoteserna stämmer eller inte ställdes 

påstående 1 till 11 till de noterade företagen och 1 till 10 till de onoterade.  

 

Faktoranalysen för de noterade respondenterna upptäckte fyra underliggande faktorer i vårt 

datamaterial. Dessa visar att intressenter, som grupp, inte lägger vikt vid, inte tar reda på eller 

diskuterar företags revisionsbyrå. Tillsammans åskådliggör de att intressenter till noterade 

aktiebolag, som grupp inte lägger vikt vid vilken revisionsbyrå företag väljer. Svar på 

enskilda påståenden som styrker detta är exempelvis påstående 1 och 8. Inte heller onoterade 

aktiebolags intressenter som grupp lägger, enligt vår undersökning, vikt vid vilken 

revisionsbyrå företaget väljer. De tre underliggande faktorerna samt de påståenden som 

förklarar dessa väl bevisar detta (se exempelvis påstående 2 och 7). Resultaten tyder på att 

revisionsbyråer inte har signalvärde för intressenter som grupp. 

 

I 
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Att noterade och stora onoterade aktiebolags intressenter inte lägger vikt vid vilken 

revisionsbyrå företaget har finner vi som överraskande då många författare menar att de 

borde göra det. Fombrun och Shanley (1990) menar att de redovisningssignaler företaget kan 

sända ut är viktigast av alla signaler företaget har att tillgå.  Piot (2005) skriver att för att 

intressenter ska våga investera i företaget behöver de ha en säkerhet för att deras intressen 

tillvaratas. Enligt våra resultat är signalen inte den viktigaste eller den avgörande faktorn för 

intressenters relationer till företaget.  

 

Enligt Francis et al (1999) och Öhman (2004) finns det risk för att företagsledningen ska 

agera i eget intresse vilket missgynnar intressenterna. I samstämmighet med Beatty (1989), 

Menon och Williams (1991) och Öhman (2004) anser Francis et al (1999) att revisorn utgör 

ett skydd för intressenterna. Bachar (1989) och Gonedes (1978) utvecklar resonemanget 

genom att påstå att den information som revisorn ger fungerar som en signal till 

intressenterna. Företag behöver ge dem denna signal om de vill kunna fortsätta med sin 

verksamhet. Menon och Williams (1991) påpekar också att revisorns signal gör att 

intressenterna själva slipper kostnaden för att minska informationsasymmetrin. Den 

gemensamma nämnaren för ovanstående författare är att deras resonemang tyder på att 

intressenter borde lägga vikt vilken revisionsbyrå företaget har. De svar vi erhållit i den 

svenska kontexten går dock i motsatt riktning. Vi har i vår undersökning fått bevis för att 

noterade samt stora onoterade aktiebolags intressenter, som grupp, inte lägger vikt vid 

företagets revisionsbyrå. 

 

Vi finner det intressant att vi, om vi delar upp svaren vi erhållit på varje intressentgrupp för 

sig, finner resultat som kan styrka de resonemang som författarna, vilka nämndes i 

föregående stycken, för. Intressentgrupperna är ägare och långivare. Påstående 10 förklarar 

ingen av faktorerna i faktoranalysen speciellt väl för de noterade företagen och för de 

onoterade hamnar påståendet som en ensam förklaring till en faktor. Enligt 

korrelationsmatrisen för båda grupperna korrelerar det inte heller med övriga påståenden. Då 

detta är den enda frågan som rör företagets huvudägare och den tydligt visar att huvudägare 

är intresserade av företagets revisionsbyrå, anser vi att detta bör lyftas fram. Vi menar att våra 

resultat tyder på att revisionsbyråer har ett visst signalvärde för denna intressentgrupp.  

 

Även intressentgruppen långivare bör ges extra uppmärksamhet då de, för båda 

respondentgrupperna, visat tendenser till att, i större utsträckning än kunder och leverantörer, 
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ta reda på vilken revisionsbyrå företag har. Svaren tyder på att långivare till viss del tar 

hänsyn till detta. Bevisen är dock inte övertygande utan ger en svag indikation på att så kan 

vara fallet. Detta eftersom vi även måste ta hänsyn till påstående 9 där det framkommer att 

varken noterade eller stora onoterade aktiebolag diskuterar revisionsbyråers kvalitet med sina 

långivare, vilket tyder på ett minskat signalvärde för revisionsbyråer. Enligt Bachar (1989) 

och Moizer (1997) minskar risken för att långivarna delges felaktiga uppgifter om en 

revisionsbyrå med bra signalvärde har reviderat företaget. Våra resultat är således en vag 

bekräftelse på författarnas resonemang.  

5.2 Väljs revisionsbyråer efter signalvärdet? 
Den andra delen av undersökningen, som behandlar om noterade och stora onoterade 

aktiebolag väljer revisionsbyrå efter signalvärdet, delades in i fyra områden; rykte, the Big 

Four, pris och massmedial uppmärksamhet. 10 hypoteser ställdes inom området.  

5.2.1 Rykte 

I detta avsnitt upptäcktes, för båda grupperna, endast en faktor i faktoranalysen. Vår 

undersökning visar entydigt att varken noterade eller stora onoterade aktiebolag anser att det 

är viktigt att deras kunder och leverantörer har revisionsbyråer med gott rykte.  Påståendena 

är ställda enligt principen ”som jag gör, gör andra” och av den anledningen utgår vi från att 

företags intressenter inte heller lägger vikt vid om företagets revisionsbyrå har gott rykte. 

Eftersom intressenterna inte lägger vikt vid vilket rykte företagets revisionsbyrå har drar vi 

slutsatsen att företaget inte heller väljer revisionsbyrå efter detta kriterium. Vi är medvetna 

om att företag kan välja revisionsbyrå med gott rykte för egen del, men denna fråga ligger 

utanför vår undersökning. 

 

Becker et al (1998) påstår att revisionsbyråer med hög kvalitet är effektiva eftersom 

företagets rykte försämras om de upptäcker fel. Om revisionsbyrån inte håller hög kvalitet 

har den, enligt Francis (2004) inget signalvärde för företagen. Enligt Menon och Williams 

(1991), Firth och Smith (1992) och Bachar (1989) blir revisionsbyråns kvalitet en signal om 

hur tillförlitlig företagets redovisning och interna kontroll är. Det ligger enligt Moizer (1997) 

i både intressenters och företagslednings intresse att revisionsbyrån håller hög kvalitet. 

Hillison och Pacini (2004) menar att eftersom revisionsbyråns kvalitet är svår att observera 

bedöms den efter byråns rykte. Enligt Watkins et al (2004) baseras rykte på intressenters 

uppfattning av byråns kvalitet. Mercer (2004) menar vidare att rykte ger signalvärde. Detta 
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resonemang anser vi borde innebära att revisionsbyråns rykte är viktigt vid företags val av 

revisionsbyrå, eftersom det ger positiva signaler till intressenterna. Det finns flera författare 

som menar att en revisionsbyrå med gott rykte ger effektiva signaler eftersom trovärdigheten 

och tillförlitligheten i de finansiella rapporterna ökar när dessa har reviderat (se Moizer, 1997 

samt Menon och Williams, 1991). Mayhew (2000), Mayhew et al (2001), Chaney och 

Philipich (2002), Firth och Smith (1992) samt Fombrun och Shanley (1990) menar att 

eftersom skapandet av ett gott rykte ofta kräver mycket resurser är det mer troligt att byråer 

med gott rykte gör sitt bästa för att skydda det. Som beskrevs ovan verkar dock noterade och 

stora onoterade aktiebolag i Sverige inte lägga vikt vid den signal ryktet kan ge till 

intressenterna.  

5.2.2 The Big Four 

Fombrun och Shanley (1990), Francis och Wilson (1988), Piot (2005), Hillison och Pacini 

(2004), Beatty (1989), DeFond (1997) samt Rollins och Bremser (1997) visar på olika sätt att 

större revisionsbyråer håller högre kvalitet vilket har givit dem ett bättre rykte än vad små 

byråer har. Påstående 15 visar att denna uppfattning har ett svagt stöd i de svenska 

aktiebolagen. Sett till helheten av vår undersökning är det dock många respondenter som 

menar att byråns storlek inte har betydelse för kvaliteten. Vi menar att författarnas åsikter i 

denna fråga inte entydigt stämmer överens med verkligheten i Sverige. Våra resultat tyder på 

att författarna till viss del har förenklat sina resonemang. Detta eftersom våra svar inte 

entydigt styrker dem. 

 

Enligt DeFond (1992) karaktäriserar the Big Four gott rykte. Ett flertal författare menar på 

olika sätt att the Big Four är de mest tillförlitliga byråerna på marknaden och/eller att de ger 

de mest effektiva signalerna till intressenterna (se Menon och Williams, 1991, Francis et al, 

1999, Pittman och Fortin, 2004, Watkins et al, 2004, Rollins och Bremser, 1997 samt Moizer, 

1997). Faktor nummer ett i faktoranalysen för de noterade aktiebolagen samt faktor nummer 

två för de onoterade visar en tendens till att företag själva och dess ägare anser att the Big 

Four är bättre än övriga byråer. I påstående 20, som behandlar intressentgruppen långivare, är 

svaret mer diffust och ingen tydlig ställning tas. Den andra faktorn visar att kunder och 

leverantörer inte anser det vara viktigt att företag revideras av en byrå som utgör någon av the 

Big Four.   
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Våra resultat tyder på att varken noterade eller onoterade aktiebolag väljer någon av the Big 

Four för dess signalvärde. Svaren visar dock att noterade och stora onoterade aktiebolag 

föredrar att ha en revisionsbyrå som tillhör någon av the Big Four men att detta val verkar 

göras för egen del och inte för intressenterna. Detta styrks exempelvis av påstående 16. 

Varken företaget eller deras intressenter lägger vikt vid att the Big Four kan användas som 

signal.  

 

En intressentgrupp som skiljer sig från övriga är ägare. För båda respondentgruppernas ägare 

är det viktigt att företaget väljer en revisionsbyrå som tillhör någon av the Big Four (se 

exempelvis påstående 23). Enligt vår enkäts första fråga har 79 % av de noterade och 91 % 

av de onoterade aktiebolagen valt någon av the Big Four som sin revisionsbyrå. Även om 

företagen kan ha valt dessa revisionsbyråer för egen del och inte för deras signalvärde menar 

vi att våra resultat tyder på att företag till viss del tar hänsyn till det signalvärde valet av 

revisionsbyrå kan ge till ägarna. Eftersom the Big Four verkar ge ett effektivt signalvärde till 

ägarna stämmer resultatet överens med det resonemang som förs av Menon och Williams 

(1991), Francis et al (1999), Pittman och Fortin (2004), Watkins et al (2004), Rollins och 

Bremser (1997) samt Moizer (1997). 

5.2.3 Pris 

Enligt korrelationsmatriserna för de noterade respondenterna finns det ingen samvariation 

mellan de tre påståendena inom området pris. Det var också svårt att definiera den 

underliggande faktorn, eftersom denna endast förklarade en liten del av variansen. Av denna 

anledning måste varje påstående analyseras för sig. Enligt påstående 24 har priset betydelse 

vid val av revisionsbyrå. Emellertid menar många att högt pris inte betyder att revisionsbyrån 

håller högre kvalitet. Detta stöds av påstående 25 och 26. 

 

Trots att ingen signifikant skillnad föreligger mellan de båda respondentgruppernas svar, 

korrelerade svaren bättre för de onoterade respondenterna. För dessa kunde även faktorn 

identifieras till prisets påverkan på revisionsbyråns kvalitet. Respondenterna tog ingen tydlig 

ställning men svaren gav indikationer på att de inte menar att högt pris innebär hög kvalitet.  

 

Svarsfrekvensen var spridd i samtliga påståenden för båda respondentgrupperna men svaren 

tyder ändå på att noterade och stora onoterade aktiebolags åsikter inte överensstämmer med 

exempelvis Francis och Wilson, (1988), Kalita et al, (2004) och Fombrun och Shanley, 
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(1990). Dessa författare menar att priset signalerar kvalitetsnivån; högt pris innebär hög 

kvalitet. Även Menon och Williams, (1991), Palmrose, (1986), Mayhew, (2000) och Craswell 

et al, (1995) anser att nivån på revisionens tillförlitlighet och därigenom ryktet är bättre hos 

de revisionsbyråer som håller högre priser.  

 

Sammanfattningsvis visar vår undersökning inom detta område att priset har betydelse vid 

val av revisionsbyrå, men att ett högt pris inte innebär att revisionsbyrån har hög kvalitet. Om 

en byrå med högt pris inte håller högre kvalitet än byråer med lågt pris har inte prissättningen 

något signalvärde. Detta tyder på att priset inte ses som en signal och att företagen därmed 

inte väljer revisionsbyråer med högt pris för att signalera till intressenterna.  

 

Vi kan bara spekulera i orsakerna till varför högt pris inte innebär hög kvalitet. Det skulle 

kunna vara så att företag vill betala så lite som möjligt för sin revisionsberättelse eller att de 

noterade aktiebolagens situation är sådan att de har möjlighet att pressa priserna och därmed 

få bra kvalitet till låga priser. Det sistnämnda ger också en spekulativ förklaring till varför 

onoterade aktiebolag visar en något större tendens till att koppla pris till kvalitet. De har 

kanske inte samma status eller position för att pressa priser som de noterade aktiebolagen har. 

5.2.4 Massmedial uppmärksamhet 
 
Faktoranalysen upptäckte tre underliggande faktorer för de noterade respondenterna. Faktor 

nummer ett och tre behandlar intressentgrupperna kunder och leverantörer och visar att dessa 

inte anser att negativ massmedial uppmärksamhet som revisionsbyråer utsatts för är viktigt i 

deras relation till företag. Resultatet är dock inte tydligt. Faktor nummer två behandlar ägare 

och långivare. För båda grupperna, men främst för ägarna är det viktigt.  

 

Hos onoterade aktiebolag finns, enligt faktoranalysen, enbart två underliggande faktorer. 

Dock är resultatet detsamma som för de noterade aktiebolagen; för kunder och leverantörer är 

revisionsbyråns negativa massmediala uppmärksamhet inte viktigt i relationen till företaget, 

medan det för ägare och långivare är viktigt, om än dock mindre viktigt för de sistnämnda.  

 

Påstående 30 indikerar att företag för egen del hellre väljer en byrå som inte har fått negativ 

uppmärksamhet i massmedia. Francis (2004) menar att revisionsbyråns tidigare uppdrag ger 

en bild av byråns kvalitet, vilket företag enligt vår undersökning har tagit fasta på genom 

media. Det är dock inte med tanke på intressenterna som företagen gör detta val. Trots att 
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resultatet av denna del i undersökningen är något vagt, tyder det i sin helhet på att noterade 

och stora onoterade aktiebolag inte lägger vikt vid det minskade signalvärde som negativ 

massmedial uppmärksamhet kan medföra för en revisionsbyrå. Enligt Fombrun och Shanley 

(1990) kan negativ massmedial uppmärksamhet försämra företags rykte och ge en dålig 

signal till intressenterna (jmf även Heath, 2001). Vårt resultat tyder dock på att noterade och 

stora onoterade aktiebolag anser att denna signal är av mindre värde för intressenterna som 

grupp. Av denna anledning väljer de inte revisionsbyrå efter vilka signaler den negativa 

massmediala uppmärksamheten kan ha gett marknaden.   

 

Vi fann emellertid att signalen värderas starkare av två intressentgrupper; ägare och 

långivare, än av övriga grupper. För dessa intressenter stämmer författarnas resonemang 

bättre in eftersom de anser att det är viktigt att företagets revisionsbyrå inte förknippas med 

negativ massmedial uppmärksamhet. Vi vill dock betona att ägare värderar signalen betydligt 

högre än vad långivare gör.  

5.3 Varför? 

Sista delen av vår undersökning behandlar frågan varför eller varför inte noterade och stora 

onoterade aktiebolag signalerar till sina intressenter genom sitt val av revisionsbyrå. 

 

Enligt Mayhew (2000), Öhman (2004), Pittman och Fortin (2004) samt Menon och Williams 

(1991) behöver intressenter ha tillgång till tillförlitliga finansiella rapporter för att de ska 

våga satsa på en relation till företaget. Det är det signalvärde revisionsbyrån har som gör att 

rapporterna ses som tillförlitliga. Vår undersökning visar dock, att i företags relationer med 

kunder och leverantörer är inte möjligheten att visa att de finansiella rapporterna är 

tillförlitliga det primära. Dessa har istället låg prioritet. I våra frågor har respondenterna 

placerat alternativet om tillförlitlighet i finansiella rapporter mycket lågt. Detta ger oss en 

förklaring till varför signalvärdet har så liten betydelse för företag vid val av revisionsbyrå. 

Om det inte är viktigt för aktiebolagen att visa sina  kunder och leverantörer att de finansiella 

rapporterna är tillförlitliga, så har de heller inget intresse av att signalera genom val av 

revisionsbyrå. 

 

Bachar (1989) betonar vikten av att långivare kan känna tillförlitlighet till företags finansiella 

rapporter. I vår undersökning verkar detta inte viktigt då båda respondentgrupperna har gett 

detta alternativ relativt låg prioritet. Detta motsäger till viss del Bachars (1989) resonemang 
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men vi ser dock en svag antydan till att finansiella rapporters tillförlitlighet är viktigare för 

långivare än för kunder och leverantörer. Detta ger oss ett svar på varför aktiebolag har visat 

en svag tendens till att signalering till långivare är viktigare än till kunder och leverantörer. 

 

Signalvärdet har visat sig vara viktigt för intressentgruppen ägare. Beatty (1989) framhöll att 

för ägare är det speciellt viktigt att få tillförlitliga finansiella rapporter. Resultatet av vår 

undersökning stödjer Beatty (1989) för noterade aktiebolag, men även för onoterade 

aktiebolag verkar tillförlitliga finansiella rapporter vara viktiga i relationen till ägarna. 

Alternativet ”Att våra ägare kan lita på våra finansiella rapporter” har fått högsta prioritet hos 

båda respondentgrupperna. Vi finner härmed ett svar på varför företag anser det vara viktigt 

att signalera till intressentgruppen ägare genom sitt val av revisionsbyrå. 

5.4 Sammanfattande reflektioner  
Genomgående i den empiriska analysen har vi kunnat se att både noterade och onoterade 

aktiebolag gör skillnad på intressentgrupper vad gäller deras åsikter kring revisionsbyråns 

signalvärde. Vi har noterat att företaget delar upp sina relationer till intressenter i två grupper: 

direkta och indirekta förtroenderelationer. Kunder och leverantörer står för de direkta 

relationerna då det är viktigt för företaget att de har personliga relationer till dessa grupper 

och att de kan lita på varandras produkter. Med ägare har företagen indirekta 

förtroenderelationer, där förtroende för finansiella rapporter prioriteras framför personliga 

relationer. Även med långivare har företagen, till viss del, indirekta förtroenderelationer. 

Detta eftersom personliga relationer har något mindre betydelse för denna grupp och 

finansiella rapporter har något större betydelse än för kunder och leverantörer. Det 

gemensamma för ägare och långivare är att de båda har finansiella relationer till företaget. 

Våra resultat tyder på att revisionsbyråer har signalvärde i företags finansiella relationer, 

dock främst vad det gäller ägare. Där företaget prioriterar direkta relationer har 

revisionsbyråer inget signalvärde.  

 

Gonedes (1978) skriver att signaler får olika effekt bland annat beroende på institutionella 

förhållanden. Även Lubatkin et al (2005) och Weimar och Pape (1999) betonar att 

ekonomiska förhållanden påverkas av varje lands kontext. Enligt våra resultat verkar detta 

dock inte ha haft någon påverkan, eftersom fokus även i Sverige ligger på ägarna. Frågan 

måste dock utredas vidare för att ett säkert svar ska kunna ges (se Förslag till fortsatt 

forskning). 
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                       årt avslutande kapitel innehåller en prövning av våra hypoteser  

                     samt våra slutsatser. Här återfinns även våra egna reflektioner  

                och förslag till fortsatt forskning.  

 

 

 

 

6. Avslutning 
 

6.1 Hypotesprövning 
 
H1: Noterade aktiebolag uppfattar att intressenter lägger vikt vid bolagets val av 

revisionsbyrå. 

H2: Stora onoterade aktiebolag uppfattar att intressenter lägger vikt vid bolagets val av 

revisionsbyrå. 

 

Varken noterade eller stora onoterade aktiebolag uppfattar att intressenter som grupp lägger 

vikt vid bolagets val av revisionsbyrå. Vi förkastar därför H1 samt H2. Om vi skulle förfina 

våra hypoteser till att gälla enskilda intressentgrupper skulle vi inte kunna förkasta den 

hypotes som behandlar de finansiella intressentgrupperna. Vi vill belysa att intressentgruppen 

ägare och till viss del även långivare har visat sig lägga vikt vid valet.  

 
H3: Noterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som, enligt deras uppfattning, anses ha gott 

rykte. 

H4: Stora onoterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som, enligt deras uppfattning, anses 

ha gott rykte. 

 
Vår undersökning visar att noterade och stora onoterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå 

med gott rykte för egen del, men att ryktets signalvärde inte påverkar valet. H3 och H4 kan 

därför förkastas. Vi är medvetna om att eftersom våra påståenden var begränsade till 

intressentgrupperna kunder och leverantörer är det möjligt att vårt resultat hade blivit ett 

annat om hypoteserna förfinats och behandlat intressentgrupperna ägare och långivare för sig.  

 

H3a: Noterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som utgör någon av the Big Four. 

H4a: Stora onoterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som utgör någon av the Big Four. 

V 
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Majoriteten av noterade och stora onoterade aktiebolag har en revisionsbyrå som utgör någon 

av the Big Four. Vår undersökning visar dock att byrån inte valts på grund av dess 

signalvärde till intressenterna som grupp. Vi kan därför förkasta H3a och H4a. Om vi förfinar 

hypoteserna till att gälla alla intressentgrupper var för sig, ser vi att ägare anser det vara 

viktigt att företaget revideras av en byrå som utgör någon av the Big Four. Det är därmed 

möjligt att the Big Four väljs för intressentgruppen ägares skull. 

 

H3b: Noterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som de uppfattar håller ett högt pris. 

H4b: Stora onoterade aktiebolag väljer en revisionsbyrå som de uppfattar håller ett högt pris. 

 

Även om priset har betydelse för noterade och stora onoterade aktiebolags val av 

revisionsbyrå anser de inte att högt pris innebär hög kvalitet på revisionen. Detta innebär att 

vår operationalisering inte fungerat optimalt. Om företag inte anser att högt pris innebär hög 

kvalitet har de ingen grund för att välja en revisionsbyrå som håller högt pris för dess 

signalvärde. Därmed förkastar vi H3b och H4b. 

 

H3c: Noterade aktiebolag väljer revisionsbyråer som, enligt deras uppfattning, fått lite eller 

ingen negativ massmedial uppmärksamhet  

H4c: Stora onoterade aktiebolag väljer revisionsbyråer som, enligt deras uppfattning, fått lite 

eller ingen negativ massmedial uppmärksamhet 

 

Noterade och stora onoterade aktiebolag lägger inte vikt vid det minskade signalvärde som 

negativ massmedial uppmärksamhet kan medföra för en revisionsbyrå. Vi kan därför förkasta 

H3c och H4c. Detta gäller för intressenterna som grupp, men återigen kan vi konstatera att en 

förfinig av hypoteserna hade gett ett annat resultat. Vi hade inte kunnat förkasta de hypoteser 

som behandlar intressentgrupperna ägare och långivare. Ägare skiljer sig tydligt från kunder 

och leverantörer men även långivare sticker delvis ut, då det för dessa är viktigt att företag 

väljer en revisionsbyrå som ej förknippas med negativ massmedial uppmärksamhet. 
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6.2 Slutsats  
 

Är signalvärdesteorin applicerbar på noterade samt stora onoterade aktiebolag i Sverige?  

Eftersom samtliga hypoteser har förkastats för intressenterna som grupp kan vi konstatera att 

teorin inte är applicerbar på vare sig noterade eller stora onoterade aktiebolag i Sverige. 

Resultatet blir dock ett annat om intressenterna delas upp i två grupper. Vår undersökning  

visar att i noterade och stora onoterade aktiebolags relation till sina finansiella intressenter; 

ägare och till viss del även långivare, kan signalvärdesteorin appliceras. Detta eftersom dessa 

har visat sig vara intresserade av samt lägger vikt vid det signalvärde företagets revisionsbyrå 

har. Teorin är således begränsad till att enbart gälla dessa intressenter. I aktiebolagens 

relationer till leverantörer och kunder är teorin inte applicerbar. 

 

Teorin är från början utvecklad enbart för noterade aktiebolag men vår studie har visat att 

den, för begränsade intressentgrupper, även är möjlig att applicera på stora aktiebolag som ej 

är noterade. 

 

Varför? 

Noterade samt stora onoterade aktiebolag i Sverige signalerar inte därför att de, i sina 

relationer till kunder och leverantörer, inte prioriterar att dessa kan lita på företagets 

finansiella rapporter. I dessa relationer prioriteras istället personliga kontakter. Anledningen 

till varför teorin kan appliceras i företags relationer med ägare är att företagen lägger vikt vid 

att dessa kan lita på de finansiella rapporterna. Även i relationen till långivare läggs större 

vikt vid förtroendet till de finansiella rapporterna än i relationen till kunder och leverantörer. I 

företagets finansiella relationer är således tillförlitliga finansiella rapporter av vikt.  

6.3 Egna reflektioner 

Arbetet med denna uppsats har bekräftat att det alltid är viktigt att kritiskt granska det som 

skrivs och sägs.  Att en teori utarbetats och testats av en viss person, i ett visst land och under 

vissa omständigheter betyder inte att den återspeglar verkligheten på andra platser under 

andra omständigheter. Vi har också lärt oss att teorier många gånger har förenklat 

verkligheten lite för mycket. Verkligheten är inte svart eller vit.  
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Under arbetets gång har vi insett att det var flera saker vi kunde ha gjort annorlunda. I 

efterhand är det lätt att se vilka frågor som borde ha varit inkluderade i enkäten. Eftersom 

vårt urval omfattade en stor mängd företag ansåg vi det inte möjligt att ringa runt till alla, 

utan ett kontaktmail skickades. Så här i efterhand tror vi att svarsfrekvensen hade kunnat öka 

om vi först tagit telefonkontakt med varje person. Vi vill dock påpeka att vi är nöjda med de 

svarfrekvenser vi fick, då ekonomichefer på större företag ofta är upptagna. 

6.4 Fortsatt forskning 

Resultatet av vår undersökning har gett intressanta idéer om hur ämnet kan utforskas vidare. 

En möjlig aspekt är att vidare undersöka om företagen använder revisionsbyrån som signal 

till sina ägare, det vill säga att genomföra en djupare undersökning för just denna 

intressentgrupp. En kvalitativ metod skulle då vara ett alternativ. Det vore även intressant att 

djupare studera kontexters påverkan på signalvärdet. En annan aspekt vore att undersöka om 

andra signaler än revisionsbyrån används i Sverige. Exempel på andra signaler kan vara 

företagets VD eller ordförande. En djupare studie av företags uppfattning angående prisets 

påverkan på revisionsbyråns kvalitet vore också intressant att genomföra. 
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Hej! 
 
Vi är två studenter vid Växjö Universitet som just nu genomför en studie angående 
revisionsbyråer. Vi undersöker vad som är viktigt vid val av revisionsbyrå. Studien 
legitimeras av professor Karin Jonnergård. Vi vore mycket tacksamma om Du ville ta dig ca 
tio minuter till att besvara vår enkät.  
 
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att redovisas i vår magisteruppsats i 
form av diagram och tabeller.  
 
Just Ditt svar är mycket viktigt för vår studie! 
 
Stort tack för Din medverkan! 
 
Anne-Charlotte Helgeson & Karolina Nilsson 
 
Har Du några frågor? Kontakta: 
Anne-Charlotte Helgeson, aheep02@student.vxu.se 
Karolina Nilsson, knifr02@student.vxu.se 
 
Växjö Universitet 
Professor Karin Jonnergård, karin.jonnergard@vxu.se 
 
 
 
 



 

 

 
1   Vilken revisionsbyrå anlitar Ni?  
 
Hur ställer Ni er till följande påståenden? 
     

Instämmer 
helt      Instämmer 

inte alls 

 

2. Vi lägger vikt vid vilken revisionsbyrå våra större kunder anlitar. 
       

 
3. Vi lägger vikt vid vilken revisionsbyrå våra större leverantörer anlitar. 

       
 
4. Våra kunder tar reda på vilken revisionsbyrå vi har. 

       
 
5. Det är viktigt att våra kunder har en revisionsbyrå som har ett gott 
rykte.        
 
6. Våra leverantörer tar reda på vilken revisionsbyrå vi har. 

       
 
7. När vi accepterar större order från nya kunder kontrollerar vi vilken 
revisionsbyrå kunden har.         
 
8. Våra långivare tar reda på vilken revisionsbyrå vi har. 

       
 
9. Det är viktigt att våra leverantörer har en revisionsbyrå som har ett 
gott rykte.        
 
10. Vi diskuterar val av revisionsbyrå med våra kunder. 

       
 
11. Vid val av ny leverantör är det viktigt att denne har en revisionsbyrå 
som har ett gott rykte.        
 
12. Stora revisionsbyråer håller generellt högre kvalitet än mindre 
revisionsbyråer.        
 
13. Vi diskuterar val av revisionsbyrå med våra leverantörer. 

       
 
14. Vi föredrar en revisionsbyrå som utgör någon av the Big Four (dvs 
Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Öhrling PricewaterhouseCoopers) 
framför övriga revisionsbyråer.        

 
15. Vi diskuterar olika revisionsbyråers kvalitet med våra långivare innan 
vi väljer revisionsbyrå.        
 
16. Vi diskuterar val av revisionsbyrå med våra huvudägare. 

       
 
17. The Big Four håller högre kvalitet än övriga revisionsbyråer. 

       
 
18. Det är viktigt att våra leverantörer har en revisionsbyrå som inte 

       



 

 

förknippas med negativ massmedial uppmärksamhet. 

 
19. Det är viktigt att våra kunder har en revisionsbyrå som utgör någon 
av the Big Four         
 
20. Revisionsbyråns priser har stor betydelse vid val av revisionsbyrå. 

       
 
21. Det är viktigt att våra leverantörer har en revisionsbyrå som utgör 
någon av the Big Four.         
 
22. Våra långivare tycker det är viktigt att vi väljer en revisionsbyrå som 
utgör någon av the Big Four.        
 
23. Det är viktigt för våra långivare att vi har en revisionsbyrå som inte 
förknippas med negativ massmedial uppmärksamhet.        
 
24. Våra kunder tycker det är viktigt att vi väljer en revisionsbyrå som 
utgör någon av the Big Four.        
 
25. En revisionsbyrå med högt pris håller hög kvalitet. 

       
 
26. Våra leverantörer tycker det är viktigt att vi väljer en revisionsbyrå 
som tillhör någon av the Big Four.        
 
27. Det är viktigt för våra leverantörer att vi har en revisionsbyrå som 
inte förknippas med negativ massmedial uppmärksamhet.        
 
28. Vid val av revisionsbyrå lägger vi vikt vid om byrån förknippas med 
negativ massmedial uppmärksamhet.        
 
29. Det är viktigt för våra kunder att vi har en revisionsbyrå som inte 
förknippas med negativ massmedial uppmärksamhet.        
 
30. Våra ägare tycker det är viktigt att vi väljer en revisionsbyrå som 
tillhör någon av the Big Four.        
 
31. Det är viktigt att våra kunder har en revisionsbyrå som inte 
förknippas med negativ massmedial uppmärksamhet.        
 
32. Det är viktigt för våra ägare att vi har en revisionsbyrå som inte 
förknippas med negativ massmedial uppmärksamhet.        
 
33. Revisionsbyråernas priskonkurrens innebär att kvaliteten på 
revisionen har sänkts.        
 
34. Rangordna följande alternativ från 1 till 
7 efter vad Ni anser vara viktigt i era 
kundrelationer. (1= viktigast, 7 = minst 
viktigt)  

 

att ha goda personliga relationer till 
kunder.  
att våra kunder kan lita på våra 
leveranstider.  
att vi kan lita på våra kunders finansiella 
rapporter.  
att våra kunder känner att vi finns lätt 
tillgängliga.  



 

 

att våra leveranssystem är integrerade 
med våra kunder.  
att våra kunder kan lita på att våra varor 
har bra kvalitet.  
att våra kunder anser att vi håller bra 
priser.  
 

 
35. Rangordna följande alternativ från 1 till 
7 efter vad Ni anser vara viktigt i era 
relationer med leverantörer. (1= viktigast, 7 
= minst viktigt)  

 

att ha goda personliga relationer till 
leverantörer.  
att vi kan lita på våra leverantörers 
leveranstider.  
att vi kan lita på våra leverantörers 
finansiella rapporter.  
att våra leverantörer har förtroende för 
våra finansiella rapporter.  
att vårt leveranssystem är integrerat 
med våra leverantörers.  
att vi kan lita på att våra leverantörers 
varor håller god kvalitet.  

att våra leverantörer håller bra priser. 
  

  
  
 
36. Rangordna följande alternativ från 1 till 5 
efter vad Ni anser vara viktigt i era relationer 
med långivare. (1= viktigast, 5 = minst viktigt)  

 

att ha goda personliga relationer till 
våra långivare.  
att våra långivare kan bistå med 
övrig assistans, som exempelvis 
konsultation.  

att våra långivare kan lita på våra 
finansiella rapporter.  
att våra långivare håller en låg 
räntenivå.  
att våra långivare kan erbjuda 
flexibla finansiella arrangemang.   

  
  
 



 

 

 
37. Rangordna följande alternativ från 1 till 4 
efter vad Ni anser vara viktigt i era relationer 
med ägarna. (1= viktigast, 4 = minst viktigt)  

 

att ha goda personliga relationer till 
våra ägare.  
att våra ägare kan lita på våra 
finansiella rapporter.  
att våra ägare är involverade i vår 
verksamhet.  
att våra ägare delger oss sin 
uppfattning om företagets 
verksamhet genom att sälja/köpa 
aktier. 

 

 
 



 

 

Bilaga 2 - Korrelationsmatriser 
 

Korrelationsmatris 1, -Har revisionsbyråer signalvärde, Noterade aktiebolag 
 

 
                               
                     
                  
                   
                   

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
    * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

   P1 P2 P3 P4 P5 P11 P6 P7 P8 P9 P10 
P1 Correlati

on  1 ,971
(**) ,240 ,312 ,023 -

,049 
-

,026 ,117 ,086 ,126 -
,159 

  Sig. (2-
tailed)   ,000 ,186 ,082 ,900 ,790 ,888 ,525 ,641 ,492 ,386 

P2 Correlati
on  

,971 
(**) 1 ,227 ,255 ,060 -

,091 
-

,081 ,181 ,155 ,179 -
,235 

  Sig. (2-
tailed) ,000   ,211 ,159 ,746 ,621 ,661 ,322 ,397 ,328 ,196 

P3 Correlati
on  

,240 ,227 1 ,429
(*) 

,741
(**) 

,150 ,143 ,192 ,190 ,253 -
,063 

  Sig. (2-
tailed) ,186 ,211   ,014 ,000 ,412 ,436 ,292 ,297 ,163 ,734 

P4 Correlati
on  

,312 ,255 ,429
(*) 

1 ,314 ,505
(**) 

,290 -
,031 

,132 ,241 ,124 

  Sig. (2-
tailed) ,082 ,159 ,014   ,081 ,003 ,107 ,867 ,471 ,185 ,498 

P5 Correlati
on  

,023 ,060 ,741
(**) 

,314 1 ,017 ,164 ,282 ,341 ,375
(*) 

,019 

  Sig. (2-
tailed) ,900 ,746 ,000 ,081   ,926 ,370 ,118 ,057 ,035 ,918 

P11 Correlati
on  -,049 -

,091 ,150 ,505
(**) ,017 1 ,220 ,111 ,231 ,239 ,115 

  Sig. (2-
tailed) ,790 ,621 ,412 ,003 ,926   ,227 ,546 ,203 ,187 ,531 

P6 Correlati
on  

-,026 -
,081 

,143 ,290 ,164 ,220 1 -
,182 

-
,164 

,239 ,329 

  Sig. (2-
tailed) ,888 ,661 ,436 ,107 ,370 ,227   ,318 ,369 ,188 ,066 

P7 Correlati
on  

,117 ,181 ,192 -
,031 

,282 ,111 -
,182 

1 ,668
(**) 

,120 -
,175 

  Sig. (2-
tailed) ,525 ,322 ,292 ,867 ,118 ,546 ,318   ,000 ,512 ,338 

P8 Correlati
on  

,086 ,155 ,190 ,132 ,341 ,231 -
,164 

,668
(**) 

1 ,286 -
,022 

  Sig. (2-
tailed) ,641 ,397 ,297 ,471 ,057 ,203 ,369 ,000   ,113 ,904 

P9 Correlati
on  

,126 ,179 ,253 ,241 ,375
(*) 

,239 ,239 ,120 ,286 1 ,041 

  Sig. (2-
tailed) ,492 ,328 ,163 ,185 ,035 ,187 ,188 ,512 ,113   ,822 

P10 Correlati
on  

-,159 -
,235 

-
,063 

,124 ,019 ,115 ,329 -
,175 

-
,022 

,041 1 

  Sig. (2-
tailed) ,386 ,196 ,734 ,498 ,918 ,531 ,066 ,338 ,904 ,822   



 

 

Korrelationsmatris 2. - Har revisionsbyråer signalvärde?, Onoterade aktiebolag 

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

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

Korrelationsmatris 3. Rykte, Noterade aktiebolag 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                            **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                             *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
P1 Correlati

on 1 ,670
(**) 

,400
(**) 

,457
(**) ,287 ,207 ,387

(*) 
,803 
(**) 

,325
(*) ,077 

 Sig. (2-
tailed)  ,000 ,010 ,003 ,069 ,195 ,012 ,000 ,038 ,633 

P2 Correlati
on 

,670
(**) 1 ,487

(**) 
,638
(**) 

,432
(**) ,261 ,600

(**) 
,723 
(**) 

,481
(**) ,125 

 Sig. (2-
tailed) ,000  ,001 ,000 ,005 ,099 ,000 ,000 ,001 ,438 

P3 Correlati
on 

,400
(**) 

,487
(**) 

1 ,839
(**) 

,419
(**) 

,389
(*) 

,352
(*) 

,434 
(**) 

,076 ,202 

 Sig. (2-
tailed) ,010 ,001  ,000 ,006 ,012 ,024 ,005 ,637 ,206 

P4 Correlati
on 

,457
(**) 

,638
(**) 

,839
(**) 

1 ,530
(**) 

,524
(**) 

,439
(**) 

,519 
(**) 

,275 ,213 

 Sig. (2-
tailed) ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 ,004 ,001 ,082 ,181 

P5 Correlati
on 

,287 ,432
(**) 

,419
(**) 

,530
(**) 

1 ,476
(**) 

,627
(**) 

,584 
(**) 

,218 ,057 

 Sig. (2-
tailed) ,069 ,005 ,006 ,000  ,002 ,000 ,000 ,171 ,722 

P6 Correlati
on 

,207 ,261 ,389
(*) 

,524
(**) 

,476
(**) 

1 ,178 ,272 ,175 ,026 

 Sig. (2-
tailed) ,195 ,099 ,012 ,000 ,002  ,266 ,086 ,274 ,874 

P7 Correlati
on 

,387
(*) 

,600
(**) 

,352
(*) 

,439
(**) 

,627
(**) 

,178 1 ,617 
(**) 

,504
(**) 

-
,043 

 Sig. (2-
tailed) ,012 ,000 ,024 ,004 ,000 ,266  ,000 ,001 ,789 

P8 Correlati
on 

,803
(**) 

,723
(**) 

,434
(**) 

,519
(**) 

,584
(**) 

,272 ,617
(**) 

1 ,444
(**) 

-
,027 

 Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,005 ,001 ,000 ,086 ,000  ,004 ,866 

P9 Correlati
on 

,325
(*) 

,481
(**) ,076 ,275 ,218 ,175 ,504

(**) 
,444 
(**) 1 ,090 

 Sig. (2-
tailed) ,038 ,001 ,637 ,082 ,171 ,274 ,001 ,004  ,575 

P10 Correlati
on 

,077 ,125 ,202 ,213 ,057 ,026 -
,043 

-,027 ,090 1 

 Sig. (2-
tailed) ,633 ,438 ,206 ,181 ,722 ,874 ,789 ,866 ,575  

   P12 P13 P14 
Correlation  1 ,672(**) ,580(**) P12 
Sig. (2-tailed)   ,000 ,001 
Correlation  ,672(**) 1 ,780(**) P13 
Sig. (2-tailed) ,000   ,000 
Correlation  ,580(**) ,780(**) 1 P14 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000   



 

 

Korrelationsmatris 4. Rykte, Onoterade aktiebolag 
 

    P12 P13 P14 
Correlation  1 ,504(**) ,348(*) P12 

Sig. (2-tailed)   ,001 ,026 
Correlation  ,504(**) 1 ,687(**) P13 
Sig. (2-tailed) ,001   ,000 
Correlation  ,348(*) ,687(**) 1 P14 
Sig. (2-tailed) ,026 ,000   

                             **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                              *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

 
 

 Korrelationsmatris 5. Storlek, Noterade aktiebolag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 
 

 
 
 

   P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 
P15 Correlation  1 ,516

(**) 
,647
(**) 

,364
(*) ,061 ,187 ,121 ,058 ,404

(*) 
  Sig. (2-tailed)   ,003 ,000 ,041 ,738 ,307 ,509 ,752 ,022 

P16 Correlation  ,516
(**) 

1 ,813
(**) 

,177 ,160 ,571
(**) 

,226 ,138 ,887
(**) 

  Sig. (2-tailed) ,003   ,000 ,334 ,382 ,001 ,213 ,453 ,000 

P17 Correlation  ,647
(**) 

,813
(**) 1 ,404

(*) ,275 ,494
(**) ,149 ,152 ,799

(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,022 ,127 ,004 ,415 ,406 ,000 

P18 Correlation  ,364
(*) ,177 ,404

(*) 1 ,423
(*) 

,511
(**) 

,457
(**) ,341 ,252 

  Sig. (2-tailed) ,041 ,334 ,022   ,016 ,003 ,009 ,056 ,163 
P19 Correlation  ,061 ,160 ,275 ,423

(*) 
1 ,335 ,564

(**) 
,777
(**) 

,224 

  Sig. (2-tailed) ,738 ,382 ,127 ,016   ,061 ,001 ,000 ,218 
P20 Correlation  ,187 ,571

(**) 
,494
(**) 

,511
(**) 

,335 1 ,344 ,297 ,687
(**) 

  Sig. (2-tailed) ,307 ,001 ,004 ,003 ,061   ,054 ,099 ,000 
P21 Correlation  ,121 ,226 ,149 ,457

(**) 
,564
(**) 

,344 1 ,784
(**) 

,287 

  Sig. (2-tailed) ,509 ,213 ,415 ,009 ,001 ,054   ,000 ,112 

P22 Correlation  ,058 ,138 ,152 ,341 ,777
(**) 

,297 ,784
(**) 

1 ,227 

  Sig. (2-tailed) ,752 ,453 ,406 ,056 ,000 ,099 ,000   ,212 

P23 Correlation  ,404
(*) 

,887
(**) 

,799
(**) 

,252 ,224 ,687
(**) 

,287 ,227 1 

  Sig. (2-tailed) ,022 ,000 ,000 ,163 ,218 ,000 ,112 ,212   



 

 

Korrelationsmatris 6 . Storlek, Onoterade aktiebolag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
            *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
 
 

 
Korrelationsmatris 7. Pris, Noterade aktiebolag 

 

 

 

 

 

 

 
  
                               **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
                                *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 

 

   P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 
P15 Correlation  1 ,650

(**) 
,888
(**) ,201 ,106 ,425 

(**) 
,313(

*) 
,311 

(*) ,271 

  Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,207 ,508 ,006 ,046 ,048 ,087 
P16 Correlation  ,650

(**) 1 ,707
(**) ,110 ,087 ,411 

(**) ,162 ,200 ,587
(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,492 ,589 ,008 ,312 ,210 ,000 
P17 Correlation  ,888

(**) 
,707
(**) 1 ,150 ,037 ,456 

(**) 
,353 

(*) 
,348(

*) 
,317

(*) 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,348 ,820 ,003 ,024 ,026 ,043 
P18 Correlation  ,201 ,110 ,150 1 ,873

(**) 
,462(

**) 
,565 
(**) 

,727 
(**) 

-
,012 

  Sig. (2-tailed) ,207 ,492 ,348   ,000 ,002 ,000 ,000 ,941 
P19 Correlation  ,106 ,087 ,037 ,873

(**) 1 ,473 
(**) 

,574 
(**) 

,669 
(**) ,003 

  Sig. (2-tailed) ,508 ,589 ,820 ,000   ,002 ,000 ,000 ,984 
P20 Correlation  ,425

(**) 
,411
(**) 

,456
(**) 

,462
(**) 

,473
(**) 1 ,473 

(**) 
,632 
(**) ,251 

  Sig. (2-tailed) ,006 ,008 ,003 ,002 ,002   ,002 ,000 ,113 
P21 Correlation  ,313

(*) ,162 ,353
(*) 

,565
(**) 

,574
(**) 

,473 
(**) 1 ,776(

**) ,036 

  Sig. (2-tailed) ,046 ,312 ,024 ,000 ,000 ,002   ,000 ,824 
P22 Correlation  ,311

(*) ,200 ,348
(*) 

,727
(**) 

,669
(**) 

,632(
**) 

,776(
**) 1 ,072 

  Sig. (2-tailed) ,048 ,210 ,026 ,000 ,000 ,000 ,000   ,654 
P23 Correlation  ,271 ,587

(**) 
,317

(*) 
-

,012 ,003 ,251 ,036 ,072 1 

  Sig. (2-tailed) ,087 ,000 ,043 ,941 ,984 ,113 ,824 ,654   

   P24 P25 P26 
P24 Correlation  1 ,177 -,098 
  Sig. (2-tailed)   ,331 ,594 
P25 Correlation  ,177 1 -,028 
  Sig. (2-tailed) ,331   ,878 
P26 Correlation  -,098 -,028 1 
  Sig. (2-tailed) ,594 ,878   



 

 

Korrelationsmatris 8. Pris, Onoterade aktiebolag 
 

    P24 P25 P26 
Correlation  1 ,208 ,332(*) P24 
Sig. (2-tailed)   ,192 ,034 
Correlation  ,208 1 ,550(**) P25 
Sig. (2-tailed) ,192   ,000 
Correlation  ,332(*) ,550(**) 1 P26 
Sig. (2-tailed) ,034 ,000   

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 

Korrelationsmatris 9. Massmedial uppmärksamhet, Noterade aktiebolag 
 

    P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 
P27 Correlation  1 ,560

(**) 
,624
(**) ,237 ,354

(*) ,309 ,464
(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,001 ,000 ,191 ,047 ,086 ,007 
P28 Correlation  ,560

(**) 
1 ,273 ,493

(**) 
,202 ,222 ,463

(**) 
  Sig. (2-tailed) ,001   ,130 ,004 ,269 ,221 ,008 
P29 Correlation  ,624

(**) 
,273 1 ,186 ,420

(*) 
,549
(**) 

,268 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,130   ,308 ,017 ,001 ,138 
P30 Correlation  ,237 ,493

(**) 
,186 1 ,458

(**) 
,353

(*) 
,504
(**) 

  Sig. (2-tailed) ,191 ,004 ,308   ,008 ,048 ,003 
P31 Correlation  ,354

(*) 
,202 ,420

(*) 
,458
(**) 

1 ,703
(**) 

,474
(**) 

  Sig. (2-tailed) ,047 ,269 ,017 ,008   ,000 ,006 
P32 Correlation  ,309 ,222 ,549

(**) 
,353

(*) 
,703
(**) 

1 ,408
(*) 

  Sig. (2-tailed) ,086 ,221 ,001 ,048 ,000   ,020 
P33 Correlation  ,464

(**) 
,463
(**) 

,268 ,504
(**) 

,474
(**) 

,408
(*) 

1 

  Sig. (2-tailed) ,007 ,008 ,138 ,003 ,006 ,020   

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Korrelationsmatris 10.  Massmedial uppmärksamhet, Onoterade aktiebolag 
 

    P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 
P27 Correlation  1 ,539

(**) 
,419
(**) ,306 ,354

(*) 
,360

(*) ,145 

  Sig. (2-tailed)   ,000 ,006 ,052 ,023 ,021 ,366 

P28 Correlation  ,539
(**) 1 ,628

(**) 
,434
(**) 

,484
(**) ,303 ,416

(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,005 ,001 ,054 ,007 
P29 Correlation  ,419

(**) 
,628
(**) 

1 ,173 ,742
(**) 

,471
(**) 

,371
(*) 

  Sig. (2-tailed) ,006 ,000   ,279 ,000 ,002 ,017 
P30 Correlation  ,306 ,434

(**) 
,173 1 ,126 ,059 ,355

(*) 
  Sig. (2-tailed) ,052 ,005 ,279   ,431 ,716 ,023 
P31 Correlation  ,354

(*) 
,484
(**) 

,742
(**) 

,126 1 ,576
(**) 

,293 

  Sig. (2-tailed) ,023 ,001 ,000 ,431   ,000 ,063 
P32 Correlation  ,360

(*) 
,303 ,471

(**) 
,059 ,576

(**) 
1 ,240 

  Sig. (2-tailed) ,021 ,054 ,002 ,716 ,000   ,130 

P33 Correlation  ,145 ,416
(**) 

,371
(*) 

,355
(*) ,293 ,240 1 

  Sig. (2-tailed) ,366 ,007 ,017 ,023 ,063 ,130   

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 3 - Faktoranalys 

  

Noterade aktiebolag - signalvärde 
 
                  Communalities                                                                 Component Matrix(a) 
 

  Initial Extraction 
P1 1,000 ,957 
P2 1,000 ,958 
P3 1,000 ,797 
P4 1,000 ,688 
P5 1,000 ,910 
P11 1,000 ,748 
P6 1,000 ,569 
P7 1,000 ,760 
P8 1,000 ,807 
P9 1,000 ,365 
P10 1,000 ,376 

  
 
 
 

Onoterade aktiebolag - signalvärde 
                                                                                                            Component Matrix(a) 
Communalities      
 
  Initial Extraction 

P1 1,000 ,648 
P2 1,000 ,780 

P3 1,000 ,760 
P4 1,000 ,857 
P5 1,000 ,667 
P6 1,000 ,625 
P7 1,000 ,680 

P8 1,000 ,822 
P9 1,000 ,525 
P10 1,000 ,771 

  
 
 

 

 Component 

  1 2 3 4 
P3 ,725     -,494 
P5 ,672     -,563 
P4 ,626       
P9 ,549       
P2 ,573 -,646 ,453   
P6   ,618     
P1 ,553 -,587 ,543   
P10   ,571     
P7 ,470   -,653   
P8 ,557   -,622   
P11   ,474   ,633 

 Component 

  1 2 3 
P8 ,852     
P2 ,841     
P4 ,820 ,429   
P7 ,732     
P1 ,723     
P5 ,708     
P3 ,697 ,522   
P9 ,520 -,471   
P6 ,504 ,454 -,405 
P10   ,414 ,761 



 

 

Noterade aktiebolag - rykte 
 
              Communalities 
 

  Initial Extraction 
P12 1,000 ,704 
P13 1,000 ,859 
P14 1,000 ,794 

 

Onoterade aktiebolag -rykte 
 
              Communalities 
 

  Initial Extraction 
P12 1,000 ,518 
P13 1,000 ,817 
P14 1,000 ,703 

 
 

Noterade aktiebolag - Storlek, the Big Four 
 
            Communalities                                                            Component Matrix(a) 
 
  Initial Extraction 

P15 1,000 ,463 

P16 1,000 ,847 
P17 1,000 ,855 
P18 1,000 ,438 
P19 1,000 ,733 
P20 1,000 ,562 

P21 1,000 ,746 
P22 1,000 ,848 
P23 1,000 ,831 

  
 

 Component 

  1 2 
P23 ,831   
P17 ,813 -,439 
P16 ,786 -,479 
P20 ,749   
P18 ,613   
P15 ,552   
P22 ,560 ,731 
P19 ,577 ,633 
P21 ,594 ,627 



 

 

Onoterade aktiebolag - Storlek, the Big Four 

 
             Communalities                                                Component Matrix(a) 
 
  Initial Extraction 

P15 1,000 ,755 
P16 1,000 ,784 

P17 1,000 ,827 
P18 1,000 ,809 
P19 1,000 ,803 
P20 1,000 ,597 
P21 1,000 ,662 

P22 1,000 ,830 
P23 1,000 ,392 

  
 
 
 

 
Noterade aktiebolag - Pris 
 
              Communalities 
 

  Initial Extraction 
P24 1,000 ,569 
P25 1,000 ,460 
P26 1,000 ,186 

 

 

Onoterade aktiebolag – Pris 
 
            Communalities 
 

  Initial Extraction 
P24 1,000 ,366 
P25 1,000 ,642 
P26 1,000 ,738 

 

 

 Component 

  1 2 
P22 ,830   
P20 ,773   
P21 ,746   
P18 ,718 -,542 
P17 ,679 ,605 
P19 ,672 -,593 
P15 ,667 ,557 
P16 ,584 ,666 
P23   ,538 



 

 

Noterade aktiebolag – Massmedial uppmärksamhet 
 
                 Communalities                                                                        Component Matrix(a) 
 

  Initial Extraction 
P27 1,000 ,867 
P28 1,000 ,813 
P29 1,000 ,844 
P30 1,000 ,778 
P31 1,000 ,823 
P32 1,000 ,827 
P33 1,000 ,651 

  
 
 

 

Onoterade aktiebolag – Massmedial uppmärksamhet 
 
           Communalities                                                              Component Matrix(a) 
 
  Initial Extraction 

P27 1,000 ,433 

P28 1,000 ,720 
P29 1,000 ,759 
P30 1,000 ,765 
P31 1,000 ,779 
P32 1,000 ,627 

P33 1,000 ,442 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Component 

  1 2 3 
P31 ,748 -,402   
P33 ,733     
P32 ,733 -,512   
P27 ,722   ,563 
P29 ,679   ,508 
P30 ,648   -,502 
P28 ,639 ,619   

 Component 

  1 2 
P29 ,840   
P28 ,809   
P31 ,789   
P27 ,652   
P32 ,641 -,464 
P33 ,554   
P30 ,444 ,754 


