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Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet med inriktning redovisning  

Författare: Daniel Hermansson och Rikard Hjalmarsson  

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin  

Medbedömare: Anna Stafsudd  

Examinator: Anna Stafsudd  

 

Titel: Affärsmannaskap hos revisorer, vilka effekter för det på revisionskvaliteten?  

 

Bakgrund: Efter revisionspliktens avskaffande har spelplanen förändrats inom 

revisionsbranschen. Revisionsbranschen diskuteras sakna en förmåga att förmedla sitt 

värde varvid ett högre affärsmannaskap efterfrågas. Samtidigt betraktar 

professionsforskningen traditionellt kommersiella värderingar som motstridiga 

professionella värderingar, vilka inom forskningen förutsätts för att revisorerna ska kunna 

tillhandahålla samhället med tillförligtlig information. Studien avser att bidra till 

forskningen gällande professionalism och kommersialism, genom att identifiera en 

uppsättning kommersiella strategier för att studera deras samband till revisionskvalitet. 

 

Syfte: Syfte med studien att förklara sambandet mellan affärsmannaskap hos revisorer och 

revisionskvalitet.  

 

Metod: Studien tillämpar en kvantitativ metod med en deduktiv ansats där teori och 

litteratur gällande professionalism, kommersialism och strategiforskningen nyttjas för att 

bygga vår teoretiska modell. Utifrån två klassiska matriser identifierades en uppsättning 

kommersiella strategier vilka utgjorde affärsmannaskapet. Data samlades in via en 

enkätundersökning som riktade sig till 3156 auktoriserade och godkända revisorer i 

Sverige i syfte att testa våra hypoteser utifrån studiens syfte.  

 

Resultat: Resultaten visar på att kommersiella, affärsmässiga strategier både kan 

understödja och motverka revisorsprofessionen med avseende på revisionskvalitet. Till 

skillnad från tidigare studier ges indikationer om att kommersiella strategier är tillämpbara 

i samverkan med att professionella värderingar inom revisionsbranschen upprätthålls och 

ger förutsättningar för att producera en kvalitativ revision.  
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Abstract  
Master Thesis in Business Administration  

Authors: Daniel Hermansson and Rikard Hjalmarsson  

Supervisor: Sven-Olof Yrjö Collin  

Examiner: Anna Stafsudd 

 

Title: Business Orientation in the Audit profession, how does it affect audit quality?  

 

Background: The market for auditing has changed since the deregulation of statutory 

audit in Sweden. At the same time there is an ongoing discussion about how the audit 

profession lacks the ability to communicate it’s value to clients and stakeholders. 

Therefore there is a demand for a higher level of business orientation. Mean while, the 

traditional view of commercial values are considered as contradictory to the professional 

values which are assumed to be complied by an auditor. In our study we intend to identify 

commercial strategies which can be implied by auditors, and to study their relationship to 

audit quality in order to contribute to the research concerning professionalism and 

commercialism in the audit profession. 

 

Purpose: The purpose of this study is to explain the relationship between auditors’ 

business orientation and audit quality.  

 

Method: A quantitative method is applied where existing literature and theories regarding 

professionalism, commercialism and strategic research är used to design our theoretical 

model. By using two well established matrices (Ansoff Matrix and Kotler’s 4Ps) 

commercial strategies were identified which formed the concept of business orientation. 

Data was collected by a survey which was sent to 3156 auditors in Sweden in purpose to 

test our hypotheses. 

 

Results: The results of the study indicates that auditors’ business orientation, through 

commercial strategies, can have a positive effect on audit quality. Unlike previous studies 

our results indicates that commercial strategies applied by auditors’ are applicable in 

conjunction with professional values in the audit profession, and thereby creates conditions 

to produce a qualitative audit.   
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Kapitel 1 Inledning  
Det inledande kapitlet börjar med en bakgrund bestående av en redogörelse för 

revisionspliktens avskaffande och utmaningar revisionsbranschen står inför. Ur 

bakgrunden kommer sedan en problemdiskussion föras innehållandes revisorns roll, 

förhållandet till professionalism samt forskningens motsättningar till kommersiella 

värderingar. Ur diskussionen formuleras sedan studiens forskningsfråga och dess syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

En revisions värde ifrågasätts och revisorn är i ständigt blåsväder i medier. 

Företagsskandaler har skapat incitament att ifrågasätta revisorns roll och revisorn blir 

gärna en aktör att beskylla för fel, att ha misslyckats i sin roll som marknadens väktare i 

enlighet med agentteorin (Fama, 1980). Revision har sedan år 1983 varit lagstadgad och 

inneburit att tjänsten varit tvingande för alla aktiebolag i Sverige, stora som små 

(Wallerstedt, 2001). Syftet med den tvingande revisionen var att minska den ekonomiska 

brottsligheten och därmed främja en effektivare företagsrevision (SOU, 1983:36). 

Förändring skedde dock i november år 2010 då revisionsplikten för små aktiebolag 

avskaffades. Små aktiebolag som inte uppfyller mer än ett av följande kriterier: (i) har fler 

än 3 anställda, (ii) har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, och (iii) har mer än 3 

miljoner kronor i nettoomsättning (Regeringskansliet, 2010), är efter revisionspliktens 

avskaffande inte tvingade att ha revision. Idag väljer majoriteten av alla nystartade företag 

bort revisorns tjänster (UC, 2014) men behovet och värdet med en revision anses dock inte 

ha försvunnit (Carrington, 2010). 

 

Motivet till avskaffandet av revisionsplikten var att för små aktiebolag minska den 

administrativa och kostnadsmässiga bördan som revisionsplikten innebar 

(Regeringskansliet, 2010) samt för att harmonisera den svenska och internationella 

lagstiftningen (Carrington, 2010). Regelförändringen berörde 250 000 företag och 

motsvarade 72 % av Sveriges aktiebolag år 2010. Sedan dess har det förekommit mycket 

skriverier och forskning kring hur avskaffandet skulle komma att påverka företag, 

revisionsbranschen och samhället. En utredning år 2005 från Svenskt Näringsliv fann att 

kostnaderna för mindre aktiebolag översteg nyttorna och slutsatsen var att revisionsplikten 

inte var motiverad för alla företag (Norberg & Thorell, 2005). De menade att nyttan med 

en revisionsplikt endast förekommer i företag med ett utpräglat principal-agentförhållande 



  
 

2 

där ägarna är skilda från ledningen. Det förekommer vid dessa förhållanden en 

informationsassymetri där ägare och övriga intressenter inte har samma information som 

ledningen vilka styr och förvaltar företaget (Fama, 1980). Denna informationsassymetri 

reduceras genom revision, där revisorer försäkrar att korrekt information kommer ägarna 

och övriga intressenter tillhanda genom en kvalitativ granskning av företagets räkenskaper 

och förvaltning (Carrington, 2010). Nyttan med revisionsplikten kan då ifrågasättas vid 

små aktiebolag där ägare och ledning ofta består av samma personer (Norberg & Thorell, 

2005).  

 

På andra sidan av debatten stod Revisorssamfundet vars ordförande menade att 

revisionsplikten skulle behållas då revisorn är “en del av det interna kontrollsystemet och 

säkerställer att den interna och externa redovisningen är informativ och pålitlig” 

(Andersson, 2005). Andersson (2005) menar vidare att kostnaderna inte alls överstiger 

nyttorna med revision och att revisorer dessutom bidrar med företagsekonomisk kompetens 

som företag många gånger saknar. 

 

Revisionspliktens avskaffande förändrade marknadsklimatet för revisorer. Den tidigare 

lagstadgade, tvingande tjänsten i form av revision är nu frivillig och efterfrågestyrd för 

mindre aktiebolag  (Regeringskansliet, 2010). Den låga efterfrågan på revisionstjänsten är 

ett utfall av revisionens och revisorns minskade attraktionskraft, där klienter och 

intressenter inte ser värdet med, och att revisorn inte lyckas förmedla värdet med en 

revisor. Alternativt att en standardiserad revision begränsar revisorns möjlighet att tillföra 

värde. (Lee et. al., 2009; Kempe et. al., 2013) Ytterligare existerar det ett förväntningsgap 

mellan revisorsprofessionen och klienter, ägarna och resterande samhällsintressenter där 

synen på revisorns roll och ansvar skiljer sig åt och revisorn har svårt att uppfylla dessa 

förväntningar. Ett större gap, alltså mindre förståelse för revisorns funktion och roll, eller 

revisorns misslyckande att uppfylla förväntningar leder till en lägre efterfrågan, minskad 

legitimitet och ett försämrat förtroende för revisorn. Detta kan i sin tur ha negativa effekter 

på revisionsbyråernas möjligheter att sälja in sin tjänst (Lee et. al., 2009). 

 

Efter revisionspliktens avskaffande står alltså revisionsbranschen och revisorerna inför 

stora utmaningar. I tidsskriften Balans, utgiven av branschorganisationen FAR kan läsas att 

“det är slut på sötebrödsdagarna” för revisorerna (Marténg, 2015). Det författaren menar är 

att revisorer idag inte kan ta för givet att affärer trillar in. Istället finns ett behov hos 
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revisorer och revisionsbyråer att på ett tydligt sätt kunna förmedla värdet med deras 

tjänster och övertyga befintliga och potentiella klienter att revisorn fyller en betydelsefull 

funktion. Marténg (2015) uttrycker att revisorer saknar en förmåga, ett affärsmannaskap i 

syfte att förmedla och skapa värde i revisionen för alla företag. I en framtidsrapport av 

Kairos Future i samarbete med FAR belyses ytterligare branschutmaningar i form av att 

anpassa sig efter den allt mer komplicerade och stränga regleringen gällande redovisning 

och revision. Regleringen skapar stelbenthet samtidigt som revisorer och revisionens 

anseende minskar till fördel för andra konsulttjänster då revisorer inte ges möjlighet, eller 

tar till vara på möjligheten att möta företags efterfrågan. Andra uttrycker det också som att 

revisorer och branschen möjligtvis behöver inse att uttrycket “det finns bara en revision”, 

inte är hållbart (Agevall & Jonnergård, 2013). Det efterlyses därmed ett behov av 

differentiering av revisionstjänsten beroende på klientspecifika egenskaper och situationer. 

Innovation diskuteras också saknas inom revisionsbranschen och hos revisorer, alltså en 

förmåga att bredda revisionen till nya marknader och områden samtidigt som revisorer 

måste blir mer transparenta i revisionen, kommunicera med klienter och intressenter 

frekvent, på ett lättförståeligt sätt (Kempe et. al., 2013). 
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1.2 Problemdiskussion 

Det är viktigt att företag förmedlar en förtroendeingivande bild av sig själva för att 

accepteras av omvärlden. Ägare och övriga intressenter önskar en stabilitet, korrekt 

information att förlita sig på för att kunna fatta rationella beslut (Öhman, 2004). För att 

accepteras av omvärlden följer företag de normer och etiska koder som existerar för att 

vara en legitim enhet (Carrington, 2010). Revisorns vara eller icke vara i ett företag 

påverkar i stor utsträckning företagens anseende som en förtroendeingivande och legitim 

enhet (Carrington, 2010). Företagsledningen är de som producerar information, styr och 

förvaltar företaget och agentteorin beskriver en separation mellan ledningen samt ägare 

och övriga intressenter, vilka behöver kunna förlita sig på att få korrekt information 

tillhanda (Carrington, 2010; Fama, 1980). Osäkerheten som uppstår i denna situation 

beskrivs inom agentteorin som informationsassymetri (Fama, 1980). Revisorn får här en 

viktig roll som motverkar informationsassymetri genom att granska och försäkra att ett 

företags räkenskaper är korrekta, ger en rättvisande bild samt genom att försäkra att 

företagsledningen förvaltar företaget i enlighet med uppsatta mål och regler. På så sätt 

skänker revisorn trygghet och komfort till marknaden bestående av företagets intressenter 

samtidigt som klientföretaget genom revisionen blir accepterad som en legitim enhet då 

revisorn kvalitetssäkrar företagets räkenskaper (Carrington, 2010; FAR, 2013, Warren & 

Alzola, 2009). Således har revisorn en komfort- och legitimitetsskapande roll gentemot 

klienten och dess omvärld (Carrington, 2010). 

 

Utöver revisorns funktion som komfort- och legitimitetsskapare bistår revisorn också med 

rådgivning i sitt uppdrag. Den rådgivande rollen är något som värdesätts av klienten och 

dennes intressenter (FAR, 2013) och blir en konkurrensfördel, ett hjälpmedel som bidrar 

med kunskap vilket klienten kan nyttja i sin verksamhet (Johansson & Lewin 1992). För att 

fylla sin rådgivande funktion krävs en fördjupad kunskap och förståelse för klienters 

verksamhet vilket är en förutsättning för att revisorn ska kunna upptäcka felaktigheter. 

Således möjliggörs en förbättrad revisionskvalitet. (Carrington, 2010). 

 

Revisorer tillhör en profession, verksamma i en förtroendebransch (Agevall & Jonnergård, 

2013; Humphrey, 2008). Professioner innehar särskild kunskap och utförs av en 

kvalificerad, certifierad personal som bibehåller professionens exklusivitet (Brante, 2005). 

Traditionellt har en profession förknippats med och karaktäriseras av, utöver den 
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vetenskapliga kunskapsbasen, andra mål än rent ekonomiska och att ett väl utfört arbete 

prioriteras högre än ekonomisk vinning (Friedson, 2001; Parsons, 1939; Bob & Klasson, 

2013). Professionen ska agera i samhällets intressen och behandla alla klienter lika, stora 

som små (Parsons, 1939). Professionella och lagstadgade värderingar så som integritet, 

oberoende samt objektivitet är betydande för att kunna utge en pålitlig och rättvis 

granskning (Diamant, 2004; Lee et. al., 2009; Öhman, 2004). Detta för att påvisa en 

förtroendeingivande bild av sig själva gentemot samhället. Förtroendet är således 

professionens levebröd då det är en förutsättning för att revisorerna ska kunna fylla sin 

funktion och sälja in sin tjänst (Lee et.al, 2009). Därför ställs det höga krav på att revisorer 

att följa de professionella värderingar och normer som föreligger och fokus riktas mot hur 

revisorer interagerar med klienter och dess ägare (Agevall & Jonnergård, 2013). 

 

Det diskuteras dock ständigt inom forskningen att det förekommer en förändring inom 

revisionsbranschen, en förändring av att revisorers professionella värderingar åsidosätts till 

förmån för kommersiella värderingar (Clow et. al., 2009; Jönsson, 2004; Suddaby et. al. 

2009; Sweeney & McGarry, 2011). Denna förändring argumenteras ha orsakat en 

avprofessionalisering inom revisorsyrket och anses vara en bakomliggande faktor till att 

förtroendet för revisorer har minskat (Jönsson, 2004), och som i sin tur lett till att fler 

företag som idag har möjlighet väljer att inte ha någon revisor som reviderar deras 

räkenskaper och förvaltning. En problematik anses här också föreligga då kommersiella 

värderingar lyfter fokus från professionella värderingar, vilket ger negativa implikationer 

på revisorernas arbete varvid revisionskvaliteten blir lidande. (Clow et. al., 2009; Suddaby 

et. al. 2009; Sweeney & McGarry, 2011) 

 

Kommersiella värderingar handlar om att skapa affärer och att skapa ekonomisk vinning. 

Kommersialismen innefattar alltså ett ekonomiskt utbyte, som inom revisionsbranschen 

sker med en klient. Forskningen inom revisorsprofessionen betraktar alltså kommersiella 

värderingar och aktiviteter inom revisionsbranschen och hos revisorer som motstridiga de 

professionella värderingar och normer som existerar inom revisorsprofessionen. Ett 

exempel på kommersiella aktiviteter är aktiviteter knutna till förmedlande av en revisors 

värde, så som genom reklam och relationsbyggande med klienter i syfte av att påverka 

klienter för att sälja in sin tjänst (Clow et. al., 2009 & Kotler & Connor, 1977). 

Forskningen finner främst en spänning mellan revisorers krav på oberoende och lojaliteten 

samt engagemanget till klienten (Carrington et. al., 2013). Branschen har också tydligt 
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visat en ovilja och trögrörlighet till förändring av revisionstjänstens utformning (Ahlberg 

& Lazarevska, 2009; Kempe et. al., 2013). Med detta som bakgrund uttrycker Marténg 

(2015) och Kempe et. al. (2013) att revisionsbranschen nu står inför en utmaning där 

revisionstjänsten är alltför standardiserad och stelbent och att revisorerna och 

revisionsbyråerna inte tar tillvara på möjligheten att möta klienters och dess intressenters 

efterfrågan varvid ett ökat affärsmannaskap bland revisorer efterfrågas. 

 

Åsikten inom forskningen är således att aktiviteter knutna till att förmedla revisorns värde 

samt förändra deras tjänst i syfte att öka efterfrågan på revisorns tjänster minskar yrkets 

förtroende, åsidosätter professionella värderingar och hämmar förmågan att producera en 

kvalitativ tjänst (Clow et. al., 2009; Suddaby et. al., 2009; Sweeney & McGarry, 2001). 

Klienter ska istället drivas av professionens rykte om att vara experter och samhällsnyttiga 

och forskningen har oroat sig för att den organisatoriska pressen att generera vinster har 

flyttat fokus till att kommersialisera tjänsten på bekostnad av revisorers professionella 

värderingar samt att detta riskerar att försämra kvaliteten på revisionen (Suddaby et. al., 

2009). Den kommersiella delen av yrkesutövandet ses som en rubbning av den 

professionella identiteten, och därmed av vad som gör revisorsyrket som profession legitim 

(Agevall & Jonnergård, 2013). 

 

Forskningen har till stora delar därmed målat upp kommersialism och professionalism som 

motpoler, två logiker som är varandra konkurrerande och uteslutande. Där ett ökat fokus på 

kommersialism ger ett minskat fokus professionalism, och därmed ger försämrade 

förutsättningar för revisorer att agera som marknadens väktare (Suddaby et. al., 2009). 

Revisionsbranschen sägs därmed bli lidande av ett bristande förtroende vilket är kritiskt för 

revisorer (Lee et. al., 2009) och ett fungerande informationssamhälle i syfte att minska 

informationsassymetri som föreligger (Fama, 1980). Det förekommer dock forskning som 

går emot detta, som finner empiriskt stöd för att kommersialism och professionalism inte 

går att separera i två övergripande logiker hos revisorer och inom revisionsbranschen. 

Kommersiella och professionella värderingar visas här vara varandra kompletterande 

istället för konkurrerande (Carrington et. al., 2013) 

 

I diskussionen kring kommersialism hos revisorer finns det tydligt delade åsikter. Trots att 

professioner karaktäriseras av att prioritera andra mål än ekonomisk vinning och 

kommersiella syften (Friedson, 2001; Parsons, 1939) är revisorer verksamma i en 
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kommersiell bransch, varför det blir en naiv tes att professioner enbart drivs av 

samhällsintresset (Agevall & Jonnergård, 2013; Anderson-Gough et. al., 2000; Brante, 

1988; jfr. Friedson, 2001; Parsons, 1939). Kommersiella syften har fått ett ökat utrymme 

där bland annat marknadsföringsaktiviteter fått en högre acceptans och anses allt viktigare 

för revisorer för att överleva på den konkurrensutsatta revisionsmarknaden varvid dessa 

aktiviteter blivit en del av revisorernas professionella ansvar. Studier har även visat på att 

svenska revisorer på ett effektivt sätt balanserar både professionella och kommersiella 

värderingar. (Broberg et. al., 2013) Affärsklimatet för professionella organisationer och 

tjänster har förändrats och har tvingat utövarna av professionella tjänster att i högre 

utsträckning anskaffa sig konkurrenskraftiga fördelar i kampen om att vinna klienter 

(Hodges & Young, 2009; Reid, 2008).  

 

Revisorer visar på ett affärsmässigt beteende och verkar inom en kommersiell bransch. 

Frågan är således varför revisorer, till skillnad från andra konkurrensutsatta branscher 

avfärdas att kunna förknippas med kommersiella aktiviteter utan att professionella 

värderingar, och arbetet hämmas. Affärer upphandlas med klienter vilka är de som betalar 

för tjänsten (i motsättning till exempelvis lärarprofessionen där tjänsten är offentligt 

subventionerad). Detta betyder att revisorer är verksamma på en kommersiell marknad 

varvid konkurrens föreligger mellan revisionsbyråerna. Här finner vi en motsättning 

mellan att revisorer arbetar för samhället och deras egenintresse, alltså syftet att skapa 

lönsamma affärer (Jfr. Friedson, 2001 och Parsons, 1939; Agevall & Jonnergård, 2013). 

För varje professionell aktör finns ett egenintresse likväl som ett samhällsintresse 

(Hellberg, 1999). 

 

Vår studie tar utgångspunkt i forskningen av bland annat Suddaby et. al. (2009) och 

Carrington et. al. (2013) för att utveckla den teoretiska modell som presenterats gällande 

de kommersiella och professionella logikernas motsättningar och därmed utveckla 

forskningen gällande kommersialism och professionalism inom revisionsbranschen. Som 

kontrast till professionalismen tar vi också utgångspunkt i att revisorerna står inför ett 

behov av ett ökat affärsmannaskap för att förmedla sin tjänst och ta tillvara på de 

affärsmöjligheter som finns tillgängliga. Vi har till syfte att bryta ner kommersialismen 

genom att identifiera affärsmannaskapet hos revisorer via en uppsättning kommersiella 

strategier som kan tydas föreligga, eller är möjliga för revisionsbyråer och revisorer att 

genomföra för att studera deras samband till revisionskvalitet. Revisionskvalitet som är den 
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ytterst kritiska slutprodukten av en revision. Vår studie bidrar alltså till forskningen 

gällande kommersialism och professionalism hos revisorer genom att försöka identifiera 

kommersiella, affärsmässiga strategiers samband till den revisionskvalitet som produceras, 

varför problemformuleringen lyder enligt följande: 

 

!Problemformulering:  

Hur ser sambandet ut mellan affärsmannaskap hos revisorer och revisionskvalitet?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förklara sambandet mellan affärsmannskap hos revisorer och 

revisionskvalitet.  

 

1.4 Disposition  

Nedan följer en kortare beskrivning av studiens olika kapitel. 

 

Kapitel 1, Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund till vårt problem, där vi belyser 

revisionspliktens avskaffande år 2010, och vilka utmaningar som föreligger inom 

revisionsbranschen. Detta leder in på en problemdiskussion där det förs en teoretisk 

diskussion som sedan leder till vår problemformulering och vårt syfte med studien. 

 

Kapitel 2, Forskningsmetod  

I kapitel 2 presenteras den teoretiska utgångspunkten och ansatsen som tillämpas i studien 

och hur studien i allmänhet kommer att genomföras för att kunna uppfylla studiens syfte. 

 

Kapitel 3, Teoretisk referensram  

Utifrån syfte och problemformulering som presenteras i det inledande kapitlet så 

presenteras i detta kapitel det teoretiska ramverket som bygger vår studie. Här presenteras 

professionsforskningen och revisorsprofessionens särdrag. Vi presenterar också 

kommersialism i en revisionskontext vilket leder oss vidare till vår teoretiska modell som 

består av en uppsättning kommersiella strategier för att härleda hypoteser som innefattar 

sambandet mellan affärsmannaskap hos revisorer och revisionskvalitet. Dessa hypoteser 

utgör grunden för den empiriska undersökningen.  
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Kapitel 4, Empirisk metod  

I studiens fjärde kapitel presenteras hur den empiriska undersökningen kommer att 

genomföras för att samla in data till studien. I metodkapitlet kommer först förstudien 

presenteras tillsammans med resultatet från denna. Sedan presenteras den metod vi 

använder för vår kvantitativa undersökning för att sedan operationalisera enkätstudien.  

 

Kapitel 5, Empiriskt resultat och analys  

I kapitlet presenteras studiens resultat. Först presenteras indexbyggande av våra variabler 

hänförliga till respektive strategi och indikator på revisionskvalitet. Sedan genomförs en 

empirisk analys av resultatet genom univariat- samt multivariatanalys i syfte att förklara 

sambandet mellan affärsmannaskap och revisionskvalitet. 

 

Kapitel 6, Diskussion och slutsats  

Studiens sjätte kapitel innehåller en teoretisk diskussion av de empiriska resultaten för att 

kunna förklara utfallet av hypotesprövningarna. Slutligen kommer slutsatser dras av 

studiens resultat där också studiens implikationer och begräsningar presenteras, och 

avslutas med förslag till framtida forskning.  
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Kapitel 2 Studiens metod  
I metodkapitlet presenteras vår vetenskapliga och teoretiska utgångspunkt och studiens 

tillvägagångssätt. Studien tillämpar en deduktiv forskningsansats då befintlig teori och 

litteratur kring professioner, revision, kommersialism och kommersiella strategier ligger 

till grund för att generera och empiriskt testa hypoteser gällande sambandet mellan 

affärsmannaskap och revisionskvalitet.  

       

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

Vår studie syftar åt att förklara sambandet mellan affärsmannaskap hos revisorer och 

revisionskvalitet. Studien tar avstamp i forskningen gällande kommersialism och 

professionalism inom revisionsbranschen, samt deras relation till vilka faktorer som 

påverkar revisionskvalitet. Kommersialism inom revisorsprofessionen är det som en 

mängd forskning argumenterat orsaka en avprofessionalisering inom revisionsbranschen då 

kommersiella och professionella värderingar diskuteras vara varandra konkurrerande vilket 

kan ge negativa implikationer på revisionskvaliteten (exempelvis Carrington et. al., 2013; 

Clow et. al., 2009; Jönsson, 2004; Suddaby et. al., 2009). Vidare forskning vi utgår ifrån 

menar dock att kommersiella och ekonomiska drivkrafter är en naturlig följd av att 

revisorer agerar på en konkurrensutsatt marknad, varvid ett ekonomiskt egenintresse 

existerar likväl som ett samhällsintresse (Anderson-Gough et. al., 2000; Brante et. al., 

1988). Annan forskning påvisar också att kommersialism och professionalism är varandra 

understödjande och är därmed värderingar som revisorer instämmer med. Vi avser att bidra 

teoretiskt, metodologiskt och praktiskt genom att forma en modell som bygger på 

kommersiella strategier vilka kommer utgöra affärsmannaskapet hos revisorer och 

revisionsbranschen. Genom affärsmannaskapets strategier har vi för avsikt att härleda 

hypoteser som empiriskt kommer prövas med stöd av en enkätundersökning för att försöka 

förklara de samband som föreligger till revisionskvalitet, och därmed vilka möjligheter och 

begränsningar som föreligger inom affärsmannaskapet hos revisorer avseende dess 

förhållande till revisionskvalitet.  

 

2.2 Val av forskningsansats 

I studien tillämpas en deduktiv forskningsansats då existerande teori och litteratur används 

för att generera hypoteser som sedan kommer testas empiriskt och undersöka om de kan 
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förkastas eller accepteras (Bryman & Bell, 2005). Den deduktiva forskningsansatsen 

möjliggör ett objektivt förhållningssätt då existerande teori och litteratur används som 

därmed motverkar subjektiva uppfattningar vilka kan orsaka problem och påverka studiens 

utfall. Men det förkommer också risker vid deduktiva ansatser, att väsentlig information 

förbises som faller utanför forskningssyftet. Den deduktiva ansatsen kan därmed ge 

upphov till att vi möjligtvis enbart söker information utifrån våra egna förväntningar i 

tidigare forskning vilket kan hämma förmågan att finna ytterligare infallsvinklar på ämnet. 

(Jacobsen, 2002)  

 

Teorin och litteraturen kring revisorsyrket och dess förhållande till professionella 

värderingar är väl dokumenterat precis som professions- och revisorsforskningens ställning 

till revisorsyrkets inkompabilitet med kommersiella aktiviteter. (exempelvis Broberg et. 

al., 2014; Carrington et. al., 2013; Clow et. al., 2009; Suddaby et. al., 2009) På grund av 

tillgången till existerande teori och litteratur är den deduktiva ansatsen tillämplig. Vårt 

bidrag till forskningen är således att förklara sambandet mellan affärsmannaskap och 

revisionskvalitet, genom att applicera en uppsättning kommersiella strategier på litteratur 

och teori kring de faktorer som identifieras vara en förutsättning för en hög 

revisionskvalitet. Teorierna och litteraturen kring detta kommer utgöra vår teoretiska 

referensram som sedan kommer utvärderas i en förstudie. Förstudien kommer även verka 

som ett hjälpmedel för att konstruera enkätundersökningen vilken ligger till grund för vår 

empiriska, deduktiva ansats. (Jacobsen, 2002) 

 

Förstudien tillämpar ett kvalitativt tillvägagångssätt och genomförs på tre auktoriserade 

revisorer från olika revisionsbyråer för att utvärdera vår teoretiska referensram och modell 

innefattande frågor och påståenden gällande revisionskvalitet, då med avseende på en 

revisors oberoende och kompetens (inklusive resurser som läggs ned i en revision). Frågor 

och påståenden hänförliga till kommersialism och affärsmannaskapets kommersiella 

strategier inom revisionsbranschen ställs också för att undersöka om affärsmannaskapet 

förekommer och hur det tillämpas bland revisorerna som deltar i vår förstudie. Förstudien 

har för avsikt att utvärdera vår teoretiska modell, understödja oss i konstruerandet av 

enkäten tillhörandes vår kvantitativa metod vilken utgör används för att studera sambandet 

mellan affärsmannaskap och revisionskvalitet.  
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Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att tillämpa en induktiv ansats där empiriska 

observationer legat till grund för att således kunna forma vår egen teori kring valda ämnet 

(Bryman & Bell, 2005). Detta tillvägagångssätt skulle genom observationer kunna 

möjliggöra en ökad förståelse och bättre insyn i hur revisorer agerar på ett affärsmässigt 

sätt i sitt arbete samt vilka möjliga fördelar och nackdelar det leder till. På så sätt hade 

studien kunnat finna begränsningar och möjligheter för affärsmannaskapet, samt på ett 

tydligt sätt visat på hur affärsmannaskapet tillämpas i mer verklighetsförankrade 

situationer i revisorernas arbete. Motivet till att inte använda en induktiv ansats är 

framförallt att det hade krävts en stor mängd kunskap och erfarenhet inom branschen kring 

det valda ämnet för att möjliggöra denna förståelse. Denna kunskap och erfarenhet är något 

vi saknar och inte hade kunnat tillskaffa oss genom en induktiv forskningsansats. Det 

förekommer också en problematik i det att få tillgång till och kunna genomföra 

observationer på revisorernas dagliga arbete varvid generaliserbara slutsatser försvåras 

(Bryman & Bell, 2005). Det krävs också ett att vara fullständigt objektiv vid en induktiv 

ansats, då risk förekommer att egna tankar och uppfattningar formar studien på felaktiga 

grunder (Jacobsen, 2002). Som komplement till vår kvantitativa studie genomförs en 

mindre kvalitativ förstudie där revisorer intervjuas för att få en bättre förståelse för hur 

affärsmannaskapet tillämpas, där den teoretiska modellen utvärderas vilket också ger oss 

möjlighet att erhålla tilläggsinformation.  

 

2.3 Informationsinsamling & Teorival  

Vi har tagit del av teorier och litteratur angående kommersialism och professionalism inom 

revisionsbranschen, där tidigare forskning dragit slutsatsen att kommersiella värderingar 

inte hör samman med revisorsprofessionens värderingar, vilka därmed kan vara 

inkräktande på revisionskvaliteten (exempelvis Carrington et. al., 2013; Clow et. al., 2009; 

Heischmidt et. al., 2002; Jönsson, 2004, Warren & Alzola, 2009; Suddaby et. al., 2009; 

Sweeney McGarry, 2011). Teori och litteratur kring faktorer som påverkar 

revisionskvalitet och revisorsyrket som profession undersöktes för att se relationen och 

kontrasten till kommersiella aktiviteter. I litteraturen förväntas revisorer agera i enlighet 

med professionella värderingar och normer för att skydda samhällsintresset (Friedson, 

2001; Parsons, 1939) varvid kommersiella strategier som bygger affärsmannaskapet ses 

som oförenliga och motstridiga revisorsprofessionen då de bygger på ett egenintresse 

(exempelvis Clow et. al., 2009, Jönsson, 2004; Suddaby et. al., 2009).  
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Affärsmannaskapets kommersiella strategier identifieras via två välkända och beprövade 

matriser vilka behandlar marknadsförings- och tillväxtsstrategier, nämligen Kotlers 4P och 

Ansoff-matrisen. Valet av dessa matriser bygger på att de är några av de mest välkända och 

beprövade matriserna inom strategiforskningen och företagsvärlden. (Constantinides, 

2006) Tidigare forskning har trots kritik mot dess något förenklade synsätt och delvis 

negligerande av relationsmarknadsföring beskrivit modellerna, främst Kotlers 4P som 

grunden i företags strategiska struktur. Modellerna har därför varit betydelsefulla 

fundament i kommersiella kontexter. (exempelvis Bennet 1995; Brassington & Pettit 2003; 

Constantinides, 2006; Kotler 2003; Rafiq & Ahmed 1995; Webster 1992). Flertalet tidigare 

studier har bekräftat bland annat att marknadsföringsmixen (Kotlers 4P) är ett 

förtroendeingivande konceptuellt ramverk för aktörer som arbetar med strategiska 

marknadsföringsfrågor (Constantinides, 2006; Coviello et al. 2000; Sriram & Sapienza 

1991; Romano and Ratnatunga 1996) och styrkan ligger i att det bevisats vara användbart i 

studier som studerat strategiska frågor under en lång tid (Jobber, 2001). Flertalet tidigare 

studier har bekräftat att en framgångsrik marknadsförings- och tillväxtsstrategi kan 

optimeras vid tillämpandet av modellen. (Constantinides, 2006) 

 

Då affärsmannaskapet inom revisionsbranschen kan uppfattas som en kontroversiell 

ståndpunkt där kompabiliteten ifrågasätts för revisorsprofessionen finner vi stöd för att 

tillämpa beprövade och välkända strategier. Trots att relationsmarknadsföring diskuteras få 

ett simplifierat utrymme, vilket förespråkats vara viktigt inom tjänstesektorn (Grönroos, 

1994) ger Kotlers 4P och Ansoff-matrisen oss stabil grund för att kunna operationalisera 

vår modell och härleda hypoteser för att undersöka sambandet mellan affärsmannaskap och 

revisionskvalitet. Vi applicerade därför affärsmannaskapsmodellen i kontrast till tidigare 

forskning för att försöka förklara hur revisionsbranschen redan präglas av kommersiella 

värderingar och därmed kunna identifiera och förklara vilka samband som föreligger 

mellan affärsmannaskapets strategier och revisionskvalitet.   

 

För att bygga en teoretisk utgångspunkt och förstå forskningen gällande kommersialism 

och professionalism hos revisorer fann vi agentteorin och institutionell teori användbara 

för studien. I en ekonomi agerar människor och företag på information för att kunna fatta 

rationella beslut. Agentteorin tar här utgångpunkt i att samhällets aktörer alltid agerar i 

egenintresse varvid information används för att maximera sin egen nytta. I 

företagsekonomin förekommer det en agentproblematik varvid informationsassymetri 
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föreligger vilket ger upphov till agentkostnader. Detta innebär att ledningen som styr och 

förvaltar företagen besitter mer information  än ägarna och övriga intressenter som är 

separerade från ledningen (Fama, 1980). För att ägarna och andra intressenter som är utom 

kontroll av företaget ska kunna fatta rationella beslut på den information som erhålls av 

ledningen krävs det att informationen är tillförlitlig. Revisorn får här en viktig roll genom 

att kvalitetsgranska den information som ledningen utger till ägarna och övriga intressenter 

för att därmed reducera informationsassymetri mellan parterna (Coffee, 2005). Rollen 

bygger alltså på ett förtroende för att revisorerna har den kompetens som krävs hänförlig 

till uppdragen samt att de förhåller sig objektiva och oberoende i granskningen av 

information som delges angående ett företags räkenskaper samt förvaltning.  

 

Institutionell teori handlar istället om att omgivningen indirekt formar och styr ett företag. 

Genom påtryckningar, regler, lagar och normer institutionaliseras organisationer vilket 

således blir ett handlingsmönster att förhålla sig till för att uppnå legitimitet (Hatch, 2013; 

DiMaggio & Powell, 1983). För revisorer gäller detsamma. Revisorer agerar efter 

rekommendationer, lagar och regler som förekommer inom professionen, där bland annat 

tillsynsmyndigheter så som Revisorsnämnden kontrollerar efterlevnaden av formella 

regler. Revisorernas roll bygger på förtroende från samhället och tvingar till anpassning 

utifrån både formella (exempelvis gällandes deras krav på oberoende) och informella 

regler (Lee et. al., 2009). Den institutionella teorin kan bidra med förståelse för varför 

revisorer agerar som de gör i enlighet med sina professionella krav och värderingar.  

 

2.4 Källkritik 

Vi har i studien tagit del av en mängd olika vetenskapliga artiklar som behandlar 

kommersialism, revisorsprofessionen, revisionskvalitet och affärsmannaskapets olika 

strategier. För att säkerställa att forskningen vi tagit del av håller hög kvalitet har vi i så 

stor mån som möjligt använt oss av peer-reviewed artiklar vilket innebär att andra forskare 

har granskat, kommenterat och utvärderat forskningens trovärdighet. I begränsade fall har 

vi även använt internetbaserade källor vilka varit i syfte att samla information angående 

kontaktuppgifter till revisorer via branschorganisationen FAR vilken vi bedömt som en 

pålitlig källa. Vi har även tillämpat debattartiklar från tidsskriften Balans vilken trycks i 

samarbete med FAR, samt framtidsrapporter för revisionsbranschen från organisationen 

Kairos Future vilket är ett strategiskt analysföretag. Syftet med dessa källor har varit att 
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samla information gällande utmaningar inom branschen hänförligt till vårt problem, vilka 

vi inte bedömt ge några negativa implikationer på studiens trovärdighet.  
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Kapitel 3 Teoretisk referensram  
Teoriavsnittet börjar med att förklara revisorns olika funktioner för att visa på värdet med 

en revisor. Sedan presenteras revisorsprofessionens egenskaper och vilka faktorer som 

ligger till grund för att kunna upprätthålla en hög revisionskvalitet. I kontrast till 

professionella värderingar presenteras begreppet kommersialism i en revisionskontext som 

enligt forskning anses vara motsatsen till den professionella logiken. Vår egen modell 

kommer sedan presenteras vilken bygger på en uppsättning kommersiella strategier som 

ligger till grund för att generera hypoteser gällande dess relation till revisionskvalitet. 

 

3.1 Revisorns funktioner 

Nedan presenteras revisorns funktion utifrån tre roller. Dessa funktioner summeras till 

revisorn som granskare, skapare av legitimitet samt revisorn som rådgivare. Dessa 

funktioner är de mest uppmärksammade där den granskade funktionen är den lagstadgade, 

där revisorns har till uppgift att kvalitetssäkra klienters räkenskaper och förvaltning i syfte 

att minska informationsassymetri som föreligger mellan företag och dess intressenter. 

Legitimitetsfunktionen är ett utfall av den granskande funktionen där företag erhåller 

legitimitet av att granskas. Den rådgivande funktionen är den funktion som delvis är 

lagstadgad genom att revisorer är tvingade att delge klienter med råd som kan förbättra ett 

företags processer, interna kontroller och redovisning.  

 

3.1.1 Granskare  

Det är viktigt för företag att förmedla en förtroendeingivande bild av sig själva för att 

accepteras av omvärlden. Ett företags intressenter och samhället i stort behöver en stabilitet 

och korrekt information att förlita sig på för att kunna fatta rationella beslut (Öhman, 

2004). För att accepteras av samhället behöver företag följa de normer och etiska koder 

som existerar för att anses vara legitima. Revisorns vara eller icke vara i ett företag 

påverkar i stor utsträckning företagens anseende som en förtroendeingivande och legitim 

enhet (Carrington, 2010). I grund och botten går detta att härleda till agentproblematiken 

som utgår från en separation mellan kontrollen av ett företag, där ledningen kontrollerar, 

styr och producerar information, och de intressenterna som behöver förlita sig på att 

information som företaget avger är korrekt. I agentteorin benämns denna osäkerhet som att 

det föreligger informationsassymetri och en incitamentproblematik. 
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 Incitamentproblematiken utgår från att människan alltid agerar i eget intresse. Då 

ledningen är separerad från riskbärarna i företaget (ägare, kreditgivare, leverantörer, 

etcetera) föreligger det alltså en risk att företagsledningen styr företag på det sätt som 

gynnar dem, på bekostnad för ägarna och andra intressenter (Fama, 1980). För att 

samspelet mellan olika aktörer i ekonomin ska fungera på ett effektivt sätt krävs det att 

informationen som ett företags intressenter erhåller är tillförlitlig. Revisorn får här en 

viktig funktion eftersom denne genom sin granskande roll gör bedömningar och tar till 

verktyg för att försäkra kvaliteten och korrektheten av den information som produceras av 

företagen (Carrington, 2010).  

 

Revisorn som granskare är en lagstadgad roll och formuleras att denne har till uppgift att 

granska företags årsredovisning och bokföring samt granska förvaltningen av bolaget vars 

ansvar vilar på styrelsen och företagsledningen. Granskningen ska ske så ingående och 

vara så omfattande som det krävs för att god revisionssed ska uppfyllas. Revisorn ska 

också varje år lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman gällande det granskade 

företaget. Revisorn har också en skyldighet att vidta åtgärder vid misstanke om brott, alltså 

att informera styrelsen gällande sina iakttagelser för att sedan underrätta en åklagare 

gällande misstankarna och vad dessa grundar sig på. (FAR Akademi, 2013) 

 

3.1.2 Skapare av legitimitet 

Utöver revisorns roll som granskare och kvalitetssäkrare av finansiell information samt av 

styrelsens och företagsledningens förvaltning av företaget, bidrar revisorn också med 

legitimitet för klienten mot sina intressenter (Carrington, 2010; FAR, 2013). En revisor 

legitimerar sina klienter då reviderade räkenskaper visar på kvalitet, ordning och reda samt 

trovärdighet i ett företag samt att en ren förvaltningsberättelse visar på att ledningens 

förvaltning av företaget skett i enlighet med regler och uppsatta mål. Klienters intressenter 

i form investerare, kreditgivare, leverantörer samt resterande samhällsaktörer accepterar 

företaget som legitimt och trovärdigt då denne låter sig revideras och därmed agerar inom 

vedertagna normer och koder (Carrington, 2010; Warren & Alzola 2009).  
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3.1.3 Rådgivare 

Utöver revisorns funktion som granskare och legitimitetsskapare bistår revisorn också med 

rådgivning i sina uppdrag. Den rådgivande rollen är något som värdesätts av klienten och 

dennes intressenter (FAR, 2013), samt i viss mån går utanför det lagstadgade ansvaret 

revisorn har i form av granskning (Carrington, 2010). Rådgivande aktiviteter revisorn 

tilltar kan vara alltifrån rådgivning gällande bokföring, skatt, redovisning, budgetering och 

styrning samt förslag på förbättringar i ett företags interna kontroller (Carrington, 2010). 

Rådgivningen kräver en fördjupad kunskap om klientens verksamhet vilket också gör att 

revisionen förbättras (Carrington, 2010). Rådgivningen baseras på de iakttagelser revisorn 

gör under sin granskning (revision), och kallas revisionsrådgivning, (Carrington 2010). 

Denna rådgivande funktion blir en konkurrensfördel, ett hjälpmedel som bidrar med 

kunskap som klienten kan utnyttja i sin verksamhet (Johansson & Lewin 1992).  

 

Kunskapen revisorn anskaffar sig om klienten vid en revision kan alltså vara av betydande 

värde för klientens verksamhet. För de mindre bolagen kan detta vara av extra stor vikt 

eftersom det på grund av företagets storlek kan finnas begränsat med kunskap och expertis 

(Johansson & Lewin, 1992), som revisorn genom sin erfarenhet, branschkunnande, 

kunskap om bolagsstyrning, den ekonomiska omvärlden samt kompetens besitter (Holm & 

Zaman, 2011; Brundin et. al., 2012). Revisionsrådgivningen betraktas som en förlängning 

av revisionen, där revisorn i sin rådgivande roll måste ta ställning till om detta kan komma 

att påverka revisorns oberoendeställning och om det faller inom ramen för god revisions- 

och revisorssed (Trohammar, 2006). Med andra ord måste de rådgivande aktiviteterna 

bedrivas i enlighet med professionella värderingar och etiska regler som en revisor står 

inför, samt att revisorn aldrig fattar beslut åt klienten utan ska endast avge råd och förslag 

som klienten sedan tar ställning till (Agevall & Jonnergård, 2013).  

 

Ytterligare en dimension av revisorns rådgivande roll handlar om att sälja in andra 

konsulttjänster som faller utanför revisionstjänsten och revisionsnära rådgivning. 

Rådgivning tillhörande andra konsulttjänster är de som kallas Non-Audit Services och 

utgör idag en stor del av revisionsbyråernas verksamhet. Non-Audit Services, översatt som 

icke revisionsbaserade tjänster, är bestående av konsultation inom bland annat skatt, 

juridiska frågor, Corporate Finance och riskhantering (EY, 2015). Dessa tjänster skiljer sig 

därmed från revisionsnära rådgivning men gränsdragningen kan trots detta vara svår att 
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dra. Anledningen är revisorns skyldighet och möjlighet i förhållande till sitt oberoende att 

avge sådan rådgivning. (Carrington, 2010) 

 

3.2 Professionen 

Ovan har vi beskrivit revisorns roller, vad klienter och dess intressenter kan erhålla för 

värde vid anlitandet av revisorn och betydelsen revisorn har som länk mellan samhällets 

aktörer och företagen. För att revisorn ska kunna fylla sina funktioner har yrkets status som 

profession, innehållandes regler, principer och normer stor betydelse. Dessa egenskaper 

bygger förtroende, vilket för revisorer och andra professioner är av stor vikt i sitt 

tjänsteutövande och för intressenter (Lee et. al., 2009).   

 

Revisorsyrket utgör en profession som är verksamma i en förtroendebransch (Agevall & 

Jonnergård, 2013; Humphrey, 2008). Men vad är egentligen en profession? Brante & 

Lindh (2009) menar att forskningen haft problem att formulera en specifik definition, att 

finna deras särskiljande egenskaper. Denna uppfattning delar även Agevall och Jonnergård 

(2013) som också menar att definitionen av en profession förändras över tid. Parsons 

(1939) var en av de första att diskutera professioner och deras betydelse, vars definition 

sedan legat till grund för stora delar av litteraturen angående professioner (Brante & Lindh, 

2009). Parsons (1939) definition är relativt allmän för professioner (Brante & Lindh, 2009) 

och lyfter sammanfattningsvis definitionen utifrån tre egenskaper: 

 

• Professioner innehar en vetenskaplig kunskapsbas som samhället i stort inte besitter 

eller förstår 

• Professioners drivkraft att utöva sin expertis har andra incitament än ekonomiska, 

nämligen att man arbetar för samhällets bästa 

• Medlemmarna i professionen ska behandla alla klienter lika 

(Agevall & Jonnergård, 2013; Bob & Klasson, 2013; Parsons, 1939). 

 

Men som ovan nämnt är definitionen av professioner av varierande karaktär (Brante & 

Lindh, 2009). Återkommande i forskningen angående professioner är dock betoningen av 

en högre formell utbildning, den unika kunskapsbasen, att den utövas av en kvalificerad, 

certifierad personal som bibehåller professionens exklusivitet, kompetens garanteras 

genom examination, tjänsten som erbjuds är samhällsnyttig samt professionen har en 
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handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten (exempelvis Abbot, 1988; Artsberg, 2005; 

Brante, 2005; Brante & Lindh, 2009; Evetts, 1999; Larsson, 1990; Parsons, 1939). Genom 

att studera professionsbegreppet lägger Brante & Lindh (2009) även till faktorer såsom 

utbytbarhet, alltså i vilken utsträckning det är möjligt att ersätta en professionell 

yrkesutövarens kompetens. Ofta delges vi en bild av att professioner är självutvecklande 

institutioner vars medlemmar drivs av att verka för samhällets bästa (Brante & Lindh, 

2009). Friedson (2001) återkommer till detta och även han lyfter fram specialistkunskapen 

som erhålls via ett formellt akademiskt utbildningsprogram, en exklusiv befogenhet till 

yrkesutövandet, kvalitetskriterierna som skapas inom yrket och att professionens 

medlemmar drivs av att göra ett gott arbete snarare än ekonomisk vinning (Agevall & 

Jonnergård, 2013; Friedson, 2001). Friedson (2001) definition är ett ideal av vad som 

karaktäriserar en profession och likt Agevall och Jonnergård (2013) konstaterar kan 

professionalismen uttryckas som en variabel en yrkesgrupp kan ha mer eller mindre av och 

som dessutom förändras över tid. 

 

3.2.1 Professionens regler och värderingar  

Som ovan nämnts är professioner beroende av de förtroende de erhåller från samhället för 

att kunna utöva sin tjänst. För att påvisa en förtroendeingivande bild av sig själva betraktas 

det i forskningen som betydelsefullt att revisorer följer yrkets etiska-, lagstadgade och 

professionella värderingar (Lee et. al., 2009).  

 

En mängd litteratur, bland annat Brante (2005), Friedson (2001) och Parsons (1939) 

betonar betydelsen av professioner för samhället, där förtroendet för professionens 

medlemmar är avgörande för deras möjlighet att utöva sin tjänst och fylla sin samhälleliga 

funktion (Lee. et. al., 2009). Lee et. al. (2009) uttrycker det som att förtroendet är 

professioners levebröd. Därför ställs höga krav på hur medlemmarna av en profession 

agerar och för revisorer riktas fokus mot hur professionens medlemmar interagerar med 

klienter och dess ägare (Agevall & Jonnergård, 2013). För att bevara förtroendet föreligger 

regler som bevarar revisorns opartiskhet och självständighet (revisorns oberoende), och 

därmed förtroendet (Carrington, 2010). Förtroende för revisorn uppnås genom att beakta 

vissa kärnvärden. Kärnvärdena syftar till revisorns professionalism, etik och moral i 

kombination med gedigen kunskap som skapar kvalitet och förtroende inför klienten och 

dess intressenter. Klientengagemang betonas också där fokus hamnar på klienters och 

samhällets nytta där kunskap om klienters verksamhet och omvärldssituation utnyttjas för 
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rådgivning och synpunkter på både samhälls- och företagsnivå (Agevall & Jonnergård, 

2013).  

 

För att upprätthålla professionens förtroende och legitimitet är det således viktigt för 

revisorer att framställa att deras arbete följer de regler, etiska värderingar och normer som 

existerar, där revisorns oberoende är det mest centrala (Artsberg, 2005). Värderingar såsom 

integritet, opartiskhet, självständighet och objektivitet är betydande enligt professionen för 

att kunna utge en pålitlig och rättvis granskning och relaterar alla till oberoendet (Agevall 

& Jonnergård, 2013; Artsberg, 2005 Diamant, 2004; Lee et. al., 2009; Öhman, 2004).  

 

FAR lyfter utöver revisorns opartiskhet, objektivitet, integritet och självständighet även 

fram andra etiska regler och värderingar som delvis är lagstadgade, i form av tystnadsplikt 

och upplysningsplikt, samt kompetens och yrkesmässigt uppträdande (FARs yrkesetiska 

regler, 2014). Reglerna behandlar bland annat att revisorn inte får främja orätt, 

rapporteringskravet vid brottsmisstanke, hur information om klienter ska hanteras, att 

arvoden ska vara skäliga i förhållande till uppdragets art samt den kompetens som krävs 

och att revisorerna inte ska åtaga sig uppdrag där denne inte kan tillhandahålla nödvändig 

kompetens (Agevall & Jonnergård, 2013; FARs yrkesetiska regler, 2014). 

 

3.3 Revisionskvalitet 

Revisionskvalitet är ett mångdimensionellt begrepp där flera tillvägagångssätt tillämpats 

för att fånga in de faktorer som speglar begreppet samt vad som är den egentliga 

definitionen. Revisionskvalitet skiljer sig markant beroende på betraktaren, men 

återkommande förutsättningar för en hög revisionskvalitet härstammar i revisorernas 

förmåga att förhålla sig oberoende till sina klienter samt att de innehar den kompetens som 

krävs hänförligt till uppdragen.   

 

En mängd forskning existerar således gällande revisionskvalitet och en gemensam slutsats 

brukar göras, nämligen att revisionskvalitet som slutprodukt är svårt att mäta (Knechel et. 

al., 2013). Francis (2004) uttrycker revisionskvalitet som en gradering vilken innefattar 

rankingen väldigt låg respektive väldigt hög. Revisionsmisslyckande delas sedan in i två 

kategorier, där den första innebär att revisorn inte tillämpar de accepterade 

revisionsstandarder och processer som finns för att säkerställa en så hög revisionskvalitet 
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som möjligt och den andra kategorin innebär att revisorn misslyckas att skapa en oren 

revisionsberättelse utifrån lämpliga förhållanden. I båda fallen resulterar det i att de 

reviderade företagets räkenskaper inte är pålitliga för att användarna av information ska 

kunna göra rationella beslut (Francis, 2004).  

 

Det förekommer dock mängder av indikatorer och förutsättningar för att en revisor ska 

kunna tillhandahålla samhället med tillförlitlig information och således producera en hög 

revisionskvalitet. Francis (2011) lyfter bland annat det binära sättet att undersöka 

revisionskvalitet. Revisionskvalitet tolkas då utefter om det förekommer ett 

revisionsmisslyckande eller inte. Ett revisionsmisslyckande kan förekomma då en revisor 

inte är oberoende eller då en oberoende revisor inte samlar in den information som behövs 

för att kunna genomföra en kvalitativ revision enligt de standarder som föreligger. Ett sätt 

att studera revisionskvalitet blir därmed att utgå från anmälningar på revisorer där revisorer 

sedan förlorat rättsmålet. Detta blir ett mått på revisionskvalitet genom att anmälningarna 

visar på revisionsmisslyckanden. Ytterligare ett sätt att undersöka revisionskvalitet är att 

undersöka relationen mellan de fortlevnadsvarningar som en revisor avger och om 

klientföretaget faktiskt går i konkurs. (ibid)  

 

Knechel et. al. (2013) menar att undersökning av revisionskvalitet är ett multidimensionellt 

problem, både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Knechel et. al. (2013) menar 

vidare att revisonskvalitet påverkas av allt ifrån “inputs” så som revisorns kunskap, 

expertis, motivation, incitament, påtryckningar från revisionsbyrån, resurser som finns 

tillgängliga, till själva revisionsprocessen innefattande hur och vilka beslut som fattas 

under revisionsprocessen. Också hur komplext klientföretaget är samt vilka risker som 

föreligger i granskningen av klientens räkenskaper och förvaltning. Francis (2011) gör en 

liknande sammanfattning på vilka faktorer som påverkar revisionskvaliteten, nämligen 

inputs i revisionsprocessen i form av revisorns kompetens och oberoende, där inputfaktorer 

sedan flödar genom revisionsprocessen och där revisionskvaliteten blir högre då revisorer 

tillämpar bra beslut. Med detta menas att revisorerna implementerar relevanta tester givet 

förhållanden i det reviderade klientföretaget och gör värderingar av testerna när uppdraget 

är slutfört. Francis (2011) påpekar också att revisionsbyrån påverkar revisionskvaliteten i 

den mening att byrån tillämpar procedurer som påverkar incitamenten hos revisionsteamet 

samt att institutioner så som reglerare påverkar revisionskvaliteten genom att de kan göra 
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anmälningar mot byrån eller individuella revisorer som inte uppfyller den kvalitetsstandard 

som krävs.  

 

I forskningen om revisionskvalitet står dock revisorns kompetens och oberoende i centrum 

då dessa egenskaper argumenteras ha en stor påverkan på revisionskvaliteten (Tepalagul & 

Lin, 2015; DeAnglo, 1981). Gällande revisorns kompetens omfattas den även av den 

mängd resurser revisorer har tillgängliga i form av tid, medarbetares stöd, verktyg, 

processer och tekniska möjligheter. Den generella och mest accepterade definitionen av 

revisionskvalitet är den från DeAngelo (1981) som anser att revisionskvalitet innefattar 

revisorers förmåga att upptäcka felaktigheter och överträdelser i företags räkenskaper och 

sedan revisorns benägenhet att rapportera dessa (DeAngelo, 1981). DeAngelo (1981) 

menar att förmågan att upptäcka felaktigheter eller överträdelser i det reviderade företags 

räkenskaper är en funktion av revisorers kompetens och de resurser som finns tillgängliga i 

revisionen. När det sedan gäller benägenheten att rapportera dessa felaktigheter spelar en 

revisors oberoende en kritisk roll. Revisorns oberoende är således en förutsättning som 

ökar sannolikheten att rapportera felaktigheter. Sammanfattningsvis är revisionskvalitet en 

funktion av revisorns oberoende och kompetens. (DeAngelo, 1981; Francis, 2011; Knechel 

et. al. 2013; Tepalagul & Lin, 2015) där revisorns oberoende avspeglar sannolikheten att 

rapportera felaktigheter och revisorns kompetens avspeglar förmågan att upptäcka dessa 

(DeAngelo, 1981). 

 

3.3.1 Oberoende  

Av de regler och professionella värderingarna som förekommer inom revisorsprofessionen 

är revisorns oberoende som ovan beskrivits den bärande väggen. Därför är även kraven på 

oberoende lagstadgat där revisorn själv ska göra en utförlig bedömning av faktorer som 

kan tänkas hota revisorns oberoende och utförligt dokumentera denna process. Om 

omständigheter föreligger som kan rubba revisorns förtroende om att vara oberoende i sin 

granskning ska revisorn avsäga sig uppdraget om inte åtgärder är möjliga att genomföra för 

att eliminera dessa omständigheter (Diamant, 2004). Hoten mot revisorns oberoende utgörs 

av egenintresse-, självgransknings-, partställnings-, vänskaps- och skrämselhot samt övriga 

förhållande som kan störa förtroendet för revisorns oberoende. (SOU 1999:43).  

 

Oberoendekravet på revisorn syftar åt att revisionen och revisorns utlåtande angående 

klientföretaget ska ske objektivt, opartiskt och självständigt och inte låter sig påverkas av 
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nuvarande och potentiella klienter (Agevall & Jonnergård, 2013; Diamant, 2004). Att 

revisorn har en oberoendeställning gentemot företaget som revideras är en betydande 

förutsättning för att revisorn ska kunna granska klienters verksamhet på ett trovärdigt sätt 

och utge förtroende till intressenter som behöver förlita sig på den information som 

kommer dem tillhanda (Carrington, 2010; Diamant, 2004). Detta är anledningen till att 

revisorns oberoende är en förutsättning för en hög revisionskvalitet (Tepalagul & Lin, 

2015). I verkligheten kan det dock ifrågasättas om revisorer kan upprätthålla sitt 

oberoende, där det istället för revisorer är en bedömningsfråga och sedan viktigt att utåt 

framställa sig som oberoende i förhållande till sina klienter. Det kan också anses som en 

omöjlighet att revisorn är helt oberoende ur den aspekten att revisorn och byrån faktiskt 

erhåller arvoden från det klientföretag där revisionen sker (Francis, 2006).  

 

3.3.2 Kompetens  

En kompetent revisor är en förutsättning för revisionskvalitet vilket även omfattar 

mängden resurser som finns tillgängliga i revisionen (DeAngelo, 1981; Francis, 2011; 

Tepalagul & Lin, 2015). Kompetensen kan ta sig i uttryck genom en revisors kunskap, 

expertis samt erfarenhet (Knechel et. al., 2013).  Knechel et. al. (2013) menar vidare att en 

faktor som påverkar revisionskvaliteten är hur väl utbildad en revisor är. Revisorers 

utbildning motsvarar akademisk utbildning innan anställning, fortsatt utbildning vid 

anställning som revisor och sedan slutligen certifiering i form av revisorsexamen (Chen et. 

al., 2008).  

 

Bransch-, företags- och klientspecifik kunskap har också påvisats ha positiv påverkan på 

revisionskvaliteten, då revisorn med dess specifika kunskaper erhåller en förståelse för vad 

som är viktigt att beakta vid en revision beroende på situation och företag. Forskning visar 

bland annat att revisionskvalitet är som lägst under de första åren som en revisor utför 

revision hos en ny klient. Detta då revisorn inte har utvecklat fullständig kunskap gällande 

klientföretagets verksamhet, och att kunskapen och därmed revisionskvaliteten kommer att 

öka ju fler år som går (Carcello, 2004). Owhoso (2001) finner också att branschspecifik 

kunskap kommer att öka möjligheterna för en revisor att finna felaktigheter i 

klientföretagets finansiella rapporter. 

 

Då revisorer erbjuder flera tjänster inom eller utanför revisionen så som rådgivning 

gällande skatt och management menar forskningen att revisionskvaliteten kommer att öka 
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genom att större, bredare utbud av tjänster till olika typer av klienter möjliggör att kunskap 

överförs inom revisionsbyrån. Detta innebär att kompetensen ökar hos revisorn genom att 

denne nyttjar kunskap från andra områden vid revisionen och föranleder till en positiv 

effekt på revisionskvaliteten. (Lai & Krishnan, 2009; Knechel & Sharma, 2011; Krishnan 

& Yu, 2011; Simunic, 1984; Svanström & Sundgren 2012)  

 

Utifrån föregående presentation av faktorer som påverkar revisionskvalitet kan de 

sammanfattas i revisorns oberoende och kompetens. Studien kommer därmed vid 

studerande av sambandet mellan affärsmannaskapets kommersiella strategier och 

revisionskvalitet utgå ifrån indikatorer som härleds till revisorns oberoende och kompetens 

(vilket även omfattar mängden resurser i form av tid, verktyg, processer etcetera som finns 

tillgängliga). Detta följer enligt DeAngelos (1981) definition av revisionskvalitet där dessa 

faktorer relaterar till revisorns förmåga att upptäcka och rapportera felaktigheter och 

överträdelser i klientföretagets räkenskaper och förvaltning vilket även använts av tidigare 

studier (exempelvis Francis, 2011). 

 

3.4 Kommersialism  

Vi har nu sett betydelsen för revisionsbranschen att följa professionella värderingar, regler 

och normer vilket är viktigt för att upprätthålla sin professionella status och förtroendet 

från samhället (Brante, 1988; Lee et. al., 2009). Häribland finner vi revisorns oberoende i 

centrum för att marknaden ska kunna erhålla tillförlitlig information, tillsammans med att 

revisorn har den kompetens som krävs hänförligt till uppdragen. (exempelvis Carrington, 

2010; Diamant, 2004; DeAngelo, 1981; Francis, 2011 Lin & Tepalagul, 2014). Nu riktas 

istället ljuset mot professionsforskningens kritik och motstånd till kommersiella 

värderingar.  

 

3.4.1 Revisorsprofessionen versus kommersialism 

Kommersiella värderingar kritiseras ge negativa utfall på revisorns förmåga att utföra en 

professionell, oberoende och kvalitativ revision (exempelvis DeAngelo, 1981; Francis, 

2011; Jönsson, 2004; Suddaby et. al., 2009; Sweeney McGarry, 2011). Denna modell utgår 

ifrån en inkompabilitet mellan revisorsprofessionen och dess medlemmar som 

kommersiella aktörer. Samtidigt har attityder och affärsklimatet för revisorer förändrats 

som påverkat utformningen av revisorns roll, varvid kommersiella aktiviteter blivit en del 
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av revisorernas professionella ansvar (Broberg et. al., 2013; Hodges & Young, 2009). Vår 

modell kommer sedan utformas som ser till kommersialismen ur ett affärsmässigt 

perspektiv, där begreppet affärsmannaskap presenteras.  

 

Affärsmannaskap för revisorer ser kommersialismen som förmågan att göra affärer vilket 

sedan i härledning av hypoteser kommer diskuteras både ha positiva och negativa effekter 

på revisorns förmåga att fylla sin roll som marknadens väktare, med avseende på 

oberoende och kompetens. Affärsmannaskapet adderar således ett nytt perspektiv som 

utmanar den traditionella inställningen till kommersialism och bryter ner kommersialismen 

hos revisorer genom en uppsättning kommersiella strategier, som avser att ge en förklaring 

av sambandet mellan affärsmannaskap hos revisorer och revisionskvalitet. 

Affärsmannaskapet tar dessutom utgångspunkt i att revisionsbranschen alltid bestått av 

affärsmässigt beteende och kommersiella värderingar, varvid att professioner inte drivs av 

ekonomiska krafter blir en naiv tanke (Anderson-Gough et. al., 2000; Brante, 1988). 

 

3.4.2 Kritik och motstånd till kommersialism 

Genom att arbeta för samhällets bästa karaktäriseras revisorsyrket som en profession vilka 

ska verka för att se till samhällsintresset (Friedson, 2001; Parsons, 1939). Här finner 

forskningen en motsättning till kommersiella värderingar som omfattas av egenintresse och 

aktiviteter vilka syftar åt ekonomisk vinning (exempelvis DeAngelo, 1981; Francis, 2011; 

Jönsson, 2004; Suddaby et. al., 2009; Sweeney McGarry, 2011). 

 

Forskning gällande revisorsprofessionen och dess medlemmar betraktar traditionellt 

kommersiella aktiviteter knutna till förmedling av revisionstjänsten (till exempel reklam, 

relationsbyggnad och nätverkande med klienter) som motstridiga till professionen och dess 

förmåga att producera en hög revisionskvalitet (Broberg et. al., 2014; Clow et. al, 2009; 

Kotler & Connor, 1977). Framförallt ses här en spänning mellan revisorers krav på att vara 

oberoende och lojaliteten samt engagemanget till klienter (Carrington et. al., 2013). Då 

revisorer förmedlar sina tjänster till klienter uttrycks ett hot mot revisorns förmåga att 

leverera en oberoende, kvalitativ revision. Branschen har också tydligt visat en ovilja och 

trögrörlighet till förändring av revisionens utformning, alltså till att utveckla och modifiera 

sina produkter (Ahlberg & Lazarevska, 2009; Broberg et. al., 2013; Kempe et. al., 2013).   

Generellt betraktas således att aktiviteter knutna till kommersiella syften, att aktivt 

förmedla revisorns värde, skapa relationer till klienter, förändra sin tjänst för att möta 
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klienters behov och därmed öka efterfrågan på revisorns tjänster som inkräktande på yrkets 

professionalism och medlemmarnas oberoende. Detta kritiseras i sin tur hämma 

revisionskvaliteten (Carrington et. al., 2013; Clow et. al., 2009; Heischmidt, 2002). 

Klienter ska istället drivas in genom professionens rykte om att vara experter och 

samhällsnyttiga. Det finns därför en oro för revisorers kommersiella beteende, att bland 

annat klientengagemang, underhållandet och etableringen av klientrelationer, 

produktdifferentiering och vinstorientering (Agevall & Jonnergård, 2013; Broberg et. al., 

2014; Jönsson, 2004; Suddaby et. al., 2009) tar överhanden, istället för att verka utefter 

samhällets intresse (Broberg et. al., 2014; Sweeney & McGarry, 2011). 

 

Jönsson (2004) menar att det inom revisionsbranschen har skett en avprofessionalisering 

av revisionstjänsten då ett kommersiellt fokus tar plats på bekostnad av professionalismen 

och dess värderingar, vilka då faller i skugga (Carrington et. al., 2014; Broberg et. al., 

2013). Den ökade konkurrensen om klienter inom revisionsbranschen, samt den 

organisatoriska pressen att generera vinster ses ha flyttat fokus till att kommersialisera 

tjänsten på bekostnad av revisorers oberoende värderingar, vilket även diskuteras ge 

effekter på de resurser och förutsättningar som finns för revisorerna att utföra en kvalitativ 

revision (DeAngelo, 1981; Francis, 2011; Suddaby et. al., 2009; Sweeney McGarry, 2011). 

Revisorernas och övriga motståndares synsätt tyder alltså på att kommersiella aktiviteter 

som har ett affärsmässigt syfte, har ett negativt samband till professionalismen, revisorns 

oberoende ställning och möjlighet att producera en hög revisionskvalitet. 

 

3.4.3 Revisorn – en kommersiell aktör 

Agevall och Jonnergård (2013) beskriver att perspektivet på yrket som en profession leder 

till att merparten av forskningen bortser från, och anser det vara fel att associera revisorer 

som kommersiella aktörer, det vill säga att det ekonomiska intresset är lika starkt som det 

professionella. Brante (1988) och Anderson-Gough et. al. (2000) framställer det som den 

naiva forskningstraditionen angående professioner som utgår ifrån att samhällsintresse 

sätts före egenintresset, den ekonomiska vinningen. Affärer upphandlas med klienter vilka 

är de som betalar för tjänsten (i motsättning till exempelvis lärarprofessionen där tjänsten 

är offentligt subventionerad). Detta betyder att revisorer är verksamma på en kommersiell 

marknad varvid konkurrens föreligger mellan revisionsbyråerna. Här existerar en 

motsättning mellan att revisorer arbetar för samhället och deras egenintresse, alltså syftet 

att skapa lönsamma affärer (Jfr. Friedson, 2001 och Parsons, 1939; Agevall & Jonnergård, 
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2013). För varje professionell aktör finns ett egenintresse likväl som ett samhällsintresse 

(Anderson-Gough et. al., 2000; Brante, 1988; Hellberg, 1999). 

 

Antagandet om att professioner traditionellt är mindre kommersiella än övriga 

yrkeskategorier, där samhällsintresset går före vinstintresset (Anderson-Gough et. al., 

2000) blir en något naiv tanke då revisionsbyråer är affärsverksamheter och styrs utifrån 

ekonomiska drivkrafter, är utsatta för konkurrens och måste därmed tillfredsställa klientens 

önskemål för att inte gå miste om affärsmöjligheter (Brante, 1988; Broberg et al., 2014; 

Öhman 2004). Dessa aspekter har fått en större betydelse som en följd av ökad konkurrens 

om klienter, varvid behovet av ett större affärsmässigt beteende blivit mer framträdande 

(Broberg et. al., 2014; Power, 2003). Som Broberg et. al. (2014) lyfter fram i sin studie 

betraktar litteratur om revisionsbranschen numera den som vinstorienterad samt kostnads- 

och tidseffektiv. Detta kan ge negativa implikationer på revisorns förmåga att finna 

felaktigheter och överträdelser i klienters räkenskaper och förvaltning då möjligtvis 

bristfälliga resurser, tekniker, processer och därmed kompetens läggs ner i revisionen 

(Dirsmith et. al., 1992; Gramling, 1997; Killough & Ho, 1985; Margheim, & Kelley, 1992; 

McNair, 1991; Cook & Kelley 1988). För revisorerna finns en organisatorisk press att öka 

sin uppdragsvolym och lönsamhet. Som en konsekvens måste revisorer bland annat 

inkludera olika marknadsföringsaktiviteter i deras interaktioner med nuvarande och 

potentiella klienter (Hulbert & Lawson, 1996). Revision har dock alltid varit en 

affärsverksamhet, en tjänst som inkluderar aspekten av att serva klienten, den betalande 

aktören (Broberg et. al., 2014; Anderson-Gough et. al., 2000). 

 

3.5 Egen modell – Affärsmannaskap hos revisorer 

Kommersialism har som ovan presenterats varit mycket omdiskuterat gällande dess vara 

eller icke vara inom revisionsbranschen. Forskning kring professioner och revisorer är 

traditionellt negativt inställda på dess effekt på revisorns oberoende och revisionskvaliteten 

i stort (exempelvis Clow et. al., 2009; Kotler & Connor, 1977; Jönsson, 2004; Suddaby et. 

al., 2009). Men vidare orientering visar dock att revisorer är kommersiella aktörer som inte 

bara beaktar samhällsintresset, varvid svenska revisorer på ett effektivt sätt anpassat sig 

utefter nya marknadsvillkor där bland annat marknadsföring fått en större betydelse inom 

revisionsbranschen (Broberg et. al., 2013). Samt att revisionsbranschen alltid varit en 
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affärsverksamhet som drivs av ekonomiska krafter varvid det är en naiv tes att driva att 

revisorer enbart verkar för samhällets intressen.  

 

Genom vår modell kommer vi försöka addera en ytterligare förklaring av sambandet 

mellan kommersialism och professionalism genom att studera hur en uppsättning 

kommersiella, affärsmässiga strategier relaterar till revisionskvalitet. Alltså effekten som 

forskningen förespråkar uppkomma på revisorns oberoende och kompetens. 

Affärsmannaskapet för revisorer utgår ifrån en modell där kommersiella strategier bryts 

ner och presenteras i kontexten av två matriser, Kotlers 4P och Ansoff-matrisen. 

Matriserna kommer nedan presenteras och sedan verka som ett ramverk för att sedan 

bygga vidare på och härleda våra hypoteser.  

 

3.5.1 Utmaningen för revisorer 

Vår studie tar också utgångspunkt i att revisionsbranschen står inför en utmaning om att bli 

mer affärsmässiga, kunna förmedla och presentera sin tjänst och sitt värde som en följd av 

att nyttan med revision har ifrågasatts (Kempe et. al., 2013). Utmaning ligger således i att 

kunna attrahera klienter och öka efterfrågan på revisorns tjänster. 

 

Revisorer skapar värde genom sin legitimitets-, komfortskapande och rådgivande funktion 

men klienter väljer trots detta bort revisorns tjänster eller väljer en annan tjänsteleverantör. 

Dels på grund av misslyckandet hos revisorn i att förmedla dennes värde och dels på grund 

av att en standardiserad revisionstjänst inte tilltalar alla företag (Kempe et. al., 2013). Den 

stora utmaningen som Marténg (2015) uttrycker i tidskriften Balans handlar nu om att 

revisorerna måste bli bättre på att presentera vad klienten erhåller vid anlitandet av en 

revisor. För att återigen styrka förtroendet från klienter och dess intressenter och därmed 

öka attraktionskraften för revisorer förespråkas förmedling av revisorns värde på ett 

effektivare sätt till existerande och potentiella klienter (Marténg, 2015). 

Revisionsbranschen anses också underskatta potentialen att expandera sitt tjänsteutbud och 

exploatera nya marknader (Kempe. et. al., 2013). För att lyckas förespråkas ett 

affärsmannaskap (Marténg, 2015) som innebär att skapa, utveckla och förmedla värde som 

slutligen ska generera ett värde för alla parter (revisorn, klienter, inklusive dess 

intressenter) och ge upphov till fler affärsmöjligheter.   
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Vad gäller förmågan att förmedla revisorns värde handlar i sin enkelhet om 

kommunikation. Som Kempe et. al. (2013) uttrycker det: “vem förstår egentligen en 

revision?”, och det framstår som kritiskt för revisorer att kommunicera och presentera 

vilket arbete som utförs och vilket värde klienten erhåller av sin revisor (Kempe et. al., 

2013). Kommunikation sker genom marknadsföringsaktiviteter (Armstrong et. al., 2011) 

vilka består av strategier som informerar, bygger medvetetande, övertalar samt påminner 

klienter om tjänsten och dess värde (Hill et. al., 2014). Marknadsföring för revisorer sker 

också i tjänsteutövningen där revisorn påverkar klienter i presentationen och framställandet 

av sig själv som en kompetent, professionell aktör genom personlig kontakt, 

relationsbyggnad och nätverkande med klienter (Hodges & Young, 2009; Kotler & 

Connor, 1977).  

 
Vad gäller att skapa och utveckla revisorns värde handlar det om att revisionsbranschen 

möjligtvis underskattar potentialen att expandera och utveckla sina tjänster samt exploatera 

nya marknader för att på så sätt möta och skapa efterfrågan från klienter och dess 

intressenter. Branschens vilja att behålla revisionen på ett enhetligt sätt ses som en starkt 

bidragande faktor till revisionspliktens avskaffande då den standardiserade revisionen inte 

är anpassad för olika företag och situationer. Revisionsbranschen ser nu ett behov av 

differentiering, alltså skapande och utvecklande av nya produkter och tjänster som är bättre 

anpassade till flera situationer och företag. (Kempe et. al., 2013) Att differentiera och 

diversifiera revisorns tjänster och marknader blir en kritisk del i affärsmannaskapet.  

 

3.6 Kotlers 4P och Ansoff-matrisen  

För att fånga affärsmannaskapet har det utifrån revisionsbranschens utmaning identifierats 

en uppsättning kommersiella strategier som utgörs av två matriser: Kotlers 4P och Ansoff-

matrisen. Valet av dessa matriser bygger på att de är några av de mest välkända och 

beprövade matriserna inom strategiforskningen och företagsvärlden (Constantinides, 

2006). Modellerna har varit betydelsefulla fundament i kommersiella kontexter varvid 

flertalet tidigare studier bekräftas dess användbarhet i kommersiella, strategiska frågor 

(exempelvis Bennet 1995; Brassington & Pettit 2003; Constantinides, 2006; Coviello et al. 

2000; Jobber, 2001 Kotler 2003; Rafiq & Ahmed 1995; Romano and Ratnatunga 1996; 

Sriram & Sapienza 1991 Webster 1992). Då affärsmannaskapet inom revisionsbranschen 

kan uppfattas som en kontroversiell ståndpunkt där lämpligheten ifrågasätts för 
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revisorsprofessionen finner vi stöd för att tillämpa beprövade, välkända strategier. Detta 

eftersom de delvis redan tillämpas inom revisionsbranschen och där vidare möjlighet finns 

att orientera sig. I ett första steg att undersöka sambandet mellan affärsmannaskap hos 

revisorer och revisionskvalitet hade det varit till vår nackdel att pröva ännu mer 

kontroversiella och moderna strategier eftersom studien redan undersöker ett 

kontroversiellt och ifrågasatt område. 

 

Strategierna som föreslås i Kotlers 4 P och Ansoff-matrisen utgör således byggstenar för 

affärsmannaskapet och ger oss en stabil grund att operationalisera vår modell och härleda 

hypoteser för att undersöka sambandet mellan affärsmannaskap och revisionskvalitet. 

 

3.6.1 Kotlers 4P 

Kotlers 4P, vilka också benämns som marknadsföringsmixen är en portfölj bestående av 

marknadsföringsstrategier, tillämpbara för att påverka efterfrågan på företagets produkter. 

Målet är att skapa värde och lönsamma relationer med kunder. Marknadsföringsmixen 

består av strategierna: 

 

• Pris 

• Produkt 

• Plats 

• Påverkan 

 

Med strategin Pris menas priset på själva tjänsten eller varan. Priset är det enda som 

genererar intäkter för företaget, och de andra strategierna i marknadsföringsmixen är 

förenligt med kostnader, vilka är förutsättningar för att generera intäkter. Det förekommer 

sedan olika typer av prisstrategier, bland annat Promotional Pricing vilket innebär att 

företaget sänker priset till en nivå där det understiger listpriset eller till och med 

produktionskostnader. Motivering till detta är att sticka ut från konkurrenter, att i ett 

kortsiktigt perspektiv generera fler kunder. Baksidan med detta är att ryktet och imagen av 

ett företag riskerar att minska på grund av prispressandet. Produktstrategin står för 

egenskaper av produkten eller tjänsten i form av variation (olika typer eller varianter av 

produkter eller tjänster), kvalitet, design, egenskaper etcetera. Plats står för tillgänglighet, 

lokalisering, och distribution. Med andra ord hur lättillgängligt företaget är för sina kunder. 

Påverkan består av aktiviteter i form av reklam, PR, och innefattar därmed förmedling av 
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en tjänst eller vara. Påverkan syftar åt kommunikation med kunder och andra intressenter 

och att skapa en marknadskommunikation som tillhandahåller enkla och slagkraftiga 

signaler och meddelande till kunder och intressenter. Ytterligare exempel på påverkan är 

direkt marknadsföring som innebär en direkt kontakt med kunder för att skapa 

framgångsrika relationer. (Armstrong et. al., 2011) 

 

Kommunikation via marknadsföring till klienter består dock inte bara av strategin 

Påverkan, utan produktdesign, pris, egenskaper samt vem som säljer produkten 

kommunicerar också meddelanden till kunden. (Armstrong et. al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Ansoff-matrisen 

För att förklara affärsmannaskapets betydelse i form av att revisionsbranschen möjligtvis 

underskattar potentialen av att differentiera revisionstjänsten och exploatera nya marknader 

(Kempe e. al., 2013) använder vi oss av Ansoff-matrisen, utvecklad av Igor Ansoff år 

1957. Inom matrisen existerar fyra strategier för tillväxt bland produkter, tjänster och 

marknader: 

 

• Marknadspenetration  

• Produktutveckling  

• Marknadsutveckling 

• Produkt- och Marknadsdifferentiering  

 

Gällande Marknadspenetration handlar det om att sprida produkten eller tjänsten till fler 

klienter. Verksamheten försöker alltså vinna marknadsandelar på en befintlig marknad utan 
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att förändra den befintliga produkten eller tjänsten. Produktutveckling innefattar 

produktion och introduktion av nya produkter eller tjänster till en existerande marknad. 

Dock behöver det inte bara innebära just nya produkter eller tjänster, istället kan 

existerande produkter eller tjänster modifieras genom förändring av egenskaper och 

utformning, och omfattning. Marknadsutveckling är en strategi som innebär att ett företag 

säljer sina befintliga produkter eller tjänster till nya marknader för att möta en ny klientbas 

som företaget tidigare inte haft möjlighet att beträda. Denna strategi tillämpas då den 

nuvarande marknaden är mättad eller oåtkomlig. Den sista strategin är Produkt- och 

Marknadsdifferentiering innebärande att företaget säljer nya produkter eller tjänster till nya 

marknader. Här skiljer Ansoff (1957) mellan orelaterad och relaterad differentiering. Den 

relaterade differentieringen innebär att företaget förhåller sig inom samma bransch. Ett 

exempel är då revisionsbyråer presenterar nya tjänster så som miljörevision som tillhör 

samma bransch som revision, alltså revisionsbranschen. Den orelaterade innebär att ett 

företag skapar nya produkter eller tjänster för nya marknader i helt nya branscher (Ansoff, 

1957).  
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3.7 Hypotesbyggnad – Affärsmannaskap och revisionskvalitet 

 Nedan kommer hypoteser formuleras i enlighet med vårt forskningssyfte, att förklara 

sambandet mellan affärsmannaskap hos revisorer och revisionskvalitet. Vi kommer utifrån 

de olika kommersiella strategierna som bygger affärsmannaskapet hos revisorer presentera 

teoretiska och empiriska argument för dess effekter på revisionskvalitet. Revisionskvalitet 

följer DeAngelos (1981) definition som innebär revisorernas förmåga att upptäcka 

felaktigheter och överträdelser i klienters räkenskaper och förvaltning samt incitamenten 

att rapportera dessa. Definitionen bygger på revisorns oberoende och kompetens, varvid 

kompetens även innefattar den mängd resurser som finns tillgängliga i revisionsprocessen. 

Sannolikheten och incitamenten att rapportera felaktigheter och överträdelser speglas av 

revisorns oberoende ställning i förhållande till klienter och förmågan att upptäcka 

felaktigheter och överträdelser speglas av revisorns kompetens. Revisorns oberoende och 

kompetens kommer utgöra indikatorer på revisionskvalitet när hypoteserna sedan prövas i 

enlighet med flertalet tidigare studier (DeAngelo, 1981; Francis, 2011) 
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3.7.1 Pris 
Priset som sätts på en vara eller tjänst har stor betydelse då klienten avgör om en tjänst ska 

köpas in och vilken tjänsteleverantör som ska anlitas.  Konkurrens sker genom andra sätt 

än bara prissättning, men storleken på revisionsarvoden har funnits vara en viktig faktor i 

klienters beslut i valet av revisor. (Blomén & Sandahl, 2013; Marxen, 1990) 

Prissättningsstrategier är betydande i en alltmer konkurrensutsatt tillvaro för 

revisionsbyråerna i kampen om att behålla och anskaffa klienter och trycket har därmed 

ökat på revisionsbyråerna att pressa ner tjänstens pris, att tillämpa en aggressiv prissättning 

(Duff, 2004; Greene & Barret, 1994; Marxen, 1990; McNair, 1991). Prissättningen är alltså 

ett konkurrensverktyg, en strategi för att attrahera klienter och följer ett behov av att skapa 

affärer (Duff, 2004). Denna aggressiva prissättning för att locka klienter ger också en 

förhoppning om att kunna sälja andra tjänster för att på så sätt driva upp intäkterna och 

kompensera för minskade revisionsarvoden (Marxen, 1990). Dock framgår det av FAR att 

revisionsarvodet ska vara skäligt med hänsyn till den resursåtgång och kompetens som 

krävs i förhållande till uppdragets omfattning och komplexitet (FARs yrkesetiska regler, 

2014). Sammanfattningsvis blir prispress i syfte att prisa in sig i marknaden en tillsynes 

kommersiell aktivitet som inte följer rekommendationer för hur revisionen ska upphandlas 

eller professionens värderingar (jfr. Parsons 1939; Friedson, 2001; Öhman, 2004). Men 

strategin är högst använd inom revisionsbranschen. 

 

Den ökade konkurrensen om klienter har ökat trycket på revisionsbyråerna att sänka sina 

arvoden i syfte att konkurrera om klienter (Greene & Barret, 1994, McNair, 1991). Trots 

ett motstånd inom professionsforskningen om att attrahera klienter på detta vis, och att 

klienter istället ska drivas av revisorernas rykte om att vara kompetenta, professionella och 

samhällsnyttiga (jfr. Friedson, 2001; Parsons, 1939). Revisionsarvodets storlek kan få 

effekter på revisionskvaliteten genom incitamenten att utföra en kvalitativ revision 

påverkas (Knechel et. al., 2013). Minskade arvoden ger incitament att hålla nere 

kostnaderna för att upprätthålla tjänstens marginaler, och därmed reduceras engagemanget 

och resurserna i ett uppdrag vilket kan hämma revisionskvaliteten (Dirsmith et. al., 1992; 

Gramling, 1997; Margheim, & Kelley, 1992; McNair, 1991; Cook & Kelley 1988). 

Kostnadsbesparingar som en följd av minskade arvoden har alltså gett indikationer om att 

revisorn inte tar tillräcklig hänsyn till risker i klienters räkenskaper och verksamhet 

(Houston, 1999; Margheim & Kelley, 1992) och att felaktiga, eller bristfälliga processer 

och tekniker används i revisionens utförande (Cook and Kelley, 1988; Killough & Ho 
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1985). Låga arvoden har därmed indikerat på att revisorn utför ett otillräckligt, bristfälligt 

arbete (Knechel et. al., 2013). 

 

Studier har också visat på hur tidsbudgeten reduceras för revisorerna att utföra samma, 

eller till och med ett mer omfattande arbete vilket ger negativa effekter på 

revisionskvaliteten, eftersom revisorn inte har samma förutsättningar att utföra en lika 

omfattande och noggrann revision (Marxen, 1990; Otley & Pierce, 1996). Det har också 

dokumenterats att revisionsmisslyckanden har berott på att viktiga steg i revisionen på 

grund av tidspress negligerats och att risker missbedömts (Graham, 1985; Houston, 1999; 

Margheim & Kelley, 1992). Dessa faktorer ses alltså ha en direkt negativ effekt på 

revisionskvaliteten. Detta då mindre engagemang eller nedlagd tid i revisionen leder till att 

korrektheten i de finansiella rapporterna minskar. Dessutom menar Caramis och Lennox 

(2008) att mindre engagemang i revisionen minskar förmågan eller möjligheten för 

revisorer att finna felaktigheter i räkenskaperna denne reviderar. Revisorns oberoende 

ifrågasätts dessutom då lägre arvoden blir en strategi att tillfredsställa och påverka klienten 

istället för att revisorn anlitas på grund av sitt rykte av att vara en kompetent, 

samhällsnyttig funktion som är till för att skydda klienters intressenter (Agevall & 

Jonnergård, 2013; Farmer et. al., 1987). Att bevara sin oberoende ställning blir således 

konfliktartat då revisorn anlitas av klienters ägare för att minska den informationsassymetri 

som föreligger samtidigt som ersättning erhålls från den enhet som revideras (Öhman, 

2004; Francis, 2006). En aggressiv prissättning och därmed ett reducerat revisionsarvode i 

syfte att behålla och vinna nya klienter, kan därför ge negativa konsekvenser på revisorns 

oberoende på grund av sitt syfte att tillfredsställa klienter (Serlin, 1985).  

  

Trots de negativa effekter som kan uppkomma är revisionsbyråer, likt andra kommersiella 

aktörer beroende av att kunna sälja sin tjänst varför prissättningsstrategier för att attrahera 

och bibehålla klienter är betydelsefullt (Anderson-Gough et. al., 2000; Öhman, 2004) och 

denna del av affärsmannaskapet tillämpas således inom revisionsbranschen. Anderson-

Gough et. al. (2000) och Brante (1988) påpekar dessutom att det är en naiv tes att revisorer 

enbart drivs av samhällsintresset och inte styrs av ekonomiska krafter, varför 

prissättningsstrategier alltid varit en betydelsefull faktor. Forskningen ger dessutom 

blandade resultat av hur ekonomiska krafter påverkar revisorns förmåga att utföra en 

oberoende, kvalitativ revision. Studier har påvisat att lägre arvoden och prispress inte alls 

är en negativ funktion till den revisionskvalitet som produceras. Som en följd av att 
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prispressen lyfter fokus mot kostnadsbesparingar kan effektiviteten i revisionsprocessen 

öka (Houston, 1999; Margheim and Kelley, 1992; Kelley and Margheim, 1987) och ger 

således en indikation om att revisionskvaliteten kan vara en positiv funktion av ett mer 

effektivt arbete. Resurser diskuteras i dessa fall fördelas effektivare till fördel för högrisk-

områden, samt att pålitligare och bättre revisionsprocesser och mätningar tillämpas vid 

dessa situationer. Förmågan att finna felaktigheter i räkenskaperna kan då antas öka. 

Houston (1999) menar också att revisorernas modell för att bedöma den mängd resurser 

som krävs för att avge en hög revisionskvalitet beror på storleken på klientrisken (risken 

för felaktigheter i den information klienter avger). Risken för revisionsmisslyckanden som 

accepteras av revisorerna påverkas därför inte av revisionsarvodets storlek, varför 

revisionskvaliteten oavsett revisionsarvodets storlek förespråkas vara hög. (Houston, 1999) 

Möjligtvis lägger den individuella revisorn ingen vikt vid arvodets storlek som är av större 

betydelse för revisionsbyrån, och utför därmed sitt arbete på det sätt som är lämpligt med 

hänsyn till uppdragets omfattning och komplexitet. 

 

Revisionskvaliteten påverkas också av att revisorn är oberoende i sin granskning och 

därmed rapporterar upptäckta felaktigheter (DeAngelo, 1981). Höga arvoden, att klienten 

är ekonomiskt betydande för revisionsbyrån är ett hot mot revisorns möjlighet att kunna 

utföra en opartisk och självständig revision (SOU 1999:43). Likväl som att höga arvoden 

kan skapa incitament att utföra en mer noggrann granskning och möjliggöra en större 

tillgång till resurser som skapar förutsättningar för en hög revisionskvalitet, kan det 

ekonomiska bandet påverka revisorn att inte göra allvarliga anmärkningar på grund av 

risken att förlora en ekonomiskt betydande klient (DeAngelo, 1981; Knechel et. al., 2013; 

Patel & Prasad; 2013). Då prissättningen är en strategi med syfte att attrahera ett större 

antal klienter kan detta främja revisorns möjlighet att vara oberoende i sitt arbete då 

revisorer på större revisionsbyråer (sett till antalet klienter) visat sig vara mer benägna att 

bevara sin oberoende ställning som en följd av att enskilda klienter inte utgör någon 

betydande del av deras verksamhet (Ding & Jia, 2012; Houston, 1999). En oberoende 

revisor har högre benägenhet att rapportera de felaktigheter som denne finner i klientens 

räkenskaper och prispressandets effekt på revisionsarvodets storlek kan alltså skapa 

förutsättningar för revisorn att enklare kunna utföra en oberoende revision som därmed 

främjar revisionskvaliteten. 
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För revisorerna föreligger också motverkande krafter som upprätthåller revisionskvaliteten 

och revisorns oberoende oavsett revisionsarvodet storlek. Exempelvis oron för rättstvister, 

sanktioner och kostnader hänförliga till dessa (legala risker) samt de ryktesrisker som 

föreligger (Marxen, 1990; Nelson 2009; Defond et. al., 2002). Revisorn är som vi tidigare 

sett beroende av förtroendet denna utger (Lee et. al., 2009) varvid potentiella 

ryktesförluster (vilka kan få stora ekonomiska effekter eftersom affärer blir svårare att ro i 

hamn) är en kontradiktorisk kraft som motiverar revisorn att utföra ett fullgott arbete 

(Nelson, 2009; Dezoort & Lord, 1997). Att aggressiva prissättningsstrategier föreligger 

inom revisionsbranschen utifrån ovanstående argument kan därmed inom vissa ramar vara 

tillämpliga utan att hämma revisionskvaliteten varför följande hypotes lyder: 

 

Hypotes 1: En aggressiv prissättningsstrategi är positivt relaterad till revisionskvalitet.  

 

3.7.2 Produkt & Produktutveckling 

Produkten eller tjänsten är det som erbjuds klienter, bestående av egenskaper i form av 

olika varianter, kvalitet, design etcetera. Produktutveckling är en av de strategierna som 

Ansoff (1957) identifierar som kritisk för ett företags överlevnad och tillväxt på en 

konkurrensutsatt marknad. Enligt framtidsrapporten från Kairos Future i samarbete med 

branschorganisationen FAR, förekommer det en problematik med revisionstjänsten då den 

är alldeles för standardiserad i sin utformning (Kempe et. al., 2013). Den standardiserade 

revisionen passar inte alla företags specifika situationer och egenskaper, vilket ses som en 

bidragande faktor till revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag år 2010 (Kempe et. 

al., 2013). Revisionsbranschen har tidigare visat sig var trögrörlig när det kommer till att 

förändra sin tjänst (Ahlberg & Lazarevska, 2009), men nu talas det istället om ett behov av 

differentiering, alltså modifiering av revisionstjänsten, där revisionsbyråer möjligen skulle 

kunna erbjuda olika typer av revisioner till olika klienter (Kempe et al., 2013). Revisorer 

skulle då få större möjlighet att möta efterfrågan från klienter, skapa fler affärer, om 

tjänsten situationsanpassades. Klienter och deras intressenter skulle också kunna erhålla en 

mer värdeskapande och effektiv revision.  

 

Med tanke på den ökade konkurrensen inom revisionsbranschen och den 

marknadsförändring som skett i och med avskaffandet av revisionsplikten år 2010 har gjort 

att revisionsbyråer har ett behov av att snabbt kunna anpassa sig till nya miljöer (Grant, 

2013). Detta innebär att revisorer likt andra konkurrensutsatta aktörer måste utveckla unika 
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kapaciteter, så som nya former av revisionstjänster för att skapa nytta för klienter genom 

att möta efterfrågan från dessa (Johnson, 2003). Detta skulle kunna te sig genom att 

revisionsbyråer skapar delrevisioner, eller mindre omfattande revisionstjänster (light-

versioner) till mindre företag som idag inte är skyldiga att ha revision. Light-revisioner 

skulle då ske enligt den basmetodik som redan finns inom den nuvarande revisionstjänsten 

för att sedan skapa en mer anpassad revision, formad efter specifika företag och 

förhållande. Effektivitet kan därmed skapas då exempelvis redovisning bland mindre bolag 

inte har samma omfattande regler som större bolag (Norberg & Thorell, 2005) varför en 

standardiserad och lika omfattande revision inte är det optimala ur ett 

effektivitetsperspektiv. Revisionskvaliteten skulle därmed inte få negativa implikationer. 

Istället skulle flera revisioner kunna genomföras till fler klienter vilket gör att den totala 

kompetensen ökar inom revisionsbyrån (Chen et. al., 2008). Ökad kompetens ger ökade 

möjligheter för revisorer att fokusera på rätt saker i revisionen, och därmed ökade 

möjligheterna att finna felaktigheter eller brott i de finansiella rapporterna.  

 

Att förändra revisionstjänsten är dock en strategi som forskning ser som motverkande av 

professionens värderingar, och därmed av revisionskvaliteten. Detta då dessa typer av 

strategier inom affärsmannaskapet sägs frångå professionens värderingar i form av att 

revisorer verkar för att serva samhället, där anpassning av tjänsten istället kan bli i syfte att 

tillfredsställa och attrahera klienter, varvid revisorerna agerar i egenintresse då tjänsten 

kommersialiseras på detta vis (Clow et. al., 2009; Suddaby et. al., 2009). Alltså kan en 

förändring av revisionstjänsten som följer klienters efterfrågan leda till att fokus hamnar på 

att möta deras behov, snarare än samhällets. Revisorn har här incitament att ge vika för 

klienters påtryckningar för att behålla viktiga, ekonomiskt betydande klienter (Tepalagul & 

Lin, 2015; Warren & Alzola, 2009). Detta är något som Moore et. al. (2006) diskuterar och 

anser att det förekommer en moralisk förförelse vilket motverkar revisorns oberoende, och 

därmed kan revisorers incitament att rapportera felaktigheter eller brott i klientens 

räkenskaper eller förvaltning minska. Detta på grund av att revisorer och klienter delar 

samma ekonomiska intressen. Revisionskvalitet kan genom detta resonemang få negativa 

implikationer då det är legitimt att ifrågasätta om en sådan strategi är möjlig samtidigt som 

oberoendet hålls intakt.  

 

Men i jämförelse med revisionsbyråernas erbjudande av icke revisionsbaserade tjänster, 

vilket kan betraktas som en existerande produktutvecklingsstrategi inom 
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revisionsbranschen förekommer mindre risker för att revisorns oberoende skulle tummas 

på vid utvecklande av olika typer av revisionstjänster. Lämpligheten att erbjuda icke 

revisionsbaserade tjänster, med hänsyn till revisorns oberoende har varit omdiskuterat då 

revisorn enligt forskningen får en självgranskade funktion när revisionen sedan utförs. 

Detta kan därmed påverka incitamenten att rapportera felaktigheter eller brott i klienters 

finansiella rapporter. (Francis, 2006) Att utveckla eller modifiera revisionstjänsten blir 

således inte lika konfliktartat eftersom den nya eller modifierade tjänsten i vissa fall kan 

ersätta den tidigare revisionstjänsten, till skillnad från icke revisionsbaserade tjänster som 

istället är ett komplement till revisionen och en förgrening av revisionsbyråernas 

konsultverksamhet. Produktutveckling av revisionstjänsten är istället en förändring av 

revisionen utefter företagsspecifika egenskaper som kan skapa effektivitet för revisorer 

genom att revisionen är anpassad efter företaget och inte allt för begränsad av regelverket 

(Kempe et. al., 2013). En bättre utformad revision leder också till en bättre service för 

klienterna och likaså pålitligare informationsgivning gentemot deras intressenter. Detta 

ökar således förutsättningarna för en hög revisionskvalitet. 

 

Revisionsbyråerna och revisorerna kan genom strategin differentiera sig för att på ett bättre 

sätt förena sina tjänster med deras klienters unika behov och erhålla avkastning på så sätt 

genom sin specialisering. Dessa specialiseringar av revisionsbyråernas tjänster kan ta 

hänsyn till klientföretagens karaktärsdrag i form av storlek, antal segment som ingår i deras 

verksamhet, vilken bransch de tillhör, reglering, kapital- och ägarstruktur, etcetera. 

(Mayhew & Wilkins, 2003) Kompetensen inom revisionsbyråerna kan antas redan existera 

för att genomföra strategin Produktutveckling utefter den träning och lärdomar som 

erhållits genom den nuvarande tjänsten. Revisionsbyråer kan serva många olika klienter 

genom att använda samma baskunskaper och metodik inom revisionstjänsten för att sedan 

forma den beroende på det företag som ska revideras, och därmed kanske fånga de 

potentiella klienter som idag väljer bort revision på grund av att den standardiserade 

revisionstjänsten leder till att kostnaderna överstiger nyttan. Med hänsyn till dessa 

resonemang formuleras hypotesen därför enligt följande: 

 

Hypotes 2: Strategin att förändra revisionstjänsten är positivt relaterad till 

revisionskvalitet. 
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3.7.3 Plats  

För att upprätthålla och skapa nya lönsamma affärer kan revisionsbyråernas geografiska 

placering, revisorernas lättillgänglighet och reaktionssnabbhet på klienters behov vara 

viktigt för att på så sätt kunna ge en snabbare, mer effektiv och kvalitativ revisionstjänst. 

Strategin att marknadsföra sig via Plats förbises ofta av forskningen till fördel för andra 

variabler i marknadsföringsmixen (Schneider & Bradish, 2006). Flexibilitet, 

anpassningsbarhet och reaktionsförmåga försummas därmed i företagens strategibeslut 

(Theoharakis & Hooley, 2003). Tidigare studier har visat på att en attraktiv lokalisering av 

revisionsbyråernas kontor har varit en av de viktigaste faktorerna för att tillfredsställa och 

attrahera klienter, samt attrahera den mest kompetenta personalen (Becker et. al., 1997; 

Cameran et. al., 2010; Smith & Smith, 2008). Dessa faktorer skapar förutsättningar för en 

väl utförd revision där också förtroendet och medvetenheten gentemot revisorn ökar. Ett 

större förtroende för revisorn kan också ge mer medgörliga och samarbetsvilliga klienter 

vilket kan möjliggöra att felaktigheter i klienters räkenskaper och verksamhet lättare kan 

identifieras då revisorn erhållit den information av klienten som krävs för att fullgöra en 

kvalitativ revision (Ruyter & Wetzels, 1999).  

 

Omfattningen av den geografiska täckningen kan vara betydande för att tillgodose 

geografiskt diversifierade klienter med sin tjänst och på så sätt når revisorerna ut snabbare 

till ett större antal klienter (Sullivan, 2002). Marknadsföring via strategin Plats kan även 

involvera vilka kommunikationsplattformar som ska implementeras, var tjänsten ska 

distribueras, både fysiskt och virtuellt, vilket kommer bära tjänsten ut till marknaden 

(Sarkar & Majumber, 2013). Vid marknader där handel sker mellan företag (B2B) kräver 

kunder en högre individuell behandling, högre reaktionssnabbhet och snabba leveranser 

(Theoharakis & Hooley, 2003) som därmed kräver anpassning från leverantörer då dessa 

typer av kunder ofta beställer stora, ekonomiskt betydande volymer av varan eller tjänsten 

som produceras. Att arbeta i nära anslutning till klienter ger ett stort övertag gällande den 

service revisionsfirmor kan erbjuda. Klienter önskar också en högre närvaro bland 

revisorerna (Kempe et. al., 2013) och en större reaktionssnabbhet (Theoharakis & Hooley, 

2003) varför det finns ett behov av att revisorer ska vara lättillgängliga och ha möjlighet att 

avsätta tid för specifika klienter och finnas på rätt platser vid rätt tidpunkt (Amonini et. al., 

2010). Genom strategin Plats innebär den geografiska täckningen därmed att revisorer kan 

komma åt ett stort antal klienter inom stora områden, snabbt agera på deras förfrågningar 
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och öka medvetenheten vilket på så vis skapar konkurrensmässiga fördelar (Theoharakis & 

Hooley, 2003). 

 

Genom att lokalisera sig på flera platser för att nå ut till klienter utvecklas och exploateras 

lokala, regionala eller globala områden ett företag är verksam på. På så sätt ökar ett företag 

sin produktionskapacitet (Smith & Smith, 2008). För revisorer blir produktionskapaciteten 

likställt med antal klienter de kan serva, varvid en större klientbas främjar revisorns 

förmåga att förhålla sig oberoende sina klienter. Detta eftersom individuella klienter inte 

får samma ekonomiska betydelse för revisionsbyrån varvid revisorerna blir mindre 

benägna att ge vika för klienters påtryckningar (Ding & Jia, 2012; Houston, 1999). Ett 

större antal klienter ger också upphov till en bredare, totalt sett högre kompetens bland 

revisorerna och inom revisionsbyrån varvid lärdomar och erfarenheter hänförliga till olika, 

större antal uppdrag erhålls vilket främjar revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter. 

(DeAngelo, 1981; Ding & Jia, 2012) Det är särskilt viktigt för organisationer inom 

servicesektorn såsom revisorer att vara lokaliserade på attraktiva platser (för att förmedla 

tjänstens värde) då en tjänst till skillnad från en vara, inte är en fysisk, konkret produkt som 

är tydlig för klienter varför de behöver tjänsten eller vad man egentligen erhåller vid 

anlitandet av en revisor (Becker et. al., 1997). En attraktiv lokalisering har också betydelse 

för den personal revisionsbyråerna önskar att attrahera för att på så sätt erhålla de mest 

kompetenta revisorerna inom branschen för att kunna leverera en så kvalitativ tjänst som 

möjligt (Becker et. al., 1997; Smith & Smith, 2008). Att finnas på attraktiva platser kan 

alltså vara betydande för den totala kompetens en revisionsbyrå besitter varvid detta kan på 

effekt på sannolikheten att upptäcka felaktigheter i klienters verksamhet och räkenskaper. 

 

Hypotes 3a: Strategin att lokalisera sig på en attraktiv plats är positivt relaterad till 

revisionskvalitet. 

 

3.7.4 Offshoring – tillhörande strategin Plats 

För revisionsbyråer är Offshoring ett relativt nytt fenomen som expanderar i rask takt. 

Offshoring innebär att en revisionsbyrå lägger ut vissa delar av revisionsprocessen på 

kontor inom samma byrå men i andra länder än de kontor som erhållit uppdraget från 

klienten. Strategin relaterar således till strategin Plats. Offshoring inom revisionsbranschen 

har väckt många frågor och effekterna av strategin är någorlunda okända då strategin ännu 

inte är särskilt etablerad. (Lyubimov et. al., 2013) Frågorna involverar vilken påverkan 
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dessa strategier har på revisorsprofessionens rykte, revisorernas förmåga att på ett fullgott 

sätt planera och övervaka revisionsarbetet och vilken effekt det får på revisionskvaliteten i 

stort (Blackman et. al., 2004; Daugherty & Dickins, 2009; Lyubimov et. al., 2013).   

 

Förtroendet för revisorerna baseras på den allmänna och regulatoriska tron om att 

revisorsyrket är en komplex process, att revisorer innehar specialistkunskap som verifieras 

genom certifiering, utbildning, erfarenhet och licensiering. Revisorns planering och 

noggranna övervakning av revisionsprocessen, som säkerställer att förekomsten av 

felaktigheter minimeras är därmed avgörande för förtroendet och förmågan att säkerställa 

en hög revisionskvalitet. (Lyubimov et. al., 2013) Det är här skepsisismen och kritiken 

härstammar samt en oro uttrycks över Offshoring inom revisionsbranschen. Detta eftersom 

Offshoring diskuteras leda till att revisorerna inte kan ta sitt professionella ansvar med 

hänsyn till att noggrant kunna utföra och kontrollera revisionsarbetet samt säkerställa att 

samhället får ta del av pålitlig information när delar av revisionsprocessen sker på platser 

vilka de ansvariga revisorerna inte har någon uppsikt eller kontroll över. (Blackman et. al., 

2004; Daugherty & Dickins, 2009; Lyubimov et. al., 2013) Förutom att Offshoring 

försvårar övervakning av arbetet i syfte att säkerställa en hög revisionskvalitet, uttrycker 

professionsforskningen en oro över att samhället inte betraktar revisionens kvalitet som 

lika hög, eller förenlig med professionens regler och standarder. Detta eftersom arbetet 

sker på platser i andra länder med en annan kultur innehållandes andra regler, standarder 

och kvalitetskrav (Daugherty & Dickins, 2009). Offshoring kan således leda till 

revisionsmisslyckanden som kan få förödande konsekvenser för klienters intressenter, men 

också för revisionsbyråerna själva med hänsyn till ryktesmässiga och legala risker för den 

byrån och de revisorer som innehar ansvaret över uppdraget (Lyubimov et. al., 2013). 

 

Vid tillämpning av Offshoring har studier visat att användarna av revisionsrapporterna 

upplever att informationen som bearbetats av revisorerna håller en lägre kvalitet. 

Användarna tar således till sig informationen med en större osäkerhet. Anledning sägs vara 

en förutfattad mening om att revisionen utförs av personal med lägre kompetens och att det 

finns större risker för fel, vilka hade kunnat undvikas om revisorerna i det inhemska landet 

hade reviderat informationen. Detta eftersom revisorerna utomlands vid strategin 

Offshoring möjligtvis inte har samma höga utbildningsstandard, krav på oberoende, 

kriterier för auktorisation eller licensiering av professionens medlemmar. Forskningen har 

till stora delar dragit slutsatsen att tillämpning av dessa strategier motverkar revisorsyrkets 
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professionalism. Argumenten som delvis stöds, att länder revisionsbyråerna söker sig till 

inte har samma regler, inte utför revisionen med samma noggrannhet eller tillämpar en 

annan metodik gör det svårare att upprätthålla en jämn standard på revisionens kvalitet. 

(Lyubimov et. al., 2013) 

 

Revisionsbyråerna själva föreslår däremot att Offshoring leder till positiva effekter vilket 

främjar möjligheten för revisorerna att producera en högre revisionskvalitet. Anledningen 

till att lägga ut delar av arbetet på kontor i andra länder har ett kommersiellt, vinstdrivet 

syfte eftersom byråerna söker sig till länder med lägre personalkostnader för att utföra 

samma arbete. På grund av lägre personalkostnader förespråkas strategin Offshoring tillåta 

mer kvalificerad och kompetent personal utomlands utföra samma arbete till samma, eller 

lägre kostnad än revisionsmedarbetare med mindre kvalifikationer och erfarenhet i det 

inhemska landet (Daugherty & Dickins, 2009). Kostnads- och resursbesparingar möjliggör 

också att de ansvariga revisorerna i det inhemska landet kan lägga ett större fokus på 

väsentliga risker (Sutton et. al., 2009) och resurser tillåts alltså fördelas effektivare. 

Exempelvis kan svenska revisorer använda sin tid mer effektivt på högrisk-områden i 

revisionen, planering och granskning av komplexa frågeställningar då enklare, 

tidskrävande eller rent administrativa uppgifter utförs billigare i andra länder. Kritiken mot 

att arbetet utförs av en mindre kompetent personal utomlands är alltså starkt ifrågasatt 

inom revisionsbranschen och delvis av professionsforskningen, som också menar 

revisionskvaliteten som produceras mer beror på organisatoriska krafter och företagskultur, 

än samarbetspartnerns nationella kultur (Lyubimov et. al., 2013). Då arbete sker av 

personal utomlands främjas också revisionens utförande med hänsyn till revisorns 

oberoende eftersom de utländska revisorerna ofta inte har samma anknytning till klienter 

som revideras. Detta trots upplevelsen om lägre standarder och mjukare reglering 

(Lyubimov et. al., 2013). Hypotesen lyder därför med hänsyn till ovanstående 

argumentation enligt följande: 

 

Hypotes 3b: Strategin Offshoring är positivt relaterad till revisionskvalitet 
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3.7.5 Påverkan 

Strategin Påverkan innefattar för revisorerna att förmedla sin tjänst och sitt värde. Strategin 

Påverkan kan te sig i olika former, men strategin har till syfte att försöka påverka och 

övertyga nuvarande eller potentiella klienter för att kunna sälja in sin tjänst (Armstrong et. 

al., 2011).  Dessa aktiviteter kan te sig genom att revisionsbyråer gör reklam, arrangerar 

seminarier för klienter, informationsmöten eller genom att etablera relationer till nuvarande 

och potentiella klienter (Clow et al., 2009; Hulbert & Lawson, 1996). Strategin Påverkan 

innefattar alltså kommunikativa aktiviteter, bestående av att informera, bygga 

medvetetande, övertala samt påminna nuvarande och potentiella klienter om tjänsten och 

dess värde (Hill et. al., 2014)  

 

Revisorsprofessionen och dess medlemmar betraktar traditionellt aktiviteter knutna till 

förmedling av revisorns värde, till exempel genom reklam som motstridiga till 

professionens status om att vara en samhällsnyttig funktion, och dess professionella 

värderingar eftersom ekonomiska, kommersiella värderingar härvid riskerar att ta 

överhanden (Clow et. al, 2009; Kotler & Connor, 1977). Därmed antas förtroendet för 

revisionsbyrån minska vilket är betydande för revisionsbyråernas möjlighet att vara 

verksamma (Lee et. al., 2009; Öhman, 2004). Framförallt anses för intensiva interaktioner 

till klienter och relationsbyggandet utgöra en spänning mellan revisorers krav på 

oberoende och lojaliteten samt engagemanget till klienten (Carrington et. al., 2013; Junaidi 

et. al., 2012; Warren & Alzola, 2008). Då oberoendet tummas på kommer det att få 

negativa effekter på revisionskvaliteten då benägenheten att rapportera felaktigheter eller 

brott i klienters räkenskaper och förvaltning minskar.  

 

Dock visar forskning på att det förekommer ett ökat användande och en ökad betydelse av 

att försöka påverka och kommunicera mer intensivt med nuvarande och potentiella 

klienter. Marténg (2015) menar också att revisorer måste bli bättre på att förmedla värdet 

av sin tjänst. Studier har undersökt användandet av marknadsföringsaktiviteter hos 

revisorer (exempelvis Diamantopoulos, O’Donohoe, & Lane, 1989; Ellingson et al., 2002; 

Heischmidt et al., 2002) och forskning indikerar på att unga revisorer tror att en god 

professionell image kan etableras och underhållas med en lämplig användning av 

marknadsföring, däribland Påverkan. Sedan revisionspliktens avskaffande i Sverige har det 

blivit allt mer viktigt för revisorer att övertyga klienter att revision är nödvändigt för dem. 

Även att övertyga att tilläggstjänster såsom icke revisionsbaserade tjänster kan vara av 
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värde för klienter vilket bygger på kommersiella, vinstorienterade syften från 

revisionsbyråerna (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Resultaten i Broberg et. al. 

(2013) visar på att revisorer i Sverige på ett framgångsrikt sätt anpassat sig till de nya 

marknadsvillkoren och har en positiv attityd gentemot marknadsföringsaktiviteter, 

däribland strategin Påverkan. Också har revisorer insett vikten av marknadsföring som en 

del av deras professionella ansvar. Konflikten mellan revisorsyrket som profession och 

marknadsföring tenderar inte till att vara lika påtaglig som den en gång var, varför det är 

legitimt att ifrågasätta de negativa effekter som antas uppkomma av att revisorer försöker 

påverka sina klienter. 

 

Resultaten i Broberg et. al. (2013) indikerar på att revisorer lägger ner mer tid på 

aktiviteter tillhörande strategin påverkan än tidigare (Broberg et. al., 2013). Detta skulle 

kunna innebära att den tid och det engagemang som kan kopplas till själva revisionen 

minskar. Detta har tidigare visat sig ha negativa effekter på revisionskvaliteten då mindre 

engagemang eller tid i revisionen leder till att korrektheten i de finansiella rapporterna 

minskar eftersom förutsättningarna att upptäcka felaktigheter i klienters räkenskaper 

minskar. (Caramis och Lennox, 2008) 

 

Viktiga aktiviteter vid påverkan inom revisionsbranschen är byggande av relationer till 

nuvarande och potentiella klienter (Ruyter & Wetzels, 1999). Relationen mellan 

revisorerna och klienterna kan leda till att parterna upplever ökade fördelar i utbytet mellan 

varandra och där det skapas ett ökat förtroende mellan revisorerna och klienter. 

Förtroendet mellan revisorn och klienter är viktigt då förtroendet är en förutsättning för att 

minska informationsassymetri parterna emellan (Ruyter & Wetzels, 1999). Revisorn 

kommer då erhålla den information som krävs i revisionen vilket ger dem förutsättningar 

att finna felaktigheter i de finansiella rapporterna. Trots att detta skulle kunna försvåra 

revisorns förmåga att bevara sin oberoende ställning i förhållande till klienter finns det 

således två effekter. Men att revisorer på grund av sin professionella status inte skulle 

kunna hantera relationer är något som är legitimt att ifrågasätta, framförallt med tanke på 

de positiva effekter som kan väntas uppkomma. Forskningen gällande klient-revisor 

relationer och revisionskvalitet ger också tvetydliga resultat (Lin & Tepalagul, 2014) 

 

Hypotes 4: Strategin Påverkan är positivt relaterad till revisionskvalitet. 
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3.7.6 Marknadsutveckling  

Marknadsutveckling ser till att implementera en befintlig produkt eller tjänst till en ny 

marknad, vilket kan ske genom olika strategier för att beträda eller få tillgång till helt nya 

marknader (Ansoff, 1965). Strategin Marknadsutveckling syftar åt att förflytta 

revisionstjänsten, dess metodik och revisorernas kärnkompetens till nya marknader. 

Revisionstjänsten och revisorernas kompetens som överförs till en ny marknad är således 

till en början inte anpassad för just denna vilket kan ge en negativ effekt på 

revisionskvaliteten. Men när en ny marknad beträds finns det förutsättningar att överföra 

den metodik och kompetens som existerar eftersom det är faktorn marknad som förändras 

och inte tjänstens utformning (Ansoff, 1965). Genom selektion kan existerande personal 

utbildas och tränas, eller ny personal anställas i revisionsbyråer för att anpassas mot nya 

typer av uppdrag och på så sätt nå en organisk tillväxt som samtidigt säkerställer en hög 

revisionskvalitet (Johnson et. al., 2008; Skivington & Daft, 1991). 

 

Revisionsbranschen har trots sin trögrörlighet förändrats och diskuterats ha möjligheter att 

beträda nya marknader där revisionstjänsten tillämpas på nya områden. Exempelvis har 

tidigare offentlig verksamhet inte reviderats av professionella revisorer utan ansvaret ligger 

på speciella organ, politiskt valda revisorer, så kallade lekmannarevisorer. Professionella 

revisorer har dock gett sig in på denna marknad och bistår, i samverkan med statliga 

förtroendevalda revisorer med konsultation och hjälp i revisionen. Anledningen till att 

statliga revisorer är ansvariga är för att väldigt specifik kompetens anses krävas för att 

utföra offentlig revision. Något som inte fått medhåll från professionella revisorer som 

inom den privata sektorn granskar alla möjliga typer av företag vilka kräver utpräglad 

specialistkompetens som således inte försvårat möjligheten att anta dessa uppdrag. 

Revisorerna känner sig därför inte mindre lämpliga än statliga revisorer att revidera sådana 

verksamheter. (Agevall & Jonnergård, 2013) Dock går det inte att utesluta hur främmande 

uppdrag till en början kräver viss kompetens som saknas. För att överbygga 

kompetensbrist går det som tidigare nämnt att åtgärdas genom selektion (Johnson et. al., 

2008) men lika vanligt är att företag via förvärv eller sammangående söker sig till nya 

marknader där existerande kompetens utnyttjas och ny anskaffas och tillgång till nya 

marknader möjliggörs.  Möjligheterna att finna felaktigheter i klienter räkenskaper eller 

förvaltning kommer därmed inte att minska och revisionskvaliteten riskerar därmed inte att 

försämras.  
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Donaldson och O’Toole (2007) behandlar hur uppköp och sammangående med andra 

företag kan användas för att utöka sin marknad och få ta del av nya marknadssegment. Vid 

förvärv eller sammangående kan kompetens som tidigare saknats erhållas och kombineras 

samtidigt som man når ut till fler klienter då nya marknader exploateras (Donaldson & 

O’Toole, 2007; Hagedoorn & Duysters, 2002; Sullivan, 2002). Dessa synergieffekter som 

uppstår där resurser och kompetens kombineras skapar möjligheter att kunna bistå med 

bättre service och utföra en mer kvalitativ tjänst (Ding & Jia, 2012). Det är just detta som 

skett bland revisionsbyråerna för att få tillgång till att revidera offentlig verksamhet då 

organisationer som ansvarat för kommunal verksamhet köpts upp av professionella 

revisionsbyråer samtidigt som konsultation i detta verksamhetsområde erbjuds (Ding & 

Jia, 2012) varvid kompetens och resurser kombineras. Marknadsutveckling tillåter alltså en 

bredare klientbas varvid existerande kompetens nyttjas och ny, mer diversifierad 

kompetens erhålls. Kompetensbredden kan nyttjas och överföras inom hela revisionsbyrån 

(Lai & Krishnan, 2009; Knechel & Sharma, 2011; Krishnan & Yu, 2011; Simunic, 1984; 

Svanström & Sundgren 2012) vilket ger förutsättningar för att avge en mer kvalitativ 

revision. 

 

Marknadsutveckling tillsammans med övriga strategier som syftar åt att erhålla en större 

klientbas möjliggör även vidare effektiviseringar och besparingar som kan vara 

värdeskapande för både klienter, dess intressenter och för revisionsbyrån (Mayhew & 

Wilkins, 2003). Skalfördelar uppnås då marknader breddas och nya exploateras vilket kan 

ge upphov till lägre arvoden, med samma eller till och med större marginaler samtidigt 

som besparingarna kan överföras till klienter. Detta sker genom att kostnader som en följd 

av en effektiviserad revisionsprocess minskar och exempelvis att utbildnings och 

upplärningskostnader sprids ut över fler klienter. (Ding & Jia, 2012; Mayhew & Wilkins, 

2003) Revisorerna kan härmed erhålla fördelar eftersom lägre kostnader skapar möjlighet 

att tillföra än mer resurser i revisionen. Marknadsutveckling möjliggör därför en högre 

operationell effektivitet och lägre kostnader för att erbjuda revisionstjänsten med en högre 

kvalitet (Ding & Jia, 2012). 

 

DeAngelo (1981) samt Ding och Jia (2012) föreslår också hur revisionskvaliteten kan 

förväntas öka då revisionsfirmor utvecklar och breddar sin marknad eftersom större 

revisionsfirmor (sett till antalet klienter) är mer sannolika att utföra ett oberoende arbete. 

Revisionskvaliteten kan öka eftersom den är en funktion av revisorns kompetens (inklusive 
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tillgängliga resurser i revisionsprocessen) och förmågan att utföra en oberoende 

granskning. Med ett större antal klienter ges mindre incitament att släppa igenom 

felaktigheter då revisionsbyrån inte är lika beroende av individuella klienter och därmed 

kommer felaktigheter eller brott mer sannolikt rapporteras. Risken är istället större för 

förlorade intäkter genom att lägre revisionskvalitet än utlovad produceras (DeAngelo, 

1981). Detta knyter alltså an till ryktesrisken för revisionsbyråerna som kan vara förödande 

då revisionsbyråer är beroende av marknadens förtroende för att kunna bedriva sin 

verksamhet (Lee et. al., 2009). Stora byråer är även mer utsatta för rättsliga åtgärder med 

ekonomiska påföljder vid revisionsmisslyckande (Ding & Jia, 2012). Till skillnad från små 

byråer som är mer ekonomiskt beroende av enskilda klienter, har stora revisionsbyråer med 

en större, mer diversifierad klientbas mindre benägenhet att ge vika för klienters 

påtryckningar.  

 

Hypotes 5: Strategin Marknadsutveckling är positivt relaterad till revisionskvalitet. 

 

3.7.7 Marknadspenetration  

Marknadspenetration ser till att erhålla större marknadsandelar på en existerande marknad 

med en befintlig vara eller tjänst (Ansoff, 1957). För att skapa tillväxt är företag beroende 

av att upptäcka nya sätt att nå ut till kunder för att expandera sin marknad (Narver & 

Slater, 1990), vilket frekvent har pekats ut vara en av de viktigaste strategierna för att 

skapa en hög och långsiktig lönsamhet (Fogg & Davis, 1974). Vid Marknadspenetration 

för revisorerna existerar redan en färdig tjänst, anpassad efter den marknad man försöker 

penetrera i jämförelse med att utveckla nya marknader där företaget inte är vana vid att 

operera (Ansoff, 1957). Det föreligger då en acceptans av marknaden mot tjänsten 

eftersom behovet och tjänsten redan existerar. Förmedlingen av tjänsten blir således inte 

lika kontroversiellt. (Narver & Slater, 2004) I fallet om marknadsutveckling är 

revisionsbyråerna initialt i en svagare position då erforderlig kompetens och acceptans från 

marknaden kan antas saknas vid beträdande av en ny marknad. Eftersom produkten eller 

tjänsten och därmed kompetensen redan existerar då nuvarande marknad penetreras, är den 

enkel att överföra och tillämpa på nya klienter och kräver således inte lika mycket resurser 

(Mayhew & Wilkins, 2003). På så sätt är Marknadspenetration en viktig strategi då 

revisorernas kompetens, tjänstens metodik och övriga resurser finns tillgängliga och ger 

förutsättningar för att vidga sin marknad. (Ansoff, 1965). 
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Då marknadspenetration som strategi inte riskerar att revisionsbyråerna sträcker sig utanför 

sitt kompetensområde och att man håller tjänsten intakt föranleder strategin inte till någon 

större påverkan på revisionskvaliteten, då strategin inte riskerar att möjligheterna och 

färdigheter för revisorerna att upptäcka felaktigheter i klienters finansiella rapporter 

minskar. Revisorerna är i samma position som tidigare då revisionsprocessen hålls intakt, 

kompetensen finns tillgänglig och samma instrument används för att säkerställa sitt 

oberoende. En större marknad kan erhållas genom samma metodik som diskuteras under 

marknadsutveckling och ger upphov till liknande skalfördelar, effektiviseringar samt att ett 

större klientsegment möjliggör lättnader i att upprätthålla sitt oberoende (DeAngelo, 1981; 

Ding & Jia, 2012; Houston, 1999; Mayhew & Wilkins, 2003). Då oberoendet stärks 

kommer också incitamenten för att rapportera de felaktigheter eller brott som upptäckts i 

klienters räkenskaper och förvaltning att öka. Precis som under marknadsutveckling leder 

en ökning av marknadsandelar till konkurrensmässiga fördelar för revisionsbyråerna då 

kostnader för att utföra revisionen minskar genom att dessa sprids ut på fler reviderade 

enheter. Samtidigt som den kompetens som redan föreligger uppskattas av klienter och 

dess intressenter då de på ett effektivt sätt kan tillfredsställa respektive behov och addera 

ett mervärde (Behn et. al., 1997). Strategin marknadspenetration föranleder därför till 

följande hypotes: 

 

Hypotes 6: Strategin Marknadspenetration är positivt relaterad till revisionskvalitet. 

 

3.7.8 Produkt- och Marknadsdifferentiering 

Produkt- och marknadsdifferentiering är den mest riskfyllda strategin och innebär att ett 

företag går in på nya marknader med nya produkter eller tjänster vilka aktören saknar vana 

av att vara verksam inom (Ansoff, 1957). Ansoff (1957) skiljer mellan relaterad respektive 

orelaterad Produkt- och Marknadsdifferentiering, där relaterad Produkt- och 

Marknadsdifferentiering innefattar att företag satsar på nya marknader och produkter inom 

samma bransch som man tidigare varit verksamma inom. Detta till skillnad från orelaterad 

Produkt- och Marknadsdifferentiering där strategin innebär att företaget går in i en helt ny 

bransch. Vi kommer vid argumentation kring strategin och dess effekter på 

revisionskvaliteten fokusera på relaterad Produkt-och Marknadsdifferentiering, vilket 

innefattar nya typer av revisionstjänster till nya marknader, dock inom samma bransch, 

alltså revisionsbranschen.   
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Strategin produkt- och marknadsdifferentiering innefattar en kombination av strategin 

Produktutveckling och Marknadsutveckling. Denna strategi kan sägas vara den som 

innefattar störst risk i och med att revisionsbyråerna och revisorerna skapar nya typer av 

revisionstjänster och samtidigt går in på nya marknader där kompetens och erfarenhet 

initialt kan saknas. Mängden resurser som finns tillgängliga kan här anses kritiskt för att 

denna strategi ska kunna genomföras och skillnader bör kunna identifieras beroende på 

vilken revisionsbyrå man talar om. Större revisionsbyråer och då framförallt Big 4 (PwC, 

EY, KPMG och Deloitte) är de som dominerar revisionsbranschen och har därmed mest 

resurser. Dessa byråer skulle därmed kunna ses som mest lämpade för strategin produkt- 

och marknadsdifferentiering. Samma argument skulle kunna tillämpas för Big 7 som 

inkluderar även Grant Thornton, BDO och Mazars Set. De stora revisionsbyråerna är de 

som expanderar hela tiden, dock främst inom konsultverksamheten och tillämpar tjänster 

inom finans, skatt och annan rådgivning som faller utanför revisionstjänsten. Resurser 

finns alltså att kunna genomföra denna typ av strategi, dock i fallet med andra 

konsulttjänster än revisions handlar det om orelaterad Produkt- och 

Marknadsdifferentiering. Denna strategi har fått mycket uppmärksamhet inom forskningen 

då dessa icke revisionsbaserade tjänster av forskning anses få negativa effekter på 

revisionskvaliteten då revisorer som genomför dessa konsulttjänster sedan reviderar 

räkenskaperna och förvaltningen i företaget (Francis, 2004). Revisorn får således en 

självgranskande roll där förmågan att göra anmärkningar och utföra en oberoende revision 

kan ifrågasättas samt förstärks det ekonomiska beroendet mellan klienter och revisorer än 

mer (Francis, 2006) 

 

Med strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering avser vi att revisionsbyråer skapar nya 

produkter efter de marknadsförändringar som förekommer inom företagsvärlden, så kallad 

Strategic Fit (Grant, 2013). Det som brukar beskrivas som det nya inom redovisning är 

hållbarhetsredovisning, också kallad tripple bottom line som innefattar ekonomisk-, miljö- 

samt social redovisning. Syftet med denna redovisning är att skapa legitimitet och vara mer 

transparent mot sin omvärld (Ash et. al., 2005). Om denna ska vara till nytta för företagets 

intressenter krävs det att denna redovisning och informationen revideras på samma sätt 

som ett företags räkenskaper och förvaltning revideras av en revisor. Med tanke på hur 

aktuellt miljö-, hållbarhets- och sociala frågor blivit fyller revisorn i detta syfte en viktig 

funktion. Samhället, övriga intressenter och revisorer kan alltså erhålla värde genom 
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strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering, här med avseende på miljö-, social- samt 

hållbarhetsrevision.  

 

En del forskning drar slutsatsen att strategin orelaterad Produkt- och 

Marknadsdifferentiering, genom att erbjuda icke revisionsbaserade tjänster minskar 

revisionskvaliteten då revisorernas oberoende kan få negativa implikationer. Detta 

eftersom revisionsbyrån blir ekonomiskt beroende av klienten och att revisorer som utför 

icke revisionsbaserade tjänster förlorar sin objektivitet i revisionen av företaget (Defond et. 

al., 2002) samt att de i viss utsträckning granskar sitt eget, eller sina medarbetares arbete. 

Francis (2006) menar också att icke revisionsbaserade tjänster kan förändra revisorns roll 

som en kritisk granskare för att istället bli mer av en intern rådgivare och beslutsfattare 

inom det reviderade företaget, vilket då skulle kunna anses kompromissa revisorers 

förmåga som en extern oberoende aktör, och därmed minska revisorernas incitament att 

rapportera felaktigheter som upptäcks i klientens räkenskaper eller förvaltning.  

 

Francis (2006) drar dock slutsatsen att forskningen kring icke revisionsbaserade tjänster 

inte ger några kritiska bevis för att erbjudande av dessa kompromissar revisorers 

oberoende och detta kan ses som en anledning till varför revisionsbyråer fortfarande 

erbjuder dessa till nuvarande och potentiella klienter. Defond et. al. (2002) finner dessutom 

inget samband mellan arvoden hänförliga till dessa tjänster som en revisionsbyrå erhåller 

och revisorers oberoende, alltså inget samband till hur detta påverkar revisorers incitament 

att rapportera felaktigheter. Professionens motargument är att icke revisionsbaserade 

tjänster ökar kunskapen och förståelsen för klientens verksamhet och 

omvärldsförutsättningar, vilket i sin tur ger förutsättningar för en ökad revisionskvalitet 

(Tepalagul & Lin, 2015) genom att revisorernas får en bättre förståelse för de risker och 

väsentligheter som ska uppmärksammas vid revision av de specifika klientföretaget.  

 

Samma argumentation kan appliceras på relaterad Produkt- och Marknadsdifferentiering 

för revisorer, i form av miljö-, social- och hållbarhetsrevision. I och med att dessa tjänster 

inte tillhör den reglerade revisionen kommer inte revisionskvaliteten att påverkas direkt, 

utan möjligen endast indirekt. En revisor som genomför en hållbarhetsrevision kan erhålla 

en bättre kunskap och förståelse för klienters verksamhet varvid informationen som erhålls 

kan främja den reglerade revisionen. Detta i enlighet med exempelvis Simunic (1984), Lai 

och Krishnan, (2009) samt Knechel och Sharma (2011) vilka menar på att det förekommer 
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en kunskapsöverföring när en revisor erbjuder både konsulttjänster och revision till ett 

företag, vilket gör att revisorn kan använda den kunskap och erfarenhet denne erhållit från 

konsultarbetet till revisionen av verksamheten och räkenskaperna. Som argumenterats för i 

tidigare strategier kan strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering leda till 

effektiviseringar (Mayhew & Wilkins, 2003) och följden att revisionsbyrån erhåller fler 

klienter. Därmed kan det ekonomiska beroendet till enskilda klienter att minska samtidigt 

som kunskapsbasen breddas (Ding & Jia, 2012; Houston, 1999). På så sätt främjas därmed 

förmågan att identifiera och rapportera felaktigheter i räkenskaper eller förvaltning hos den 

reviderade klienten (DeAngelo, 1981) 

 

Hypotes 7: Strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering är positivt relaterad till 

revisionskvalitet. 
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Kapitel 4 Empirisk metod  
I kapitlet presenteras studiens empiriska tillvägagångssätt. Studien tillämpar en kvantitativ 

metod där en surveyundersökning utformats via en enkätstudie som sändes till 3156 

svenska revisorer. Vi har även genomfört en kvalitativ förstudie med tre revisorer från 

olika byråer i syfte att utvärdera vår teoretiska modell. Förstudien ligger även som grund 

för att skapa enkätundersökningen. Kapitlet inleds med en presentation av den empiriska 

metoden för förstudien för att sedan gå över till att presentera vår kvantitativa metod, 

enkätstudien. 

 

4.1 Empirisk metod för förstudie 

I kapitlets första del presenteras den empiriska metoden tillhörandes vår förstudie. I 

förstudien har vi tillämpat en kvalitativ ansats där tre revisorer från olika byråer har 

intervjuats med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Nedan presenteras en utförlig 

beskrivning av förstudiens empiriska metod. Eftersom förstudien legat till grund för att 

utvärdera vår teoretiska modell och understödja oss i operationaliseringen av enkätstudien 

kommer förstudiens resultat presenteras innan kapitlet övergår till att presentera empirisk 

metod för vår kvantitativa studie. 
 
 

4.1.1 Undersökningsmetod och design 

Syftet med studien är att försöka förklara sambandet mellan affärsmannaskap hos revisorer 

och revisionskvalitet. För att få en bättre grund att stå på gällande hur affärsmannaskap 

betraktas och tillämpas inom revisionsbranschen samt hur det kan påverka 

revisionskvaliteten har vi genomfört en förstudie av kvalitativ art (Bryman & Bell, 2005). I 

förstudien användes semi-strukturerade intervjuer med tre auktoriserade revisorer från 

olika revisionsbyråer, varav två från någon av de fyra stora och en från en mindre byrå. 

Detta gjordes på grund av ett antagande om att affärsmannaskapet kan skilja sig åt 

beroende på byråstorleken vilket bland annat DeAngelo (1981) identifierat. Exempelvis 

identifierades skillnader mellan större och mindre revisionsbyråer i hur de arbetar och 

betraktar kommersiella aktiviteter och vilken vikt som läggs i professionens värderingar. 

Två av intervjuerna genomfördes via telefon och en via ett personligt möte. 
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Vi valde att komplettera den kvantitativa metoden med en förstudie för att få en bättre 

känsla för nyckelfrågor och problem hänförliga till undersökningen innan enkäten 

konstrueras och sätts i bruk för att samla in kvantitativ eller kvantifierbar data. På så sätt 

stärks den kvantitativa undersökningens reliabilitet och vår grundförståelse för ämnet 

hänförligt till undersökningen. Vi ges även en möjlighet att identifiera användbara, eller 

nya frågor, alternativt ges en möjlighet att eliminera de frågor som inte var särskilt 

lämpliga. (Bryman & Bell, 2005; Saunders et. al., 2009) Eftersom affärsmannaskapet är ett 

nytt sätt att betrakta kommersiella värderingars påverkan på revisionskvalitet fann vi de 

lämpligt att genomföra en kvalitativ förstudie för att öka möjligheterna att skapa en väl 

utformad enkät och få en bättre känsla för hur affärsmannaskap betraktas och tillämpas 

inom revisionsbranschen.  

 

Vi valde att utföra semi-strukturerade intervjuer i förstudien med öppna frågor för att 

möjliggöra tillhandahållande av ny information som senare skulle hjälpa oss i 

utformningen av enkäten. På så sätt anskaffade vi oss information som annars hade 

utelämnats om vi endast valt att tillämpa en kvantitativ undersökning. Valet av semi-

strukturerade intervjuer möjliggjorde en stor flexibilitet i frågorna samtidigt som 

intervjuguiden tillät oss att kunna ställa precisa frågor utifrån de specifika områdena vi 

söker svar inom. En nackdel i vår förstudie är mängden frågor som ställs. Intervjuerna tog 

cirka en timmes effektiv tid att genomföra vilket respondenterna skulle kunna uppfatta som 

inkräktande på deras arbetstid och försvåra processen att få frivilliga revisorer att ställa 

upp. Framförallt då intervjuerna sker i samband med revisorernas högsäsong. Problemet 

var dock inte väsentligt då vi genom personer i vår närhet på ett enkelt sätt erhöll 

kontaktuppgifter till revisorer som gladeligen avsatte tid för att besvara våra frågor. 

Ytterligare skulle det kunna ses som en nackdel att vi inte har någon erfarenhet av rollen 

som intervjuare vilket gör att vår intervjuteknik kunde varit bättre. (Bryman & Bell, 2005; 

Jacobsen, 2002) 

 
4.1.2 Alternativt tillvägagångssätt till förstudie 

De semi-strukturerade intervjuerna tillämpades för att låta respondenterna få tala relativt 

fritt utifrån de teman vi valt att bygga upp intervjuguiden efter. Ett alternativ hade varit att 

tillämpa en ostrukturerad intervju. Båda sätten tillåter en hög flexibilitet i de frågor som 

ställs och svar som ges samt att frågorna går att anpassa under intervjuns gång, utefter 

respondenternas svar. En ostrukturerad intervju liknar ett vanligt samtal och kan vara 
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svårare att styra utefter våra valda teman. För att kunna ställa mer precisa frågor och på så 

sätt erhålla relevanta svar, samtidigt som flexibilitet och chans att ställa följdfrågor 

möjliggörs valdes därför den semi-strukturerade metoden. En semi-strukturerad 

intervjuguide underlättar således då vi söker svar på specifika teman samt att det 

underlättar analysen av den data som erhålls. Således begränsas inte svaren som erhålls vid 

strukturerade, förutbestämda frågor vilket också kunnat vara ett alternativ. En 

ostrukturerad intervju kan också ge upphov till en än mer komplex och bred data vilket 

hade blivit svårare att analysera. (Bryman & Bell, 2005) Bryman och Bell (2005) tar även 

upp fokusgrupper som ett alternativ där personer intervjuas i grupp och diskuterar valda 

frågeställningar. Vi fann inte detta som ett alternativ i vår förstudie då vi sökte en varians i 

byråtillhörighet som också tvingade oss att söka oss till olika orter. Fokusgrupper hade 

därmed försvårat planeringen och de utvalda revisorernas deltagande. 

 

Alternativt kunde vi även valt att enbart genomföra en kvantitativ metod. Med då vi ansåg 

det lämpligt att erhålla förkunskaper som gynnade vår förståelse för ämnet samt hjälp till 

enkätens utformning ansåg vi att en kombination var fördelaktigt. I annat fall hade 

enkätens utformning kunnat bli lidande med sämre frågor som saknade grund och relevans 

för vår studie. (Jacobsen, 2002) 
 
 

4.1.3 Urval förstudie 

Vid kvalitativa metoder, framförallt vid en förstudie som vår vilken är relativt liten del av 

studien är det inte möjligt att undersöka en mängd enheter. Datainsamlingen för kvalitativa 

metoder är omfattande, detaljrik och kräver mycket tid vid analys av datan. Vi valde därför 

att intervjua tre auktoriserade revisorer, varav två var hänförliga till några av de fyra största 

revisionsbyråerna och en till en mindre revisionsbyrå. Vi tog kontakt via telefon för att på 

ett tydligt sätt kunna förklara varför och hur vi ville genomgöra intervjuerna.  

 

Ett viktigt kriterium vid kvalitativa undersökningar är att få bredd och variation i de som 

deltar (Jacobsen, 2002). Därav föll valet på att intervjua revisorer från olika byråer i olika 

stadsstorlekar på grund av antagandet om att affärsmannaskapet och revisionskvaliteten 

kan te sig olika bland revisorerna beroende på dessa variabler (DeAngelo, 1981). På så sätt 

eliminerar vi också risken för att enbart välja de representanter vi själva tror kan ge oss den 

information i enlighet med de kriterier vi söker och därmed erhålls en större varians i 
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svaren vilket breddar vårt synsätt på hur revisionskvaliteten kan påverkas av 

affärsmannaskapet hos revisorer. (Jacobsen, 2002) 
 

4.1.4 Empiriskt resultat av förstudie 

Förstudien innefattade tre intervjuer med tre auktoriserade revisorer. En av de tre 

revisorerna arbetade på mindre revisionsbyrå och resterande på byråer klassificerade som 

någon av de fyra stora. Två av de tre intervjuerna genomfördes per telefon och en intervju 

genom ett personligt möte. Förstudien genomfördes för att i utvärdera den teori som vi 

tagit del av gällande revisionskvalitet och affärsmannaskap. Förstudien hade också till 

syfte att fungera som stöd till de enkätfrågor som sedan utformades. Nedan sammanfattas 

de viktigaste kommentarerna vi erhållit från intervjuerna. Revisor A och B är revisorer som 

är anställd på någon av de fyra stora revisionsbyråerna och Revisor C arbetade på en 

mindre revisionsbyrå. Operationalisering av de semi-strukturerade intervjuerna hittas i 

Appendix 1.  
 

4.1.4.1 Revisionskvalitet 

Gällande revisionskvalitet ansåg de intervjuade att de viktiga attributen för att uppnå en 

hög revisionskvalitet handlar om att sätta ihop ett kompetent team i revisionen som därmed 

ska minimera riskerna för materiella fel i det reviderade klientföretagets finansiella 

rapporter. För att medarbetarna ska upprätthålla en hög kompetens menar revisorerna att 

utbildning är av kritisk karaktär. Ytterligare är det viktigt enligt respondenterna att det 

förekommer kontroller av den revision som har skett genom att den auktoriserade revisorn 

som också är påskrivande revisor i uppdraget kontrollerar revisionsprocessen eller via 

byråns interna kontroller. Upprepande interna kontroller var något som var förekommande 

vid de större revisionsbyråerna. Detta var inget som förkom hos revisor C som arbetar på 

en mindre revisionsbyrå. Planeringfasen ansågs också det som en kritisk aktivitet vid 

revisionsprocessen, att denna genomförs på ett gediget sätt. Revisor C var mer 

accepterande till att fel kan förekomma i en revision. 

 

Gällande revisorns oberoende menar Revisor B att denna egenskap är kritisk i rollen som 

revisor. Revisor B menar vidare att dennes oberoende inte varit hotat någon gång men om 

så skulle vara fallet hade Revisor B avsagt sig uppdraget och överlämnat det till annan 

kollega. Samtidigt tror Revisor B att det kan skilja sig på mindre orter med mindre kunder 

där bedömningen kanske inte är lika hård. Revisor A menar att oberoendet är en komplex 
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egenskap. Revisor A anser att det är en fråga om bedömningar, att i varje situation se till 

att man är på rätt sida av gränsen. Revisor A anser att ju mer erfaren en revisor blir, desto 

bättre bedömningar gällande sin oberoende ställning görs. 

 

Revisorerna var eniga gällande att osäkerhet och tidsbrist kan vara faktorer som påverkar 

revisionskvaliteten då granskningen inte blir så djupgående som den i vissa situationer 

kräver. För att minimera risker var revisorerna eniga om att ta hjälp av medarbetare för att 

minska osäkerheten samt att klienten utfrågas för att skapa ökad förståelse för företaget 

och därmed minska osäkerheten i en revision. Förståelse för klientens verksamhet anser 

revisorerna vara en av de mest kritiska egenskaperna som avgör revisionskvaliteten.  

 

Gällande kompetens anser revisor A och B att klienterna efterfrågor specialkunskaper från 

sina revisorer. Detta då dessa klienter ofta är större företag som stöter på svårare frågor, 

exempelvis komplexa redovisningsfrågor. Revisor C som arbetar med mindre bolag menar 

att istället att en kompetens revisor är den som har den kompetens och social förmåga som 

krävs för uppdraget. Dock är revisorerna eniga gällande att en kompetent revisor är en 

revisor som har en förståelse för sina klienters verksamheter och kan komma med förslag 

och rådgivning som skapar mervärde för klienterna. Revisorerna är också eniga att nära 

och öppna relationer till sina klienter är viktigt då relationerna ger upphov till förtroende 

och förståelse från klienters verksamhet och främjar informationsutbytet vilket leder till att 

revisorerna erhåller den information som krävs i en revision.  
 

4.1.4.2 Affärsmannaskap  

Marknadsföring är enligt revisor A och B viktigt och är något som de själva och inom 

byrån arbetar med dagligen. Revisor C anser sig inte alls engagera sig i 

marknadsföringsaktiviteter, men att nya klienter erhålls indirekt genom att göra nuvarande 

klienter nöjda. Revisor A och B anser också att relationer är en mycket viktig strategi som 

revisor, men framförallt ryktet och varumärket som byrån står för. De försöker också skapa 

mervärde för sina nuvarande och potentiella klienter genom att anordna 

informationsträffar, utbildningar, seminarier och andra sociala aktiviteter. Gällande 

strategier att attrahera nya klienter anser Revisor A och B dessa strategier är betydelsefulla, 

där de tar kontakt med potentiella klienter och planerar in möten för att presentera vad de 

kan erbjuda företaget. Detta förekommer inte enligt Revisor C, utan potentiellt nya klienter 
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hör av sig till denne. Revisor A och B menar på att sådana aktiviteter inte är inkräktande på 

revisorns oberoende.  

 

Revisor A och B anser att det förekommit situationer där byrån köpt upp andra revisions- 

och redovisningsbyråer för att antingen öka sina markandsandelar eller få tillgång till helt 

nya marknader. Även för att förvärva en viss kompetens som byrån idag inte besitter. 

Revisor B anser att möjligheten att exploatera fler marknader är liten, då man redan idag är 

verksam på flera marknader. Detta inkluderar revidering av noterade, små och stora bolag, 

men också kommunala verksamheter. Här förekommer det en skillnad då Revisor C som 

tillhör en mindre revisionsbyrå menar på att de inte alls arbetar med sammanslagningar 

eller uppköp av andra byråer i de syften som presenteras ovan.  

 

Revisor B anser att förekommer en vilja inom branschen att förändra revisionstjänsten, 

med åtanke att det möjligen kommer ske en lagändring i framtiden att också större företag 

inte kommer att beröras av revisionsplikt. Revisor A menar att revisorer idag utför mer än 

bara revision, exempelvis erbjuder revisorerna rådgivning gällande skattefrågor, 

redovisning eller transaktioner och att revisionsbyråer som helhet arbetar mycket med 

produktutveckling. Revisor B menar vidare att mindre bolag (klienter) önskar en mer 

anpassad revisionstjänst, en light-version istället för den regelstyrda, standardiserade 

revisionen. Revisor A menar också att det inte förekommer ett motstånd att förändra 

revisionstjänsten utan att det förekommer ständigt. Revisor A menar vidare att det 

förekommer ett behov av en förändrad revision som mer anpassad beroende på företag som 

skulle skapa mer värde för dessa klienter, men också för revisor genom detta skulle ges 

förutsättningar för en mer effektiv revision. Revisor C anser dock att den nuvarande 

revisionstjänsten är en kvalitetsstämpel och det förekommer inga tankar på att förändra 

den. Revisor C uttrycker att “revisorer är inte affärsmän”, och menar att det inte finns 

några incitament att anpassa tjänsten efter klientföretagets egenskaper. Blir revisorer 

“vidlyftiga entreprenörer” finns det risk att revisionen inte uppnår den kvalitet som en 

revision ska.  

 

En revisor ska enligt Revisor A och B vara lättillgänglig för sina klienter. Inte bara 

geografiskt utan också genom reaktionssnabbhet, där man snabbt svarar på frågor och 

problemställningar som klienten står inför. Lättillgängligheten innefattar också 

kontinuerlig kontakt med klienten gällande hur verksamheten går. Revisor A och B 
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berättar också att delar av revisionsprocessen, så som kontroll av kundreskontra, 

kontrollsummeringar, reseräkningskontroller och andra enklare kontroller och 

administrativa uppgifter sköts av medarbetare utomlands inom byrån. Detta för att 

effektivisera revisionen genom att kunna fokusera på det mest väsentliga i revisionen och 

det som ger mest värde, samtidigt som det frigör tid till klienten. Detta innebär att revisor 

får mer tid till granskning av svårare frågor i revisionen. Revisor B menar vidare att 

positionering i form av var kontor är belägna också är viktigt för att kunna vara 

lättillgänglig sina klienter, likt Revisor A som anser att revisionsbyrån denne arbetar på 

inte hade varit lika framgångsrik om byråns kontor inte hade varit belägna på så många 

geografiska områden.   

 

Priset på revision är något som Revisor A anser har förändrats under de senaste åren där 

priset används som ett verktyg att attrahera och bibehålla klienter. Detta till följd av att det 

idag är marknaden som sätter priset. Detta är något som Revisor C inte säger förekommer 

på dennes byrå. Revisor A och B understryker dock att priset inte avgör den tid och 

engagemang man lägger ner på en revision, utan det avgörs av risken och komplexiteten i 

klientens verksamhet.  

 

Förmedling av det värde som en revisor tillför är något som revisorerna anser viktigt. Det 

sker enligt Revisor A en bättre rapportering idag till ledning, styrelse och ägare av vad 

revisorer faktiskt har gjort i revisionen. Det har också enligt revisor A och B blivit en 

tuffare konkurrens som tvingat till effektiviseringar från revisorernas sida. Arvoden har 

minskat, men genom nya tekniker så som IT-system och effektivare metoder i revisionen 

har revisionstjänsten blivit mer effektiv och möjliggör för revisorer att fokusera på det som 

är väsentligt i revision. Revisor C menar att det inte finns en uttalad strategi för att på ett 

bättre sätt förmedla värdet av en revision. 

 
4.1.4.3 Sammanställning av resultat från förstudie 

Trots att det inte faller inom ramen för vårt forskningssyfte är det relevant att lyfta de 

skillnader som förekommer mellan de respondenter som arbetar på en större revisionsbyrå 

och den som arbetar på en mindre, detta med avseende på affärsmannaskapets olika 

strategier och revisionskvalitet. De olika kommersiella strategierna som vi presenterar som 

tillhörande affärsmannaskap hos revisorer ansågs ofta inte förkomma hos revisor C som 

arbetade på en mindre revisionsbyrå.  
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Vad gäller revisionskvalitet med avseende på revisorns oberoende och kompetens kunde 

det tydas av respondenternas svar att de förhåller sig stark till båda indikatorerna på 

revisionskvalitet. Revisorns oberoende anses vara en kritisk egenskap hos en revisor och 

lika så kompetensen hos revisorn och det team som genomför en revision ansågs vara 

nyckeln för att uppnå hög revisionskvalitet.  

 

Kommersiella värderingar hos revisorerna, genom affärsmannaskapets strategier, kan 

också utläsas förekomma hos de två revisorerna som arbetar på de någon av de fyra största 

byråerna. Detta i enlighet med vår teori, att revisionsbranschen består av både en 

kommersiell och en professionell logik som är varandra understödjande och något som 

revisorer identifierar sig med. Bland annat anser revisor A och B att strategier så som 

produktutveckling som nödvändigt och något som mindre klientföretag efterfrågar. De 

menar vidare att det förekommer olika typer av prisstrategier för att vinna klienter, samt 

anser revisorerna det allt mer viktigt att ha en god arbetsrelation till klienter, vara 

lättillgänglig och reaktionssnabb på frågor och problem för att etablera förtroendefulla 

relationer med klienten.  

 

Förstudien bekräftade mycket av vår teori, att revisorer tillämpar både kommersiella och 

professionella värderingar i sitt yrkesutövande som således är kompletterande snarare än 

konkurrerande. Också kunde det identifieras ett tydligt bidrag till affärsmannaskapets 

teoretiska modell då de framgick av revisorerna från någon av de fyra stora 

revisionsbyråerna att strategin Offshoring tillämpades. Exempelvis utförde personal på 

kontor utomlands enklare kontroller hänförligt till granskningen och administrativa 

uppgifter. Strategin Offshoring kommer därmed inkluderas i modellen för affärsmannaskap 

då vi finner tillhörighet till strategin Plats. 
 
 
 

  



  
 

62 

4.2 Empirisk metod för enkätstudie 

I kapitlets andra del presenteras den empiriska metoden tillhörande vår kvantitativa 

undersökning som genomfördes via en surveyundersökning innefattande tvärsnittsdesign. 

Den kvantitativa metoden har konstruerats med hjälp av en enkätundersökning. Nedan 

presenteras en utförlig beskrivning och operationalisering av den kvantitativa metoden. 
 

4.2.1 Undersökningsmetod- och design 

Det andra steget i vår metod för studien är utformandet av enkäter för att genomföra en 

kvantitativ undersökning i syfte att förklara sambandet mellan affärsmannaskap hos 

revisorer och revisionskvalitet. Vid en deduktiv forskningsansats likt vår rekommenderar 

Bryman och Bell (2005) att tillämpa en kvantitativ metod i syfte att erhålla generaliserbara 

resultat, vilket bekräftar studiens reliabilitet och som sedan analyseras utifrån de ställda 

hypoteserna vilka sedan kan förkastas eller accepteras. Valet av en kvantitativ metod 

tillåter oss att erhålla standardiserad information vilken blir effektiv och enkel att behandla 

samt undersöka genom statistiska tester. Enkätutskick via mail till revisorer möjliggör att 

vi kan nå ett stort urval på ett enkelt sätt och därmed erhålla ett representativt urval för hela 

populationen. Vi får också möjlighet att uttala oss om variationer och samband och 

identifiera avvikelser när det gäller att förklara sambandet mellan affärsmannaskap och 

revisionskvalitet. (Jacobsen, 2002) 

 

För att erhålla data till vår kvantitativa undersökning genomfördes en surveyundersökning 

omfattandes av tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign innebär att data från flera fall samlas in 

vid en viss tidpunkt för att erhålla en mängd kvantitativ eller kvantifierbar data med 

koppling till flera variabler (Bryman & Bell, 2005). Detta analyseras sedan för att 

identifiera samband hänförliga till vårt undersökningssyfte, att kunna testa och förklara 

sambandet mellan affärsmannaskap och revisionskvalitet. Den kvantitativa metoden 

tillämpades för att samla in en mängd data under den begränsade tidsperiod vi studerar 

ämnet, vilket hade varit svårt om en kvalitativ metod hade tillämpats. Den kvantitativa 

metoden var också förenlig med studiens syfte då vi önskade att kunna erhålla 

generaliserbara resultat vilket inte är möjligt genom att enbart använda en kvalitativ metod. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

Surveyundersökningen strukturerades med hjälp av en webbenkät (se appendix 5) som 

sedan skickades ut till alla registrerade och godkända revisorer som fanns tillgängliga på 
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FAR:s hemsida (3156 stycken). Enkäter är ett kostnadseffektivt sätt att samla in data på då 

enkäter är lätta och snabba att administrera, framförallt då urvalet som i vårt fall är spritt 

över ett stort geografiskt område. Genom att sända ut enkäter reduceras också den så 

kallade “intervjueffekten” som kan uppkomma vid intervjuer och därmed påverka 

respondenternas svar. Studier har visat på att respondenter tenderar att vara mer ärliga i 

sina svar då de inte observeras och kommunicerar med intervjuaren och de försöker 

således inte ge en förvrängd, positiv bild av sig själva vilket kan ske i en direkt kontakt 

med intervjuaren. Enkäterna medför också att alla frågor ställs på samma sätt till samtliga 

respondenter, formuleringen hålls konsekvent vilket annars kan påverka respondenternas 

svar i en intervjusituation. Enkäten innehöll en stor majoritet slutna frågor och hölls så 

korta som möjligt eftersom dessa typer av frågor är lätta att besvara och en för lång enkät 

kan leda till att respondenterna tröttnar under enkätens gång. (Bryman & Bell, 2005) 

Enkäten innehöll påståenden gällande en revisionskvalitet, avseende revisorernas 

oberoende och kompetens, likväl förekom det påståenden som är hänförliga till 

affärsmannaskapets strategier. Genom enkätundersökningen kan vi sedan på ett enkelt sätt 

statistiskt undersöka sambanden mellan affärsmannaskapets strategier och en revisors 

oberoende och kompetens (indikatorerna på revisionskvalitet). 
 
 

4.2.2 Kritik mot kvantitativ metod 

Jacobsen (2002) pekar på att kvantitativa metoder kan leda till att undersökningen får en 

ytlig prägel då undersökningen är inriktad mot flera enheter. Därför kan metoden inte vara 

för komplex, man får nöja sig med att mäta relativt enkla samband och det går inte att 

erhålla allt för komplex data. Då vi använder en standardiserad enkät för att samla in vår 

data kan vi endast få svar på det de frågor och påståenden som ställs och kan inte fånga in 

variationer i hur olika frågor tolkas och besvaras. Ytterligare nackdelar med enkäter, till 

skillnad från strukturerade intervjuer är att vi under enkätens gång inte kan hjälpa 

respondenterna vid eventuella frågor om exempelvis tolkning samt att det inte ges någon 

möjlighet att ställa uppföljningsfrågor för att få fördjupade svar och erhålla 

tilläggsinformation. Dessa effekter försöker vi dock eliminera i så stor utsträckning som 

möjligt genom att ställa så klara och tydliga frågor som möjligt vilket är kritiskt vid 

enkätundersökningar. Kontaktuppgifter bifogades också till oss om problem eller frågor 

skulle uppkomma. Vid en kvantitativ metod där data samlas in via enkäter, är det trots 

förstudien som hjälpt oss formulera frågor, vi som undersökare som bestämmer vilka 

frågor och faktorer som är relevanta att undersöka vilket kan få effekter på datan som 
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samlas in och påverkas därmed av våra föreställningar av vad som är viktigt. (Jacobsen, 

2002) 

 

Risken för att frågor hoppas över vid enkätundersökningar är också överhängande varför vi 

via enkätprogrammet valt att ha viktiga frågor obligatoriska att besvara. Valet av enkäter 

gör också att antalet och typen av frågor vi kan ställa begränsas för att inte tråka ut 

respondenterna som av denna anledning väljer att inte besvara enkäten. Alla typer av 

frågor passar sig inte heller i en enkätundersökning. Därför kunde vi inte ställa vissa frågor 

som kunde betraktas som överflödiga eller komplexa av respondenterna och valde de mest 

centrala frågorna för att minimera bortfallet av svar. En stor begränsning som vi är väl 

medvetna om är att surveyenkäter tenderar att leda till ett stort bortfall vilket kan leda till 

skevheter som påverkar våra resultat. Men genom att sända ut webbenkäter via mail 

underlättar vi för respondenterna att besvara enkäten eftersom det går smidigt att öppna 

enkäten via länk, till skillnad från att sända enkäter via post där respondenterna tvingas 

posta tillbaka enkäten vilket ökar sannolikheten för ett större bortfall. (Bryman & Bell, 

2005) Bryman och Bell (2005) menar att enkäter som sänds ut via internet kan leda till ett 

större bortfall eftersom det kan vara kostsamt för respondenterna att vara uppkopplade till 

nätverket samt att alla möjligtvis inte har en dator eller emailadress. Detta är dock inte 

förenligt på vårt urval då revisorer dagligen i sitt arbete använder datorer och 

därigenom har tillgång till internet och email via arbetet. För att öka svarsfrekvensen och 

styrka undersökningens validitet försöker vi eliminera bortfallet så gått det går. Genom att 

utforma ett bra introduktions-/inbjudningsbrev (Appendix 2) som tilltalar de utvalda 

revisorerna och sända ut påminnelser till de som inte besvarat enkäten, tillsammans med att 

hålla enkäten så kort och tydlig som möjligt försökte vi reducera bortfallet. (Bryman & 

Bell, 2005). Påminnelsebreven finner ni i appendix 3 och 4. 
 
 

4.2.3 Alternativt tillvägagångssätt till kvantitativ metod 

Ett alternativt tillvägagångssätt som vi såg möjlig för att genomföra vår studie var att 

tillämpa en större kvalitativ undersökning. På så sätt hade vi kunnat få en möjligen djupare 

förståelse för hur revisorer betraktar och tillämpar affärsmannaskap i sitt arbete och hur det 

påverkar revisionskvaliteten. Genom att göra flertalet intervjuer möjliggörs att ställa 

följdfrågor och erhålla mer utförliga svar vilket kunde gett oss en mer informationsrik data 

inför analysen. (Bryman & Bell, 2005) Problem uppstår dock eftersom vi ämnar få ett brett 

spektra av svar för att kunna erhålla generaliserbara resultat vilket försvåras vid en 
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kvalitativ studie. Det skulle krävas en stor mängd resurser för att kunna nå ut till ett större 

urval. Med de begränsade resurser vi har tillgång till hade vi endast nått ut till ett fåtal 

respondenter varvid det blir svårt att avgöra om respondenternas svar är representativa för 

hela populationen. Alltså hade vi mött svårigheten att kunna generalisera studiens resultat 

via detta tillvägagångssätt, varvid studiens reliabilitet och validitet hade kunnat 

ifrågasättas. 

 

Frågorna och påståenden vi vill ha svar på är delvis av känslig karaktär, exempelvis hur 

revisorerna ställer sig till påståenden som behandlar revisorns oberoende, och vi tror vi kan 

erhålla bättre, ärligare och fler svar eftersom enkäter och en kvantitativ metod främjar 

respondenternas anonymitet. Ytterligare problem är att vår studie genomförs i samband 

med den mest intensiva arbetsperioden för revisorerna, varvid en kvalitativ metod, 

innefattandes av djupgående intervjuer vilka är mer tidskrävande hade försvårat 

planeringen och samarbetsviljan från revisorerna. Ytterligare svårigheter med en kvalitativ 

ansats är att analysera den information som samlas in eftersom den hade blivit väldigt 

omfattande, svårkategoriserad på grund av dess öppenhet där meningar och ordalydelser 

kan spela roll i de svar som anges. Svaren innehåller således flera nyanser som kan vara 

svåra att tolka. Fördelen med informationsrikedom via denna metod kan alltså samtidigt bli 

en nackdel på grund av dess komplexitet. (Jacobsen, 2002) 

 

Istället för att tillämpa tvärsnittsdesign hade vi kunnat göra en longitudinell studie som 

hade gett möjlighet att identifiera förändringar över tid då data vid detta tillvägagångssätt 

samlas in vid olika tidpunkter (Bryman & Bell, 2005). Alternativet med en longitudinell 

studie hade varit relevant för att se hur kommersiella eller affärsmässiga beteenden som vi 

ämnar undersöka förändrats över en överskådlig tidsperiod och om det är mer accepterat 

idag än förut. För att sedan analysera sambandet till revisionskvalitet. Detta hade varit 

intressant eftersom bland annat Broberg et. al. (2013) funnit att revisorer idag i högre 

utsträckning omfamnat exempelvis marknadsföringsaktiviteter. Men då vår studie sker 

under en begränsad tidsperiod är inte en longitudinell studie tillämplig. 
 

4.2.4 Metod för datainsamling 

Primärdata samlades in via enkäter för att på så sätt erhålla kvantifierbar data som ligger 

till grund för att testa våra hypoteser. Kommersiella beteende i revisionsbranschen har 

behandlats av flertalet forskare men då vi ämnar en annan utgångspunkt i syfte att förklara 
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sambandet till revisionskvalitet behövdes ny information samlas in för att kunna testa våra 

hypoteser och på så sätt kunna dra slutsatser från dessa. Dock användes några frågor 

hänförliga till revisors oberoende som tidigare använts av Carrington et. al. (2013) varvid 

en indikation ges om att frågorna håller en hög kvalititet som dessutom av tidigare 

forskning bedömts hålla en god reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2005). För att 

identifiera påståenden hänförliga till affärsmannaskapets strategier vi också tagit del av 

vissa påståenden som använts i Ahlberg & Lazarevska (2009) vilka undersökt 

strategiförändringar inom revisionsbranschen inför revisionspliktens avskaffande år 2010.  

 

Vi utformade enkäten från ett webbaserat program (webbenkäter.com) genom vilket vi 

enkelt kunde konstruera enkäten, importera urvalets emailadresser, skicka påminnelser och 

snabbt nå ut till ett stort antal revisorer under en kort tidsperiod. Genom en webbaserad 

konstruktion slipper respondenterna sända tillbaka sina svar via post vilket hade kunnat 

öka bortfallet, och genom en knapptryckning kunde revisorerna enkelt återsända 

formuläret via internet. (Bryman & Bell, 2005) Enkäten sändes ut till samtliga godkända 

och auktoriserade revisorer som fanns registrerade på FAR:s hemsida (3156 stycken), 

varvid data om populationens kön, ålder, titel, namn, byråtillhörighet och emailadresser 

fanns tillgängligt. Dock saknades information om kön, titel, ålder och byråtillhörighet för 

42 stycken revisorer. Genom intervjuernas resultat i förstudien och utifrån befintlig teori 

och litteratur konstruerades de frågor som ställdes i enkäten. 

 

Enkäten skickades ut via webbprogrammet, innehållandes vårt inbjudningsbrev med en 

förklarande text gällande vårt forskningssyfte, varför vi valde att skicka ut enkäten till 

revisorerna samt innehöll inbjudningsbrevet våra kontaktuppgifter i syfte erbjuda 

respondenterna möjlighet att kontakta oss vid frågor eller funderingar. Efter fem 

arbetsdagar sändes första påminnelsebrevet (appendix 3) ut till revisorerna vilket var 

nyttigt då vi såg en betydlig ökning i svarsfrekvensen varje gång revisorerna erhöll en 

påminnelse. Efter tio arbetsdagar sändes sedan det andra påminnelsebrevet ut (appendix 4). 

För att visa tacksamhet för värdefullt deltagande gav vi respondenterna möjlighet att få ta 

del av studiens resultat. 
 

4.2.5 Pilotstudie 

Eftersom vi skickade enkäten till ett stort urval var enkätens funktionalitet och utformning 

oerhört viktig, samt säkerställande av att frågorna som ställs är lämpliga, enkla att svara på, 
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har en seriös framtoning, är lätta att förstå samt att datan samlas in på ett korrekt vis. 

Därför genomfördes en pilotstudie där enkäten testades och frågorna utvärderades utifrån 

tre testpersoners upplevelser och kommentarer. Med hänsyn till testpersonernas 

kommentarer genomfördes korrigeringar och vissa påståenden formulerades om. På detta 

vis stärks enkätens reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2005) samt att sannolikheten 

ökar för en hög svarsfrekvens. Pilotstudien ger oss således möjlighet att bedöma hur 

surveyfrågorna fungerar och undersökningens helhetsintryck. Vi fick således möjlighet att 

identifiera eventuella fel, få en bild av frågornas lämplighet samt kunde vi utesluta sämre 

frågor som testpersonerna ansåg var svåra eller alltför känsliga att besvara. (Bryman & 

Bell, 2005) 
 

4.2.6 Urval kvantitativ undersökning 

Urvalet bestod av samtliga auktoriserade och godkända revisorer som fanns registrerade på 

FAR:s hemsida och uppgick totalt till 3156 stycken. Detta var det enda lämpliga sättet att 

få tag på revisorernas emailadresser och övrig tilläggsinformation såsom titel, födelseår, 

kön, byråtillhörighet, etcetera. Genom detta tillvägagångssätt når vi inte ut till alla Sveriges 

revisorer, men då det inte var möjligt att erhålla kontaktuppgifter till samtliga ansåg vi att 

antalet som fanns registrerade på FAR:s hemsida ändå skulle vara representativt för hela 

populationen. De flesta revisorer är dessutom registrerade på FAR:s hemsida varvid 

bortfallet inte blev särskilt stort. Storleken på urvalet valdes för att erhålla en så hög 

svarsfrekvens som möjligt varför vi inte begränsade oss till att göra ett mindre urval utifrån 

hela populationen.  
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4.3 Operationalisering av enkät 

Nedan presenteras enkätens utformning, dess frågor och påståenden, tillsammans med 

motivering och kodning av de påståenden/variabler studien ämnar att mäta för att förklara 

sambandet mellan affärsmannaskap och revisionskvalitet. Operationaliseringen kommer 

delas upp på påståenden vilka verkar som indikatorer på revisionskvalitet (revisorns 

oberoende och kompetens) vilket utgör våra beroende variabler. Sedan kommer påståenden 

hänförliga till affärsmannaskapets strategier presenteras vilka utgör våra oberoende 

variabler och ställas emot de beroende och testas statistiskt. Enkätfrågorna är till en stor 

majoritet utformade som en ordinalvariabel där respondenterna anger sitt svar på en 

sjugradig likertskala (1=instämmer inte alls, 7=instämmer helt). Kodning av 

ordinalvariablerna sker enligt likertskalans sifferangivelse (exempelvis 1=1, 7=7). I vissa 

fall har vi vänt på påståendena för att säkerställa att respondenterna tenderar att svara 

likvärdigt oavsett hur frågan är ställd, vilket ökar studiens reliabilitet och validitet (Bryman 

& Bell, 2005). I dessa fall sker kodningen i motsatt riktning (Exempel 1=7, 7=1). En 7-

gradig skala användes för att kunna erhålla en större variation i respondenternas svar, och 

det ger fler alternativ som kan göra det enklare för respondentera att välja en siffra som 

passar in bättre just på dem (Wärneryd, 1993).  

 

Hypoteserna kommer testas genom den data som samlas in via enkäten, varvid 

faktoranalys, Cronbach’s Alpha-test och bivariata korrelationsanalyser kommer göras för 

att identifiera en uppsättning påståenden vilka visar på reliabla observationer, hänförliga 

till respektive strategi och indikator på revisionskvalitet. Efter genomförda tester kommer 

vi sedan generera nya variabler i form av index som slutligen ligger till grund för 

hypotesprövningen som prövas via en multivariat regressionsanalys. Reliabilitetstesterna 

görs på grund av att aggregerade mått, så som vid indexkonstruktion, riskerar att 

påståenden hänförliga till den specifika variabeln inte är relaterade till samma mått, alltså 

saknar överensstämmelse och inte mäter samma sak. På så sätt styrker vi den interna 

reliabiliteten och studiens validitet. (Bryman & Bell, 2005) Vid analys av Cronbach’s 

Alpha är ett vanligt gränsvärde vid samhällsvetenskapliga, ekonomiska studiers 

mätinstrument 0,7, men vid nya instrument accepteras även 0,6 för att bedöma 

reliabiliteten, och huruvida våra variabler mäter samma sak. Gränsvärdet 0,6 kommer 

därmed utgöra vårt lägsta gränsvärde. (Hair et. al., 2010) Vid faktoranalysen kommer 

gränsvärdena för hur påståendena laddar i respektive faktor utgöras vid 0,45 då Hair et. al. 
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(2010) rekommenderar detta som en lägre gräns vid ett antal observationer över 150 (vår 

enkät innehåller 190 observationer). 

 

4.3.1 Beroende variabel – Revisionskvalitet 

Revisorns oberoende och kompetens verkar som våra två beroende variabler vilka 

indikerar på revisionskvalitet i enlighet med DeAngelos (1981) definition vilka använts i 

flertalet tidigare studier (Francis, 2011).  

 

4.3.1.1 Beroende variabel I - Revisorns oberoende 

I tabell 4.3.1.1 nedan presenteras påståendena som ställdes i enkäten hänförliga till 

revisorns oberoende vilket utgör en av våra två beroende variabler vilka verkar som 

indikatorer på revisionskvalitet. Ur tabellen går det också att utläsa variabelnamn för 

respektive påstående, vilka svarsalternativ som fanns möjliga och hur kodning sedan skett. 

 
Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

6. Jag följer alltid regler och standarder fullt ut som 
föreligger för revisorer RO6 Instämmer inte alls = 1 1 

8. Att revisorn är fullständigt oberoende är alltid en 
förutsättning för att utföra ett bra arbete. RO8 2 2 

10. Att vara oberoende är en av de mest fundamentala 
värderingarna i arbetet som revisor. RO10 3 3 

12. Att jag som revisor betraktas som oberoende av min 
omgivning är viktigare än att faktiskt vara oberoende. RO12 4 4 

14. Klienters intressenter får ta del av pålitligare information 
om klienter då revisorn är fullständigt oberoende. RO14 5 5 

18. Revisorns oberoende måste noggrant säkerställas vid 
varje uppdrag och aktivitet som utförs. RO18 6 6 

20. Ibland har Ni utfört ett uppdrag trots att oberoendet har 
kunnat ifrågasättas. RO20 Instämmer helt =       7 7 

Tabell 4.3.1.1 

 

6. Jag följer alltid regler och standarder fullt ut som föreligger för revisorer. 

Hur väl regler och standarder följs inom revisionsyrket har tidigare betraktats som ett mått 

på kvalitativ revision (Francis, 2011). Rangordningen av detta påstående ger oss ett mått på 

hur viktigt det är att följa de regler och ramverk som föreligger för revisorer vilket kan 

avspegla hur professionella värderingar beaktas av respondenterna, däribland revisorns 

oberoende.  

 

8. Att revisorn är fullständigt oberoende är alltid en förutsättning för att utföra ett bra 

arbete. 
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10. Att vara oberoende är en av de mest fundamentala värderingarna i arbetet som 

revisor. 

Påstående 8 och 10 ställs för att se hur respondenterna värderar och förhåller sig till 

revisorns oberoende. Att revisorn bevarar sitt oberoende är kritiskt för att förhålla sig 

skeptisk och objektiv till information klienter avger och ökar sannolikheten för att 

rapportera felaktigheter som upptäcks (DeAngelo, 1981). Påståendet har tidigare använts 

inom forskningen (exempelvis Carrington et. al., 2013) för att få en indikator på hur 

revisorerna förhåller sig till och betraktar oberoendet som en förutsättning för att avge en 

hög revisionskvalitet. Det faktum att tidigare forskning använt frågorna ger en ytterligare 

indikation om frågans kvalitet, samt styrker studiens reliabilitet och validitet eftersom 

andra forskare gjort liknande bedömningar (Bryman & Bell, 2005). 

 

12. Att jag som revisor betraktas som oberoende av min omgivning är viktigare än att 

faktiskt vara oberoende. 

Påståendet har till syfte att få en indikation om hur revisorer värderar att faktiskt vara 

oberoende eller om de räcker med att betraktas som det. Det faktiska oberoendet är det som 

egentligen avgör hur oberoende en revisor är och påverkar dess beslut i en revision, och 

därmed sannolikheten att rapportera fel (DeAngelo, 1981). Att revisorn upplevs som 

oberoende är enbart en föreställning mot omvärlden för att erhålla legitimitet. Påståendet 

kommer sedan att kodas i motsatt riktning då det är det faktiska oberoendet som är av 

betydelse. En angivelse av siffran 7 på likertskalan antar därför koden 1 och så vidare.  

 

14. Klienters intressenter får ta del av pålitligare information om klienter då revisorn är 

fullständigt oberoende. 

Påståendet ställs för att se hur respondenterna själva ser oberoendet som en förutsättning 

för en hög revisionskvalitet vilket hjälper oss att se styrkan i vår indikator om oberoendet 

påverkar revisionskvaliteten. Liknande fråga har även använts i Carrington et. al (2013) 

men omformulerats något för att anpassas efter vårt syfte. 

 

18. Revisorns oberoende måste noggrant säkerställas vid varje uppdrag och aktivitet som 

utförs. 

Påståendet följer av samma resonemang som påstående 8 och 10, vilken hänsyn som tas till 

revisorns krav på att vara oberoende i arbetet och hur viktigt det är att säkerställa i ett 
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uppdrag. Frågan ställs därför för att vi likt tidigare forskning (Carrington et. al., 2013) har 

denna variabel som en indikator på revisionskvalitet. 

 

20. Ibland har Ni utfört ett uppdrag trots att oberoendet har kunnat ifrågasättas. 

Respondenternas svar på denna fråga hjälper oss identifiera, likt frågorna ovan hur 

oberoendet beaktas i revisionsprocessen. Genom att vända på påståendet och se om 

respondenterna tenderar till att anta uppdrag trots att oberoendet kan ifrågasättas får vi en 

motpol till de andra frågorna där respondentera bedömt betydelsen av att vara oberoende. 

Detta sätt att kontrollera och vända på påståendena är enligt Jacobsen (2002) ett sätt att öka 

studiens reliabilitet. Detta påstående kommer sedan att kodas i motsatt riktning 

innebärande att en angivelse av värdet 1 kodas till 7 och så vidare.  

 

4.3.1.2 Beroende variabel II -Revisorns kompetens 

I tabell 4.3.1.2 nedan presenteras påståendena som ställdes i enkäten hänförliga till 

revisorns kompetens (vilket också omfattas av resurser som finns tillgängliga i revisionen i 

form av tid, verktyg, processer etc.). Revisorns kompetens omfattar vår andra beroende 

variabel vilken också fungerar som en indikator på revisionskvalitet. Ur tabellen går det 

också att utläsa samma information som delgavs i föregående tabell. 

 
Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

7. Jag känner stor tillit till mina klienter och den information 
som de avger. RK7 Instämmer inte alls= 1 1 

9. Ungefär hur många timmar utbildning per år erhåller du i ditt 
arbete (inklusive utbildningsevent, branschdagar, seminarier 
etcetera). 

RK9 2 2 

11. Klienter ni reviderar tillhör till stora delar samma 
bransch/branscher. RK11 3 3 

13. Jag anser att jag har tillräcklig kunskap och erfarenhet 
hänförligt till de branscher mina klienter är verksamma inom. RK13 4 4 

15. Jag avstår från uppdrag när uppdraget kräver kompetens jag 
saknar. RK15 5 5 

16. I en revision lägg alltid tillräckliga resurser för att 
säkerställa en hög revisionskvalitet. RK16 6 6 

17. Om jag begår ett misstag under revisionen är sannolikheten 
hög att mina kollegor eller byråns interna kontrollsystem 
upptäcker misstaget. 

RK17 Instämmer helt =       7 7 

19. Det förekommer fall då steg i revisionsprocessen hoppas 
över eller inte behandlas med den noggrannhet som borde 
krävas. 

RK19  

 

Tabell 4.3.1.2 

 

7. Jag känner stor tillit till mina klienter och den information som de avger. 



  
 

72 

Den professionella skepsismen gentemot information klienter avger kan påverka 

revisionskvaliteten (Tepalagul & Lin, 2015). Revisorns kritiska förhållningssätt kan 

påverka vilka kontroller som sker i revisionsprocessen där mer omfattande kontroller och 

resurser som läggs på revisionsarbetet kan vara avgörande för revisionens kvalitet 

(exempelvis Margheim & Kelley, 1992; Gramling, 1999). Påståendet har även använts i 

Otley och Pierce’s (1996) studie gällande tidsbudgetars påverkan på revisorers arbete. 

 

9. Ungefär hur många timmar utbildning per år erhåller du i ditt arbete (inklusive 

utbildningsevent, branschdagar, seminarier etcetera). 

Påståendet ställs utifrån antagandet om att mer utbildning är positivt relaterat till en högre 

kompetens. I revisorers kompetens ingår utbildning och träning vilket tidigare använts som 

en indikator på revisionskvalitet (Francis, 2011). Därför ser vi även i vår studie 

möjligheten att använda antalet utbildningstimmar som en indikator på mängden 

kompetens som förklarar revisionskvalitet. Kategorierna utgör ett intervallvariabel där 

kodningen sker enligt följande: 0-25=0 - 151 eller mer = 6. Förstudien visade också på att 

utbildning anses som kritiskt för att upprätthålla kompetens och för att producera hög 

revisionskvalitet.  

 

11. Klienter ni reviderar tillhör till stora delar samma bransch/branscher. 

13. Jag anser att jag har tillräcklig kunskap och erfarenhet hänförligt till de branscher 

mina klienter är verksamma inom. 

Tidigare studier har argumenterat för att branschexpertis ökar revisionskvaliteten och leder 

till mer precisa bedömningar (Balsam et. al., 2003, Francis & Yu 2009; Solomon et. al., 

1999) och revisorerna är således bättre på att upptäcka felaktigheter (Owhoso et. al, 2002). 

Påstående 11 och 13 är hänförliga till revisorers kompetens inom de områden och 

branscher revisorerna reviderar och blir således en indikator för den revisionskvalitet som 

produceras.  

 

15. Jag avstår från uppdrag när uppdraget kräver kompetens ni saknar. 

Även detta påstående ställs som en indikator på om revisorer har branschspecifik kunskap 

eller om de innehar tillräcklig kompetens i de uppdrag som antas vilket påverkar den 

revisionskvalitet som produceras (exempelvis Balsam et. al., 2003; Francis & Yu, 2009; 

Owhoso et. al., 2002). Frågan ger oss därför ett ytterligare mått på revisorns kompetens 

och avstår revisorn uppdrag visar det på kompetens.  
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16. I en revision lägg alltid tillräckliga resurser för att säkerställa en hög revisionskvalitet. 

Mängden resurser som tillämpas i revisionen är betydande för en hög revisionskvalitet 

(Margheim & Kelley, 1992). Påståendet är hänförligt till revisorers kompetens såsom den 

kunskap, erfarenhet, etcetera samt tid och resurser som finns tillgängliga. Genom 

påståendet får vi således ett mått på om revisorerna och revisionsbyråerna säkerställer att 

det finns erforderliga förutsättningar för att producera en kvalitativ revision. Påståendet är 

viktigt då teorin argumenterat att mängden resurser som tillämpas kan påverkas av externa 

faktorer såsom arvodesstorleken (Gramling, 1999; Margheim & Kelley, 1992).  

 

17. Om jag begår ett misstag under revisionen är sannolikheten hög att mina kollegor eller 

byråns interna kontrollsystem upptäcker misstaget. 

Även detta påstående likt påståendet ovan ger oss en indikation på vilka resurser och 

vilken kompetens som finns tillgänglig inom byrån. Sannolikheten att upptäcka fel ökar 

med mer omfattande granskningsprocesser och frågan indikerar på om den kompetens 

byrån har är tillräcklig för att minimera sannolikheten för att fel förekommer i rapporter. 

Vi tror också svaren på denna fråga kan skilja sig mellan olika byråstorlekar med tanke på 

att större byråer har mer resurser tillgängliga för att säkerställa att misstag minimeras. 

 

19. Det förekommer fall då steg i revisionsprocessen hoppas över eller inte behandlas med 

den noggrannhet som borde krävas. 

Påståendet ställs för att erhålla information om hur revisorer förhåller sig till engagemang 

och nedlagda resurser i en revision. Svaren indikerar således på det engagemang, den 

noggrannhet och resurser som tillämpas för att minimera eventuella felaktigheter och 

säkerställa en hög revisionskvalitet (Caramis & Lennox, 2008). Studier har funnit att 

förmågan att finna felaktigheter och överträdelser i klientföretagets räkenskaper minskar då 

engagemang och resurser minskar i en revision. Denna fråga har inspirerats av Otley och 

Pierce (1996) som använder liknande påstående  

 

4.3.2 Oberoende variabler – Affärsmannaskapets strategier  

Nedan presenteras de påståenden som ställts hänförliga till affärsmannaskapets 

kommersiella strategier vilka utgör våra oberoende variabler. 
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4.3.2.1 Oberoende variabel I – Påverkan 

I tabell 4.3.2.1 nedan presenteras de påståenden som ställts för att fånga begreppet 

hänförligt till strategin Påverkan i syfte att pröva hypotes 4: Strategin Påverkan är positivt 

relaterad till revisionskvalitet. I tabellen presenteras även information om variabelnamn, 

svarsalternativ och kodning. 
 

Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

21. Jag som revisor har en kontinuerlig kontakt med klienter, 
styrelse och/eller aktieägare för att påverka och förmedla vad 
jag som revisor har att erbjuda. 

Påverkan
21 Instämmer inte alls =  1 1 

22. Det är viktigt att ha en kontinuerlig kontakt med klienter, 
styrelse eller aktieägare för att påverka och förmedla vad ni 
som revisorer har att erbjuda 

Påverkan
22 2 2 

23. Det är mer viktigt idag än tidigare att försöka sälja in sina 
tjänster till nuvarande och potentiella klienter.  

Påverkan
23 3 3 

24. Rekrytering av nya klienter sker oftast genom att anställda 
på revisionsbyrån söker kontakt med potentiella klienter. 

Påverkan 
24 4 4 

 

 

5 5 
6 6 

Instämmer helt =       7 7 
Tabell 4.3.2.1 

 

21. Jag som revisor har en kontinuerlig kontakt med klienter, styrelse och/eller aktieägare 

för att påverka och förmedla vad jag som revisor har att erbjuda. 

Genom påståendet försöker vi fånga begreppet hänförligt till affärsmannaskapets strategi 

Påverkan och därmed betydelsen att kommunicera sin tjänst till nuvarande och potentiella 

klienter och därmed påverka dessa i deras val av tjänsteleverantör. Liknande fråga ställdes 

även i Ahlberg & Lazarevska, 2009) som undersökte huruvida det blivit viktigare att 

påverka och övertyga marknaden (klienter) inför revisionspliktens avskaffande. Påståendet 

öppnar upp för bland annat bättre förståelse och kunskap om klienters verksamhet och 

bransch. Således understöds revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter (DeAngelo, 

1981). Revisorn kommer därmed erhålla den information som krävs för att genomföra 

revisionen och minskar därmed den informationsassymetri som föreligger mellan 

klientföretaget och revisorn (Ruyter & Wetzels, 1999).  

 

22. Det är viktigt att ha en kontinuerlig kontakt med klienter, styrelse eller aktieägare för 

att påverka och förmedla vad ni som revisorer har att erbjuda. 

23. Det är mer viktigt idag än tidigare att försöka sälja in sina tjänster till nuvarande och 

potentiella klienter.  
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Påstående 22 och 23 är hänförlig till teorin som säger att det har blivit allt viktigare och 

mer accepterat inom revisionsbranschen att påverka marknaden (revisionsbenägna klienter) 

för att överleva och skapa affärer på den allt mer konkurrensutsatta revisionsbranschen 

(exempelvis Diamantopoulos et. al., 1989; Ellingson et al., 2002; Heischmidt et al., 2002; 

Broberg et. al., 2013). Intensivare relationer kan främja revisionskvaliteten genom att 

klienten blir medgörlig i revisionen, men också för att revisorer då erhåller mer 

klientspecifik och informationsrik kunskap som ökar möjligheterna att finna felaktigheter i 

klientens finansiella rapporter (Ruyter & Wetzels, 1999; DeAngelo, 1981). Även dessa 

påståenden är inspirerade av Ahlberg & Lazarevska (2009) där de ställde påståendet: ”Det 

har blivit viktigare att försöka påverka marknaden i och med att revisionsplikten kommer 

avskaffas”, för att identifiera vilka strategiförändringar som skett varvid resultaten pekade 

på en ökad betydelse inför revisionspliktens avskaffande. 

 

24. Rekrytering av nya klienter sker oftast genom att anställda på revisionsbyrån söker 

kontakt med potentiella klienter. 

För att skapa affärsmöjligheter ser strategin Påverkan genom påståendet till att revisorer 

idag tar kontakt med nuvarande och potentiella klienter för att övertyga dessa om vilken 

tjänsteleverantör de ska välja och att de kan fylla klienters och dess intressenters specifika 

behov. Frågan syftar därför åt om revisorer själva är de som aktivt försöker påverka 

klienter eller om revisorerna överlåter till klienter att kontakta revisionsbyråns 

medarbetare.  I Ahlberg & Lazarevska (2009) finner vi liknande fråga, dock ställd i motsatt 

riktning vilket ger oss en indikation om att frågan tidigare bedömts som valid och reliabel 

för att mäta strategin. (Bryman & Bell, 2005) 

 

4.3.2.2 Oberoende variabel II - Pris  

I tabell 4.3.2.2 nedan presenteras de påståenden som ställts för att fånga begreppet 

hänförligt till strategin Pris i syfte att pröva hypotes 1: En aggressiv prissättningsstrategi 

är positivt relaterad till revisionskvalitet. Samma information går att utläsa i tabellen som i 

föregående strategi. 
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Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

25. Revisionsarvoden är idag lägre för samma arbete än 
tidigare. Pris25 Instämmer inte alls =   1 1 

26. Minskade revisionsarvoden tvingar till effektiviseringar i 
revisionsprocessen. Pris26 2 2 

27. Granskningen i revisionen blir mer omfattande när 
revisionsarvoden är högre Pris27 3 3 

28. Att underprissätta revisionstjänsten är en förutsättning för 
att sälja in andra tjänster. Pris28 4 4 

29. Minskade revisionsarvoden möjliggör effektiviseringar i 
revisionsprocessen. Pris29 5 5 

  
 
  

6 6 

Instämmer helt =         7 7 

Tabell 4.3.2.2 

 

25. Revisionsarvoden är idag lägre för samma arbete än tidigare. 

Vår teori visar på att arvoden inom revisionsbranschen idag blir allt lägre (Duff, 2004; 

Greene & Barret, 1994; Marxen, 1990; McNair, 1991), och motiverar därför frågan. Även 

Ahlberg & Lazarevska (2009) undersökte och ställde frågan om revisorer planerat att 

förändra prissättningen som en följd av strategiförändringar inom revisionsbranschen. 

Forskning argumenterar för att lägre arvoden kan ge en negativ effekt på 

revisionskvaliteten genom att mindre resurser läggs ned i revisioner som en följd av att 

upprätthålla tjänsten marginaler (exempelvis Knechel et. al., 2011; Gramling, 1999). Dock 

menar annan forskning att så inte är fallet då engagemang och resurser i en revision 

fastställs utifrån risk och komplexitet i det reviderade klientföretaget (bland annat Houston, 

1999). Frågan stödjer således hypotes 1 för att se om priset, det vill säga revisionsarvoden 

idag är lägre. 

 

26. Minskade revisionsarvoden tvingar till effektiviseringar i revisionsprocessen. 

Mindre revisionsarvoden argumenteras också i forskningen leda till effektivisering av 

revisionsarbetet. Att revisorer tvingas planera arbetet noggrannare, fokusera på väsentliga 

risker eller tillämpar metoder som är pålitligare och effektivare som en följd av att försöka 

upprätthålla en revisionens lönsamhet (Houston, 1999; Margheim and Kelley, 1992; Kelley 

and Margheim, 1987). På så vis diskuteras det att revisionskvaliteten i bästa fall kan öka, 

men även att arvodesstorleken inte har någon betydelse för revisionskvaliteten då resurser 

är en funktion av klientrisken och att revisorernas arbete inte påverkas av arvodesstorleken. 

 

27. Granskningen i revisionen blir mer omfattande när revisionsarvoden är högre. 
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Påståendet har samma syfte som ovan om arvodesstorleken har någon effekt på resurser 

som läggs ned i revisionen. Påståendet kommer kodas om i motsatt riktning eftersom det 

ställs utifrån premissen att revisionsarvoden är högre, alltså i motsats till hypotes 1 där en 

aggressiv prissättningsstrategi är en funktion av lägre arvoden. Omkodning: 1=7, 2=6 

etcetera.  

 

28. Att underprissätta revisionstjänsten är en förutsättning för att sälja in andra tjänster. 

Påståendet syftar åt förstå om revisionstjänsten möjligtvis är en inkörsport till att sälja 

andra konsulttjänster till samma klient som revideras och om prissättningen på revisionen 

påverkas. Detta i enlighet med hypotes 1 som ser till att priset på revisionsarvoden 

fungerar som ett sätt att skapa affärsmöjligheter. Prissänkningar är således ett 

konkurrensverktyg, en strategi för att attrahera klienter men ger också en förhoppning att 

kunna sälja andra tjänster för att på så sätt driva upp intäkterna och kompensera för 

minskade revisionsarvoden (Marxen, 1990; Patel & Prasad, 2013).  

 

29. Minskade revisionsarvoden möjliggör effektiviseringar i revisionsprocessen. 

Se motivering för påstående 26.  

 

4.3.2.3 Oberoende variabel III – Plats/Offshoring 

I tabell 4.3.2.3 nedan presenteras de påståenden som ställts för att fånga begreppen 

hänförliga till strategin Plats (variablerna GeografiskPlac – påstående 30 och 

Tillgänglighet – påstående 31) i syfte att pröva hypotes 3a: En attraktiv lokalisering är 

positivt relaterad till revisionskvalitet, och hypotes 3b: Strategin Offshoring är positivt 

relaterad till revisionskvalitet (variabel Offshoring – påstående 32) som är en påbyggnad 

av strategin Plats. 

 
Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

30. Revisionsbyråns geografiska placering är betydelsefull 
för att nå ut till nuvarande och potentiella klienter. 

Geografisk-
Plac Instämmer inte alls= 1 1 

31. Det är viktigt som revisor att vara lättillgänglig och 
snabbt kunna besvara klienters frågor och lösa deras 
problem. 

Tillgänglighet 2 2 

32. Delar av revisionsprocessen hanteras ibland av 
personal utomlands inom byrån. Offshoring 3 3 

  
 
  

4 4 
5 5 
6 6 

Instämmer helt =       7 7 
Tabell 4.3.2.3 
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30. Revisionsbyråns geografiska placering är betydelsefull för att nå ut till nuvarande och 

potentiella klienter. 

Genom att vara lättillgänglig, på rätt plats vid rätt tidpunkt kan arbetet underlättas, bli mer 

effektivt och skapa mervärde för klienter genom att snabbt kunna svara på klienters 

förfrågningar och problem (Amonini et. al., 2010; Cameran et. al., 2010). Förtroendet för, 

och medvetenheten om revisionsbyrån kan därmed öka precis som möjligheten att 

producera en kvalitativ tjänst. Påståendet ställs för att få ett mått på huruvida 

respondenterna känner igen sig i strategin att lokalisera sig i nära anslutning till klienter för 

att främja reaktionssnabbheten och möjligheten att nå ut till klienter. 

 

31. Det är viktigt som revisor att vara lättillgänglig och snabbt kunna besvara klienters 

frågor och lösa deras problem.  

Även detta påstående berör strategin plats och hypotes 3a, och motiveras enligt ovan. 

Platsstrategin berör att skapa affärsmöjligheter genom att vara lättillgänglig och flexibel 

för att kunna avge en bättre, mer attraktiv service och erhålla konkurrensmässiga 

fördelar (Theoharakis & Hooley, 2003). Genom påståendet får vi ett bredare perspektiv än 

just den geografiska placeringen som är en fast punkt.  

 

32. Delar av revisionsprocessen hanteras ibland av personal utomlands inom byrån. 

Påstående 32 berör hypotes 3b: Offshoring är positivt relaterad till revisionskvalitet och är 

en påbyggnad av strategin Plats. Att lägga ut delar av verksamheten på kontor i andra 

länder är en välkänd strategi för företag i allmänhet (Offshoring), för att sänka kostnader 

och kunna effektivisera och fokusera på sin kärnverksamhet. Påståendet ser således till om 

strategin tillämpas för att kunna studera dess relation till revisionskvalitet. 

 

4.3.2.4 Oberoende variabel IV – Produkt- & Produktutveckling 

I tabell 4.3.2.4 nedan presenteras de påstående som ställts för att fånga begreppet hänförligt 

till strategin Produkt- & Produktutveckling för att pröva hypotes 2: Strategin att förändra 

revisionstjänsten är positivt relaterad till revisionskvalitet. Påståendena hänförliga till 

hypotesen har tidigare tillämpats av Ahlberg & Lazarevska (2009) som undersökte 

revisionsbyråernas strategiförändringar inför revisionsplikten avskaffande, där de ställde 

frågan: ”Det kommer vara viktigt att kunna anpassa revisionen enligt kundens önskemål 

när revisionsplikten avskaffas”. Således ges en indikation om att påstående likt våra 

tidigare har bedömts valida och reliabla. (Bryman & Bell, 2005) 
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Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

41. En ny eller modifierad version av revisionstjänsten 
hade i vissa situationer uppfyllt revisionens syfte på ett 
bättre sätt. 

Produkt-
utveckling41 Instämmer inte alls =  1 1 

42. En ny eller modifierad version av revisionstjänsten 
hade kunnat effektivisera mitt arbete som revisor. 

Produkt-
utveckling42 2 2 

43. Ibland begränsas jag som revisor av att 
revisionstjänsten är alldeles för stelbent. 

Produkt-
utveckling43 3 3 

44. Det finns en vilja inom byrån du arbetar på att förändra 
revisionstjänsten för att attrahera fler klienter. 

Produktutvec
kling44 4 4 

45. Byrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda andra 
typer av revision än den reglerade revisionen. 

Produktutvec
kling45 5 5 

 
 

6 6 
Instämmer helt =         7 7 

Tabell 4.3.2.4 

 

41. En ny eller modifierad version av revisionstjänsten hade i vissa situationer uppfyllt 

revisionens syfte på ett bättre sätt. 

Detta påstående har till syfte att identifiera huruvida respondenterna anser att strategin 

Produkt- och Produktutveckling är lämplig och om en ny eller modifierad revisionstjänst 

på skulle kunna ge en tillförlitligare informationsgivning. Skulle revisionstjänsten kunna 

anpassas bättre till klientföretaget och mindre efter regelverket hade revisorn möjligtvis 

kunnat uppfylla sin roll som marknadens väktare på ett bättre sätt samt i större utsträckning 

kunnat attrahera de klienter som idag inte omfattas av revisionsplikt. Påståendet ställs för 

att kunna undersöka hur en förändring av revisionstjänstens utformning korrelerar med 

revisionskvalitet i enlighet med hypotes 2. 

 

42. En ny eller modifierad version av revisionstjänsten hade kunnat effektivisera mitt 

arbete som revisor. 

Påståendet ger oss ytterligare indikationer på hur en förändring av revisionstjänsten utefter 

klientspecifika egenskaper kan effektivisera revisionstjänsten, främja kvaliteten, och 

därmed attrahera klienter, vilket också gör att klienter erhåller ett större värde samtidigt 

som samhället får pålitligare information att förhålla sig till. Påståendet ställs också med 

bakgrund att de flesta revisionsmisslyckande enligt Beasley et. al. (2001) beror på att 

revisorer inte kunnat samla in tillräckliga, eller viktiga revisionsbevis från klientföretag, 

och fattar sedan felaktiga beslut under revisionsprocessen gång. En ny eller modifierad 

version skulle kunna motverka detta.  

 

43. Ibland begränsas jag som revisor av att revisionstjänsten är alldeles för stelbent. 
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Detta påstående, precis som ovanstående inspireras också av Ahlberg & Lazarevska (2009) 

och har till syfte att ytterligare se viljan till att förändra revisionstjänsten då en 

standardiserad tjänst möjligtvis inte kan attrahera eller lämpar sig utifrån klientspecifika 

egenskaper och situationer. Påståendet ställs också i kontrast till ovanstående som ser till 

viljan att förändra tjänsten, när detta påstående istället ger en indikation om den nuvarande 

tjänsten är för standardiserad. Genom detta sätt ökar påståendenas reliabilitet. (Bryman & 

Bell, 2005) 

 

44. Det finns en vilja inom byrån du arbetar på att förändra revisionstjänsten för att 

attrahera fler klienter. 

45. Byrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda andra typer av revision än den 

reglerade revisionen. 

Påståendena 44 och 45 syftar till att identifiera om revisorer eller revisionsbyråerna har en 

vilja att förändra revisionstjänsten eller redan har implementerat en strategi för att förändra 

revisionstjänsten. I enlighet med Norberg och Thorell (2005) och Kempe et. al. (2013) 

skulle förändringen av tjänsten på ett bättre sätt kunna tillfredsställa och attrahera klienter 

vilket ger oss möjlighet att förklara strategins (hypotes 2) samband till revisionskvalitet. 

 

4.3.2.5 Oberoende variabel V - Marknadspenetration  

I tabell 4.3.2.5 nedan presenteras påståendena som ställts för att fånga begreppet hänförligt 

till strategin Marknadspenetration i syfte att pröva hypotes 6: Strategin 

Marknadspenetration är positivt relaterad till revisionskvalitet. 

 
Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

33. Det finns en vilja inom byrån att skaffa fler klienter. MknPenetration 
33 Instämmer inte alls =  1 1 

34. Det finns kapacitet eller förutsättningar inom byrån 
att revidera ett större antal klienter. 

MknPenetration 
34 2 2 

35. En större klientbas kan leda till att revisionen 
effektiviseras. 

MknPenetration 
35 3 3 

  
 
  

4 4 
5 5 
6 6 

Instämmer helt =        7 7 
Tabell 4.3.2.5 

 

Påstående 33, 34 och 35 är hänförliga till att bredda och penetrera den existerande 

marknaden som revideras. Påståendena ställs för att identifiera om 
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revisorerna/revisionsbyråerna ser möjligheter i att öka sina marknadsandelar och erhålla 

fler klienter för att på så sätt undersöka sambandet till revisionskvalitet. 

Marknadspenetration är en viktig strategi då den kompetens som finns tillgänglig ger 

förutsättningar för att vidga sin marknad men kräver en strategi för att öka medvetenheten 

om sig själv som tjänsteleverantör (Ansoff, 1965). Strategin är enligt Fogg och Davis 

(1974) en av de viktigaste för att skapa en långsiktig, hög tillväxt och därmed av stor 

betydelse i affärsmannaskap för revisorer. I enlighet med strategin har tidigare studier visat 

hur en större klientbas har positiva effekter på revisorerna kompetens och förmåga att 

utföra en oberoende revision (exempelvis Ding & Jia, 2012; Mayhew & Wilkins, 2003). 

Dels för att revisionsbyråer med ett större antal klienter inte är lika ekonomiskt beroende 

av enskilda klienter (Ding & Jia, 2012; DeAngelo, 1981) och att det ger upphov till en 

totalt högre kompetens (exempelvis Simunic, 1984) 

 

4.3.2.6 Oberoende variabel VI – Marknadsutveckling 

I tabell 4.3.2.6 nedan presenteras de påståenden som ställts för att fånga begreppet 

hänförligt till strategin Marknadsutveckling i syfte att pröva hypotes 5: Strategin 

Marknadsutveckling är positivt relaterad till revisionskvalitet. 

 
Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

36. Att revidera andra marknader än de traditionella, till 
exempel offentlig verksamhet så som kommuner, landsting, 
kyrkor, med flera är en lämplig uppgift för en revisor.  

Mkn-
Utveckling 36 Instämmer inte alls=1 1 

37. Revisionstjänstens metodik är överförbar på marknader 
som idag inte revideras. 

Mkn-
Utveckling37 2 2 

38. Byrån jag arbetar på har kapacitet eller ser möjligheter att 
revidera marknader som idag inte revideras. 

Mkn-
Utveckling38 3 3 

39. Att revidera nya marknader kan leda till att revisorers 
arbete effektiviseras. 

Mkn-
Utveckling39 4 4 

40. Uppköp eller sammangående med andra revisionsbyråer 
skapar förutsättningar för revisorer att erhålla uppdrag som 
tidigare inte var möjliga. 

Mkn-
Utveckling 40 5 5 

 
 

6 6 
Instämmer helt=      7 7 

Tabell 4.3.2.6 

 

36. Att revidera andra marknader än de traditionella, till exempel offentlig verksamhet så 

som kommuner, landsting, kyrkor, med flera är en lämplig uppgift för en revisor.  

Då marknadsutveckling kan vara svårt att se framför sig som respondent ställs fråga 36 för 

att identifiera hur revisorer upplever en pågående förändring där offentlig verksamhet 

blivit mer aktuellt att beträda för professionella revisorer. Påståendet ger på så sätt 
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möjlighet att fånga in begreppet hänförligt till strategin för att undersöka dess samband till 

revisionskvalitet. Åsikter har varit delade där somliga anser att offentlig verksamhet kräver 

specifik kompetens vid revision varför lekmannarevisorer bär ansvaret, samtidigt som 

professionella revisorer själva i undersökningar inte sett några större svårigheter då 

komplexiteten i uppdrag inom den privata sektorn inte betraktats som något hinder. 

(Agevall & Jonnergård, 2013) 

 

37. Revisionstjänstens metodik är överförbar på marknader som idag inte revideras. 

Påståendet ställs för att få en indikator på hur väl revisionstjänstens metodik enligt 

respondenterna är överförbar på andra marknader och därmed hur tillämpbar 

Marknadsutvecklingsstrategin är med hänsyn till dess möjliga effekter på den 

revisionskvalitet revisorerna kan avge. Vid marknadsutveckling då revisorer som en ny 

aktör går in på en ny marknad är tjänsten till en början inte anpassad efter denna (Ansoff, 

1957) vilket möjligtvis kan föranleda till negativa effekter på revisionskvaliteten. Dock har 

tjänsteleverantören förutsättningar att överföra samma metodik, som vid exempelvis 

offentlig revision, på ett effektivt sätt då det är marknaden som skiljer sig, och inte 

tjänsteutövandet (Ansoff, 1965).  

 

38. Byrån jag arbetar på har kapacitet eller ser möjligheter att revidera marknader som 

idag inte revideras. 

Detta påstående har till syfte att erhålla en indikator på hur respondenterna ser sig själva 

och revisionsbyrån lämpade att beträda nya marknader, antingen via den kapacitet som 

finns tillgänglig eller genom att anskaffa den externt. Härmed får vi ett mått på Strategin 

Marknadsutveckling. 

 

39. Att revidera nya marknader kan leda till att revisorers arbete effektiviseras.  

Påståendet ställs för att se hur respondenterna betraktar strategin Marknadsutveckling då 

teorin diskuterar hur effektiviseringar möjliggörs som föranleder till en högre 

revisionskvalitet. Detta i samband med att en organisation växer när nya marknader beträds 

och breddar byråns kompetensområden samt möjlighet att förhålla sig oberoende till 

klienter på grund av att ekonomiska band reduceras (Ding & Jia, 2012; Mayhew & 

Wilkins, 2003). 
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40. Uppköp eller sammangående med andra revisionsbyråer skapar förutsättningar för 

revisorer att erhålla uppdrag som tidigare inte var möjliga. 

Uppköp eller sammangående är en metod för att beträda marknader som tidigare inte var 

möjliga vilket exempelvis skedde då revisionsbyråer skaffade sig tillgång till att erhålla 

kommunala uppdrag (Ding & Jia, 2012). Påståendet ger oss därför ytterligare indikationer 

om strategin existerar eller om den är tillämpbar vilket på så sätt fångar strategin 

Marknadsutveckling. Genom förvärv och sammangående med andra företag kan en 

organisation erhålla och kombinera kapacitet (så som kompetens inom specifika nya 

områden) som tidigare saknats (Donaldson & O’Toole, 2007; Hagedoorn & Duysters, 

2002; Sullivan, 2002).   

 

4.3.2.7 Oberoende variabel VII - Produkt- och marknadsdifferentiering   

I tabell 4.3.2.7 nedan presenteras de påståenden som ställts för att fånga begreppet 

hänförligt till strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering för att pröva hypotes 7: 

Strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering är positivt relaterad till revisionskvalitet. 

 
Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

46. Revisionsbyrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda 
miljörevision. 

Prod-
/Mkndiff46 Instämmer inte alls =  1 1 

47. Revisionsbyrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda 
hållbarhetsrevision. 

Prod-
/Mkndiff47 2 2 

48. Revisionsbyrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda 
social revision. 

Prod-
/Mkndiff48 3 3 

49. Frivillig revision är en lämplig uppgift för en revisor. Prod-
/Mkndiff49 4 4 

50. Inom byrån diskuteras möjligheten att erbjuda andra 
former av revision på marknader som inte revideras idag. 

Prod-
/Mkndiff50 5 5 

51. Det finns kapacitet eller förutsättningar inom byrån att 
erbjuda andra former av revision på marknader som inte 
revideras idag. 

Prod-
/Mkndiff51 6 6 

 
  Instämmer helt =        7 7 

Tabell 4.3.2.7 

   

Genom påståendena 46, 47 och 48 får vi en indikation i vilken utsträckning 

revisionsbyråerna valt att tillämpa de revisionstjänster som omfattas av strategin Produkt- 

och Marknadsdifferentiering, eftersom att dessa former av revision inte omfattas av den 

traditionella, reglerade revisionstjänsten, samt att den utövas på en helt ny marknad som 

tidigare inte existerat. I Ahlberg & Lazarevskas (2009) studie ställdes även liknande 

påståenden som 46, 47 och 48 för att identifiera revisionsbyråernas strategiförändring inför 

revisionspliktens avskaffande vilket ger en indikation om påståendenas validitet och 
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reliabilitet (Bryman & Bell, 2005). Påstående 49 ger i sin tur respondenterna möjlighet att 

besvara huruvida de anser dessa former av revision gentemot en ny marknad är önskvärt 

och passande för revisorer. Alltså om strategin är något branschen som helhet eller 

revisionsbyrån revisorn arbetar på bör implementera och om de gjort det på ett effektivt 

sätt. Vi ges genom påståendena därför en möjlighet att fånga in strategin Produkt- och 

Marknadsdifferentiering och testa dess relation till revisionskvalitet. Teorin förespråkar 

bland annat (exempelvis Ding & Jia, 2012; Mayhew & Wilkins, 2003; Simunic, 1984) hur 

aktiviteter hänförliga till strategin kan leda till effektiviseringar, kunskapsöverföring 

etcetera som revisorerna kan ha nytta av vilket främjar en högre revisionskvalitet då 

förmågan och möjligheterna att finna felaktigheter i klientföretagets räkenskaper och 

förvaltning kan antas öka. Därav ställs även påstående 51 som ger en indikation om hur 

revisorerna anser byrån ha förutsättningar eller kan anskaffa sig den kapacitet som krävs. 

Påstående 50 har i syfte att kunna utläsa i vilken utsträckning det finns en vilja inom 

revisionsbyrån som respondenten tillhör att tillämpa nya tjänster på nya marknader. 

 

4.3.2.8 Kontrollvariabler 

1.Kön 

I tabell 4.3.2.8.1 nedan presenteras frågan hänförlig till kontrollvariabeln Kön var 

information om variabelnamn, svarsalternativ och kodning delges. 

 
Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

1. Kön? Kön Kvinna 0 
  Man 1 

Tabell 4.3.2.8.1 

 

Frågan ställs för att kunna se om män och kvinnor svarar olika på enkätfrågorna och 

möjliggöra om skillnader föreligger mellan könen. Nguyen et. al. (2008) föreslår att 

kvinnor är mer etiska än män i sitt beteende varför det kanske svarar annorlunda på 

affärsmannaskapets strategier om de i större utsträckning anser att de går emot 

professionella värderingar. Kvinnor har också visat sig utföra arbetsuppgifter effektivare 

och noggrannare än män (Nguyen et. al., 2008) och i mindre utsträckning litar på och 

påverkas av de klienter som revideras (Gold et. al., 2009). Dessa faktorer är direkt 

kopplade till att kunna avge en högre revisionskvalitet varför frågan om kön är intressant 

att analysera. Frågan utgör en dikotom variabel och kodas enligt följande: Man = 1 Kvinna 

= 0 
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2. Vad är din yrkestitel? 

I tabell 4.3.2.8.2 nedan presenteras frågan som ställdes hänförligt till kontrollvariabeln 

Titel varvid samma information som i föregående kontrollvariabel kan utläsas. 

 
Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

2. Vad är din yrkestitel? Titel Godkänd revisor 0 
 Auktoriserad revisor 1 

Tabell 4.3.2.8.2 

 

Auktorisation förväntas i studien ha betydelse för revisorns kompetens och den 

identifikation man känner till revisorsprofessionen. Auktorisationen för revisorer har 

tidigare visat positiva samband till erfarenhet och kunskap varvid högre revisionskvalitet 

blivit ett utfall av att vara auktoriserad (Cahan & Sun, 2015). En högre identifikation till 

revisorsprofessionen argumenteras dessutom i studier också påverka revisorns inställning 

gentemot professionella värderingar så som oberoendet (Carrington et. al., 2013; Suddaby 

et. al., 2009). Frågan formuleras som en dikotom variabel och kodningen sker enligt 

följande: Auktoriserad = 1 Godkänd = 0 

 

3. Vilken revisionsbyrå arbetar du på?� 

I tabell 4.3.2.8.3 nedan presenteras frågan som ställdes hänförligt till kontrollvariabeln 

Byråtillhörighet varvid som information som i föregående kontrollvariabel kan utläsas. 

 
Påstående Variabel Svarsalternativ Kod 

3. Vilken revisionsbyrå arbetar du på? 

Big7 
 

PwC 1 
EY 1 

Deloitte 1 
KPMG 1 

Grant Thornton 1 
BDO 1 

Mazars Set 1 
Annan 0 

Tabell 4.3.2.8.3 

 

Revisionsbyråers storlek har i flertalet studier använts som en förklarande faktor till en 

högre revisionskvalitet (Francis & Yu, 2009; DeAngelo, 1981). Argumenten bygger på att 

större byråer besitter en totalt högre kompetens (Francis & Yu, 2009) och är mer benägna 

att bevara sin oberoende ställning, ofta till en följd av att de inte är beroende av 

individuella klienter, är mer utsatta för legala- samt ryktesrisker vid revisionsmisslyckande 

(Ding & Jia, 2012; Houston, 1999). Byråtillhörigheten blir därför en indikator för att utläsa 
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skillnader i vilka resurser som finns inom byrån och hur revisorns oberoende värderas. Vi 

tror också att det föreligger skillnader mellan stora och små byråers syn på de strategier 

som föreslås i studien. Bland annat av den anledning som vi argumenterar för, att resurser 

kan vara avgörande för hur affärsmässiga strategier tillämpas, och vi anser inte det vara en 

väsentlig skillnad mellan exempelvis Grant Thornton tillhörande Big 7 och KPMG 

tillhörande Big 4. Därav tar inkluderar vi revisionsbyråerna tillförande Big 7 i 

svarsalternativen och inte bara revisionsbyråer tillhörande Big 4. Svaren kodas som 

dikotoma variabler där svar hänförliga till de 7 stora revisionsbyråerna (PwC, EY, Deloitte, 

KPMG, Grant Thornton, BDO, Mazars Set) erhåller koden = 1 och Annan byrå = 0. 

 

4. Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? (Vänligen ange antal år)? 

I tabell 4.3.2.8.4 nedan presenteras frågan hänförlig till kontrollvariabeln Erfarenhet. I 

tabellen kan variabelnamn och svarsalternativ också utläsas. 

 
Påstående Variabel Svarsalternativ 

4. Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen (Vänligen ange antal 
år)? Erfarenhet Öppen fråga 

Tabell 4.3.2.8.4 

 

Frågan ställs för att identifiera skillnader i respondenternas erfarenhet inom 

revisionsbranschen då erfarenhet och därmed kompetens likt vår studie tidigare använts 

som indikatorer på högre revisionskvalitet (Francis, 2011). Erfarenheter har i studier 

argumenterats och visat sig vara en faktor som är positivt relaterad till en högre kompetens 

och att därmed avge en högre revisionskvalitet då en mer erfaren revisor med högre 

sannolikhet kunnat upptäcka felaktigheter i den information klienter avger (Cahan & Sun, 

2015; Francis, 2011; Owhoso et. al., 2002). Frågan är öppen och utgör en kvotvariabel som 

inte kräver vidare kodning. 

 

5. Hur stor del av dina klienter är idag (Uppskattning i %): �- Små bolag: anställda < 49, 

balansomslutning < 40 miljoner kr, nettoomsättning < 80 miljoner kr; Stora bolag: anställda > 49, 

balansomslutning >40 miljoner kr, nettoomsättning > 80 miljoner kr; Börsnoterade bolag 

I tabell 4.3.2.8.5 nedan presenteras frågan hänförlig till kontrollvariabeln Klienttyp varvid 

information om variabelnamn och svarsalternativ kan utläsas. 
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Påstående Variabel Svarsalternativ 

5. Hur stor del av dina klienter är idag (uppskattning i %):  
Små bolag: anställda < 49, balansomslutning < 40 miljoner kr, 
nettoomsättning < 80 miljoner kr; Stora bolag: anställda > 49, 
balansomslutning >40 miljoner kr, nettoomsättning > 80 miljoner kr; 
Börsnoterade bolag 

Småbolag Små bolag –  
öppen fråga 

Storabolag Stora bolag -  
öppen fråga 

Börsnoterade-
bolag 

Börsnoterade bolag 
- öppen fråga 

Tabell 4.3.2.8.5 

 

Den typ av klient som respondenterna främst reviderar tror vi kan ha betydelse för vilken 

inställning man har till strategier hänförliga till marknadsföring och produkt- och 

marknadsutveckling. Möjligtvis kan revisorer som arbetar med mindre klienter se ett större 

behov i att behöva påverka klienter och situationsanpassa revisionstjänsten då den kanske 

inte alltid är förenlig med och anpassad efter mindre klienters faktiska behov och situation 

(Kempe et. al., 2013). Studier menar att revisorer agerande påverkas beroende av vilka 

bolag som reviderar. Vid revidering av börsnoterade bolag tenderar revisorer att förhålla 

sig starkare till professionella värderingar jämfört med andra revisorer, av den anledningen 

att de har kapitalmarknadens ögon på sig (Carrington et. al., 2013), och de förekommer en 

större ryktesrisk att inte leverera kvalitativa revisioner. Liknande fråga ställdes även i 

Ahlberg & Lazarevskas (2009) studie vilket styrker påståendets validitet och reliabilitet 

(Bryman & Bell, 2005). Frågan är av öppen karaktär där respondenterna anger sitt svar i % 

och utgör en kvotvariabel vilken inte kräver vidare kodning. 
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4.4 Bortfallsanalys 

Urvalet bestod av en totalpopulation av Sveriges godkända och auktoriserade revisorer. 

Den totala populationen bestod av 3156 stycken revisorer och det var till dessa som 

enkätundersökningen sändes till via mail. Av dessa 3156 var det 213 stycken som inte 

mottog enkätundersökningen på grund av att mailadresser var inaktuella, inte kunde 

levereras eller då mottagaren blockerat mailet. Detta bortfall motsvarar 6,7 % av den totala 

populationen. Utöver detta bortfall förekom det 23 stycken revisorer vilket utgjorde 0,7 % 

av den totala populationen, som gått i pension samt revisorer som inte ville eller kunde 

deltaga i enkätundersökningen. Anledningen till varför dessa revisorer inte ville eller 

kunde delta i enkätundersökningen var främst på grund av den arbetsbelastning som 

föreligger inom revisionsbranschen dessa tider. Av dessa 23 revisorer var det två stycken 

revisorer som inte ansåg sig lämpade att delta då de arbetade på Riksrevisionen, som 

endast reviderar offentlig verksamhet och menade på att kommersiella värderingar inte 

förekom hos dem.  

 

I tabellen 4.4.1 nedan kan det tydas att det endast förekommer 3114 av den totala 

populationen, som skiljer sig från den populationen som tidigare presenterats. Detta beror 

på att vi vid insamlande av data för den totala populationen endast kunde erhålla 

information gällande kön, yrkestitel och byråtillhörighet för 3114 revisorer till skillnad mot 

3156 revisorer vars mailadresser fanns tillgängliga på FAR:s hemsida. Detta anser vi dock 

inte påverka analysen av populationen varvid 3114 respondenter kan sägas motsvara den 

totala populationen.  

 

Uppdelningen av populationen gällande dess kön och de svarande revisorerna kan tydas 

vara lika (se tabell 4.4.1 nedan). Populationens andel kvinnor är cirka 32 % och av våra 

svarande revisorer motsvarar kvinnorna 27 %. Av den totala populationen kan tydas att 

revisionsbranschen är mansdominerad och därmed kan det anses naturligt att fler män har 

svarat på enkätundersökningen. Vi genomförde också ett Chi-två test för att se om 

populationens könsfördelning skiljde sig mot de svarandes könsfördelning. Chi-två testet 

uppvisade att bortfallet var slumpmässigt varvid våra resultat var generaliserbara utifrån 

variabeln kön (se appendix 6, tabell 1).  
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Kön Antal respondenter Procent respondenter Antal utskick Procent utskick 

Kvinna 51 26,8 993 31,9 
Man 139 73,2 2121 68,1 
Total 190 100 3114 100 

Tabell 4.4.1 

 

Vad gäller byråtillhörighet kan tydas fördelningen av vilka byråer som revisorerna arbetar 

på för den totala populationen och för de revisorer som besvarade enkäten är liknande (se 

tabell 4.4.2 nedan). Fördelningen mellan de som arbetar på en mindre byrå (ej tillhör Big 

7) och därmed tillhör kategorin “Annan” skiljer sig endast marginellt mellan den totala 

populationen och svarande revisorer. Chi-två test visade även på att bortfallet i 

fördelningen var slumpmässigt (se appendix 6 tabell 2). Respondenterna hänförliga till de 

mindre byråerna var knappt 50 %. PwC kan utläsas ha en sämre svarsfrekvens då 

respondenterna utgör 14,7 % i jämförelse med 17,9 % av den totala populationen. Chi-två 

testet (se appendix 6, tabell 2) visade även här att bortfallet är slumpmässigt. Deloitte är 

den byrå som kan tydas sticker ut mest gällande antalet respondenter. I den totala 

populationen bestod revisorerna på Deloitte av cirka 4 % men bland respondenterna utgörs 

0 % av revisorer hänförliga till Deloitte. Detta gör att bortfallet inte är slumpmässigt vilket 

bekräftades genom ett Chi-två test (se appendix 6, tabell 2). Grant Thornton har också en 

sämre svarfrekvens bland respondenterna (4,2 %) vid jämförelse med den totala 

populationen (7,4 %). Vid analys av bortfallet visade Chi-två testet på att bortfallet var 

slumpmässigt.  

 

Av den totala populationen utgjorde Big 4, innefattande revisionsbyråerna PwC, EY, 

KPMG och Deloitte cirka 44 % i jämförelse med andelen som faktiskt besvarade enkäten, 

39 % (se tabell 4.4.2 nedan). Vid analys av Chi-två test (appendix 6, tabell 3) uppvisades 

att bortfallet var slumpmässigt. Dock kan vi konstatera att revisorer hänförliga till Deloitte 

avsaknades bland respondenterna vilket talar för ett systematiskt bortfall.  

 
Revisionsbyrå Antal respondenter Procent respondenter Antal utskick Procent utskick 
Annan 94 49,5 1325 42,5 
BDO 6 3,2 108 3,5 
Deloitte - - 122 3,9 
EY 28 14,7 374 12 
Grant Thornton 8 4,2 229 7,4 
KPMG 19 10 323 10,4 
Mazars Set 7 3,7 77 2,5 
PwC 28 14,7 556 17,9 
Total 190 100 3114 100 

Tabell 4.4.2 
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Som kan tydas av tabellen nedan så förekommer det en stark majoritet auktoriserade 

revisorer i relation till godkända revisorer i populationen (se tabell 4.4.3 nedan). Cirka 82 

% är auktoriserade revisorer i den totala populationen och detta stämmer väl med andelen 

auktoriserade revisorer som faktiskt deltagit i enkätundersökningen, motsvarande cirka 80 

%. Av Chi-två testet i appendix 6 tabell 4 kan också tydas att våra resultat utifrån variabeln 

Titel är generaliserbara i då bortfallet med hänsyn till fördelningen är slumpmässigt. 

 
Yrkestitel Antal respondenter Procent respondenter Antal utskick Procent utskick 
Godkänd revisor 39 20,5 571 18,3 
Auktoriserad revisor 151 79,5 2543 81,7 
Total 190 100 3114 100 

Tabell 4.4.3   
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Kapitel 5 Empirisk resultat och analys 
 

I kapitlet kommer studiens resultat presenteras vilket bygger på datan som samlats in via 

enkätundersökningen. Först presenteras en beskrivning för hur vi genom statistiska tester 

genererat index utifrån påståendena hänförliga till respektive oberoende och beroende 

variabler där våra oberoende variabler utgörs av affärsmannaskapets strategier och de 

beroende utgörs av revisionskvalitet med avseende på revisorns oberoende och kompetens. 

Indexen som genereras kommer sedan ligga till grund för den univariata analysen och 

slutligen för hypotesprövningen via bivariata och multivariata tester som avgör om 

studiens hypoteser kan förkastas eller accepteras. 

 

5.1 Faktor- och reliabilitetsanalys - skapande av index 

Som tidigare förklarats ämnar vi genom indikatorer på revisionskvalitet (påståenden 

hänförliga till revisorns oberoende och kompetens) skapa index för att förklara sambandet 

mellan affärsmannaskap hos revisorer och revisionskvalitet. Strategierna för 

affärsmannaskap konstrueras i de statistiska testerna på samma sätt, alltså via indikatorer 

fånga in affärsmannaskapets strategier, med påstående hänförliga till respektive strategi 

(Pris, Produkt- & Produktutveckling, Plats, Offshoring, Marknadspenetration, 

Marknadsutveckling samt Produkt- och Marknadsdifferentiering). Detta för att skapa index 

samt för att undersöka hur de oberoende variablerna (affärsmannaskapets strategier) 

korrelerar med de beroende variablerna (revisorns oberoende och revisorns kompetens). Vi 

har alltså flera variabler utifrån enkäten som bygger upp våra beroende och oberoende 

variabler. För att möjliggöra detta tillvägagångssätt ämnar vi att genom faktoranalys, 

Chronbach’s Alpha test samt bivariat korrelationsanalys analysera datan för att skapa 

reliabla index för respektive beroende och oberoende variabler. (Hair et. al., 2010; Pallant, 

2010) Detta är enligt Hair et. al. (2010) och Pallant (2010) ett effektivt sätt att konstruera 

nya variabler när en studie likt vår har flera påstående/variabler utifrån enkäten som är 

möjliga för att pröva ställda hypoteser.  

 

Genom faktoranalysen kan vi begränsa oss enbart till de variabler som är av intresse, de 

variabler som hänger ihop och skapar reliabla observationer för våra beroende och 

oberoende variabler. Cronbach’s Alpha gör att vi kan bedöma den interna reliabiliteten, 

som är ett av de vanligaste sätten för att identifiera om, som i vårt fall vid flera variabler, 
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mäter samma sak. Därmed kommer vi sedan kunna konstruera en ny variabel som utgörs 

utav index. I vissa fall kommer vi även använda korrelationstester mellan påståendena som 

är hänförliga till respektive variabel för att kunna analysera sambanden variablerna 

emellan. (Hair et. al, 2010; Pallant, 2010) Vid faktoranalysen kommer gränsvärdena för 

hur påståendena laddar i respektive faktor utgöras vid 0,45 då Hair et. al. (2010) 

rekommenderar detta som en lägre gräns vid ett antal observationer över 150 (vår enkät 

innehåller 190 observationer). Gränsvärden av Egenvärde för vidare analys kommer sättas 

vid 1 då det är det vanligaste gränsvärdet. Vid analys av Cronbach’s Alpha är ett vanligt 

gränsvärde vid samhällsvetenskapliga, ekonomiska studiers mätinstrument 0,7, men vid 

nya instrument accepteras även 0,6 för att bedöma den interna reliabiliteten, och huruvida 

våra variabler mäter samma sak. Gränsvärdet 0,6 kommer därmed utgöra vårt lägsta 

gränsvärde. (Hair et. al., 2010)  

 

5.1.1 Beroende variabel I  - Revisorns oberoende  

Faktor- och reliabilitetsanalys 

Vid faktoranalys av påståendena/variablerna hänförliga till revisorns oberoende 

(variabelnamn=RO) skapades två faktorer med Egenvärde över 1 som tillsammans 

förklarade drygt 57 % av den totala variansen vilket gör dem relevanta att undersöka vidare 

(se appendix 7 tabell 1). I tabellen 5.1.1.1 nedan ser vi hur variablerna genererade två 

faktorer i den roterade komponentmatrisen och således hur påståendena relaterar till 

varandra. De värden som laddar starkt (>0,45) och påvisar hur frågorna hänger ihop 

presenteras och markeras i tabellen med grön färg. Observera att variabel “RO12” och 

“RO20” innefattar negativa påstående som behandlar om hur viktigt det för revisorn att 

betraktas som oberoende av allmänheten och om oberoendet ibland bortses ifrån, och 

skiljer sig från de övriga vilka behandlar hur viktigt det är för en revisor att faktiskt vara 

oberoende i sitt arbete. Dessa negativa påståenden är ställda för att se om respondenterna 

uppvisar stabilitet i sina svar, och om revisorerna kan tänka sig att avvika från att vara 

oberoende så länge de betraktas som oberoende av allmänheten. På så sätt möjliggörs en 

större variation i respondenternas svar som styrker studiens reliabilitet. Därav har dessa 

kodats om i motsatt riktning där en 7:a på skalan kodas som 1:a, en 6:a som en 2:a och så 

vidare för att dessa påstående ska röra sig i samma riktning som de övriga variablerna, 

vilket underlättar analysen. 
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Rotaterad komponentmatris 

Variabel Påstående Faktor 
  1 2 

RO8 8. Att revisorn är fullständigt oberoende är alltid en förutsättning för att utföra ett 
bra arbete. 0,799 0,061 

RO10 10. Att vara oberoende är en av de mest fundamentala värderingarna i arbetet 
som revisor. 0,793 0,111 

RO14 14. Klienters intressenter får ta del av pålitligare information om klienter då 
revisorn är fullständigt oberoende. 0,743 -0,21 

RO6 6. Jag följer alltid regler och standarder fullt ut som föreligger för revisorer. 0,642 0,258 

RO18 18. Revisorns oberoende måste noggrant säkerställas vid varje uppdrag och 
aktivitet som utförs. 0,636 0,26 

RO12 12. Att jag som revisor betraktas som oberoende av min omgivning är viktigare 
än att faktiskt vara oberoende. 

-
0,092 0,779 

RO20 20. Ibland har Ni utfört ett uppdrag trots att oberoendet har kunnat ifrågasättas. 0,369 0,662 
Tabell 5.1.1.1 

 

I tabellen 5.1.1.1 ovan ser vi hur faktoranalysen visar hur påståendena/variablerna laddar i 

respektive faktor.  Den första komponenten visar alltså på starka laddningar (>0,45) av de 

påståenden som behandlar revisorns faktiska oberoende. Härav kan vi utläsa att revisorerna 

tenderar att uppfatta dessa påståenden likadant och att revisorns faktiska oberoende 

värderas likvärdigt i relation till varandra, men att det synliga oberoendet (variabel RO12) 

och om oberoendet ibland bortses ifrån (RO20) inte uppfattas på samma sätt, och till viss 

del visar på relativt höga eller motstridiga laddningar i de båda komponenterna. Efter 

kontroll för Cronbach’s Alpha (se tabell 5.1.1.2 nedan) uppvisar samtliga påståenden 

hänförliga från både faktor 1 och 2 ett värde på 0,667 vilket skulle accepteras med hänsyn 

till vår lägsta gräns, och därmed visar påståendena på en acceptabel intern reliabilitet och 

att påståendena mäter samma sak, det vill säga revisorns oberoende. Dock efter kontroll för 

hur alphavärdet beter sig om variabler uteslöts identifierade vi likt faktoranalysen att 

variablerna RO20 och RO12 skulle vid utelämnande påvisa ett betydligt högre alphavärde 

på 0,771 (se tabell 5.1.1.2 nedan) vilket med marginal skulle överstiga även tidigare 

forsknings acceptansnivå på 0,7 (Hair et. al., 2010). Vi kan här med större säkerhet 

konstatera att de starka faktorladdningarna i faktor 1 även med Cronbach’s Alpha påvisar 

att denna komponent mäter begreppet hänförligt till revisorns oberoende. Efter kontroll för 

hur de starka laddningarna i faktor 2 stod sig i ett reliabilitetstest uppvisades väldigt svaga 

värden vilket inte gör de intressanta för fortsatt analys då vi inte kan påvisa någon 

reliabilitet eller konstatera att de mäter revisorns oberoende. 
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Cronbach's Alpha N variabler Cronbach's Alpha  
om variabler tas bort 

0,667 7 RO12, RO20 
 5 0,771 

Tabell 5.1.1.2 

 

Även i faktoranalysen uteslöts variablerna RO20 och RO12 då de visade på motstridiga 

laddningar och laddningar i båda komponenter (se tabell 5.1.1.3 nedan). Att variabeln 

RO12 avviker i testen ger oss en indikation på att revisorns synliga oberoende inte 

uppfattas likt de övriga variablerna som behandlar revisorn faktiska oberoende. 

Allmänhetens uppfattning vägs möjligtvis inte in i bedömningsprocessen på samma sätt 

som de faktiska instrumenten som finns tillgängliga för att säkerställa revisorns oberoende, 

vilket i sin tur istället är en indirekt effekt av allmänhetens uppfattning. Anledning till att 

variabeln RO20 avviker skulle kunna vara att det är en känslig fråga för en revisor att svara 

på om de ibland bortser från sina krav på att vara oberoende (RO20) då det är en central 

del i deras yrke. Respondenterna kan därmed bli obekväma av påståendet varvid variabeln 

möjligtvis inte fått tillförlitliga svar.   

 
 Komponentmatris 

Variabler Faktor 
 1 
RO8 0,811 
RO10 0,805 
RO14 0,703 
RO6 0,671 
RO18 0,671 
Tabell 5.1.1.3 

 

I tabellen ovan ser vi hur kvarvarande variabler påvisar starka laddningar i endast en faktor 

och tillsammans förklarar drygt 54 % av variansen med ett Egenvärde över 1 (se appendix 

7 tabell 2). Efter Cronbach’s Alpha-test och faktoranalys kan vi konstatera att dessa 

variabler tillsammans på bästa sätt hänger ihop och mäter begreppet hänförligt till 

revisorns oberoende, och således skapas vårt index som benämns Oberoendeindex enligt 

följande formel: 

 

ROindex=(RO8+RO10+RO14+RO6+RO18)/medelvärde 

 

Indexet divideras med variablernas sammanlagda medelvärde för att få en bättre 

överrensstämmelse av beta-värden i senare multivariata tester där indexen analyseras i en 
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multipel regression. Denna formel gäller för samtliga index som skapas för oberoende och 

beroende variabler. Ytterligare kontroll genomfördes med hjälp av en bivariat 

korrelationsanalys (se appendix 7 tabell 3) vilket även denna visade att variabel RO20 och 

RO12 visade betydligt svagare samband, eller inga samband alls med övriga variabler 

varför val att utesluta dessa variabler för vidare tester styrktes ytterligare. 

 

5.1.2 Beroende variabel II - Revisorns kompetens  

Faktor- och reliabilitetsanalys 

Variablerna som är hänförliga till revisorns kompetens (variabelnamn=RK) skapade tre 

faktorer med ett Egenvärde över 1 som tillsammans förklarade drygt 53 % av den totala 

variansen (se appendix 7 tabell 4). Observera att variabel RK7 och RK19 är kontrollfrågor 

med omvända påståenden varför kodning skett i motsatt riktning (7=1, 6=2 etcetera) för att 

överensstämma med övriga variabler och enklare kunna analysera dessa. 

 
Rotaterad komponentmatris 

Variabler Påstående Faktor 
  1 2 3 

RK15 
15. Jag avstår från uppdrag när uppdraget kräver kompetens ni 
saknar. 
 

0,742 -0,188 -0,034 

RK13 13. Jag anser att jag har tillräcklig kunskap och erfarenhet hänförligt 
till de branscher mina klienter är verksamma inom. 0,68 0,194 0,033 

RK16 16. I en revision lägg alltid tillräckliga resurser för att säkerställa en 
hög revisionskvalitet. 0,565 0,35 0,336 

RK7 
7. Jag känner stor tillit till mina klienter och den information som de 
avger. 
 

0,281 -0,731 0,118 

RK17 
17. Om jag begår ett misstag under revisionen är sannolikheten hög 
att mina kollegor eller byråns interna kontrollsystem upptäcker 
misstaget. 

0,207 0,643 0,185 

RK9 
9. Ungefär hur många timmar utbildning per år erhåller du i ditt 
arbete (inklusive utbildningsevent, branschdagar, seminarier 
etcetera). 

0,271 0,378 -0,069 

RK11 
11. Klienter du reviderar tillhör till stora delar samma 
bransch/branscher. 
 

0,134 0,302 -0,758 

RK19 19. Det förekommer fall då steg i revisionsprocessen hoppas över 
eller inte behandlas med den noggrannhet som borde krävas. 0,212 0,326 0,664 

Tabell 5.1.2.1 
 

Faktorladdningarna i de olika faktorerna visar enligt de gröna markeringar vilka variabler 

som visar på starka laddningar i respektive faktor (se tabell 5.1.2.1 ovan). Variablerna RK7 

och RK11 visar på starka negativa värden i skilda faktorer varför vi kan konstatera att 

dessa inte lyckats bilda variabler som överensstämmer för respektive faktor. RK9 



  
 

96 

behandlar hur mycket utbildning i antal timmar som revisorerna får i sitt arbete och denna 

variabel har inte lyckats fånga upp revisorns kompetens. Möjligtvis är frågan för bred och 

respondenterna har inte förstått eller lagt särskilt mycket tid på att reflektera över hur 

mycket tid i utbildning de faktiskt får i sitt arbete. En ytterligare, mer sannolik förklaring 

får vi om vi jämför med den deskriptiva datan som presenteras i avsnitt 5.2. Medelvärdet 

för hur länge respondenterna varit aktiva inom branschen ligger på cirka 24 år. Vi kan 

därmed konstatera att majoriteten är erfarna revisorer vilka förmodligen inte utbildas lika 

intensivt som yngre revisorer och därmed inte kopplar utbildning till sin kompetens i så 

stor utsträckning på grund av deras erfarenhet inom branschen. Kompetens förklaras av 

fler faktorer än utbildning och för äldre revisorer är träning/utbildning genom arbetet, som 

teorin förespråkar en viktig aktivitet (Chen et. al., 2008), möjligtvis mer relevant än just 

utbildning. Det faktum att ungefär hälften av respondenterna inte heller tillhör någon av de 

sju stora revisionsbyråerna kan förklara vilken möjlighet det finns att lägga större resurser 

på att utbilda sin personal.  

 

Variabeln RK11 är däremot mer svårtolkad vilken uttrycker om respondenternas klienter är 

hänförlig till samma bransch, och RK7 vilken behandlar hur stor tillit respondenterna 

känner till sina klienter. Dessa variabler laddar inte heller tillsammans och kan inte uppvisa 

att de på ett enhetligt sätt tillsammans med övriga variabler mäter begreppet, revisorns 

kompetens. Cronbach’s Alpha-test som inkluderar samtliga påståenden från alla faktorer 

påvisar dessutom svaga värden på knappt 0,4 vilket betraktas som bristfälligt (Hair et. al., 

2010). Vi kommer nedan presentera faktoranalys exklusive dessa variabler efter att ha sett 

hur olika kombinationer formerats och den slutgiltiga påvisade en enhetlig bild exklusive 

dessa 3 variabler. Detta gjordes för att finna bättre överensstämmelse bland de variabler 

som mäter begreppet hänförligt till revisorns kompetens då RK7, RK9 och RK11 i sina 

laddningar inte påvisar enhetliga samband under respektive faktor. 
 

Komponentmatris 

Variabler Faktor 
 1 
RK16 0,761 
RK13 0,65 
RK19 0,601 
RK17 0,558 
RK15 0,455 
Tabell 5.1.2.2 
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I tabell 5.1.2.2 ovan ser vi den slutgiltiga faktoranalysen där samtliga variabler formerats 

under en faktor, med laddningar över vårt gränsvärde (>0,45). Faktorn påvisar ett 

Egenvärde över 1 och förklarar knappt 38 % av den totala variansen (se appendix 7 tabell 

5). Med dessa variabler kan vi således känna oss komfortabla med reliabiliteten för 

påståendena. Cronbach’s Alpha för dessa fem variabler påvisar dock ett något svagt 

värde på cirka 0,57 (tabell 5.1.2.3 nedan) men ändå tillräckligt nära vår lägsta gräns på 0,6, 

med hänsyn till de starka laddningarna i faktoranalysen för att acceptera den interna 

reliabiliteten. 
 

Cronbach's Alpha N variabler 

0,57 5 
Tabell 5.1.2.3 
 
 
Tillsammans med faktoranalysen accepteras värdena för att skapa ett index för revisorns 

kompetens enligt följande formel och benämns som RKindex: 

 

RKindex=(RK13+RK15+RK16+RK17+RK19)/medelvärde 

 

Ovan skapade index för revisorns oberoende och revisorns kompetens verkar alltså som 

indikatorer på revisionskvalitet vilket vi likt DeAngelos (1981) definition valt att mäta 

utifrån revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter i klienters räkenskaper, vilket enligt 

definitionen är en funktion av revisorns kompetens, och revisorns förmåga och incitament 

att rapportera felaktigheter vilket är en funktion av revisorns oberoende. Valet gjordes 

också på grund av flertalet tidigare studier tillämpat samma tillvägagångsätt (Francis, 

2011).  Eftersom de båda variablerna är indikatorer på revisionskvalitet har vi valt att 

studera korrelationen variablerna emellan genom ett Spearman’s rho test (se tabell 5.1.2.4 

nedan) för att studera sambandet. 
 

Korrelationsmatris Spearman’s rho 
Variabler RKindex 
ROindex ,436** 
Tabell 5.1.2.4 
** p < 0.01; * p < 0.05; och †  p < 0.10 
 

Korrelationstestet (tabell 5.1.2.4 ovan) uppvisar en positiv signifikant korrelation (r=0,436) 

mellan våra beroende variabler. Anledningen till att sambandet inte är starkare kan enligt 

teorin och definitionen för revisionskvalitet tydas som att förmågan att finna felaktigheter 
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och sannolikheten att rapportera dessa inte är ett perfekt samband. Till exempel skulle fler 

upptäckta felaktigheter i klienters räkenskaper och förvaltning inte leda till en ökad 

rapportering av dessa i samma takt. Detta kan förklaras av att alla fel som upptäcks av en 

revisor inte behöver rapporteras till omvärlden och behöver inte relatera till revisorns roll 

som granskare. Som vi sett i teorin kan revisorn anta flertalet roller där rollen som 

rådgivare relaterar mer till intern revision, där råd angående specifika verksamhetsfrågor 

och förslag till förbättringar ges och behöver således inte relatera till redovisningsmässiga 

felaktigheter vilket granskningsrollen innefattar (Carrington, 2010) som ger utfall på 

revisionskvaliteten. Detta med hänsyn till den information som presenteras och rapporteras 

till allmänheten. En ytterligare anledning kan vara att revisorns oberoende är ett lagstadgat 

krav och en viktig parameter för att erhålla legitimitet. Detta sätter press på revisorerna att 

påvisa sitt oberoende till skillnad från kompetens. Kompetensen en revisor besitter är en 

fortgående process varvid en revisor inte kan vara fulländad på alla områden hela tiden, till 

skillnad från oberoendekraven som alltid finns där. Därmed kan revisorns kompetens vara 

en enklare variabel att ge ärliga svar på. 

 

5.1.3 Oberoende variabel I -  Påverkan   

Faktor- och reliabilitetsanalys 

För strategin Påverkan svarade respondenterna på totalt 4 påståenden. Faktoranalysen för 

samtliga påståenden hänförliga till strategin Påverkan visade på endast en faktorladdning 

med ett Egenvärde över 1 som totalt förklarar drygt 42 % av variansen (se appendix 7 

tabell 6). Som nedan kan avläsas i tabell 5.1.3.1 överstiger laddningarna vår nedre gräns på 

0,45. 
 

Komponentmatris 

Variabler Påstående Faktor 
  1 

Påverkan23 23. Det är mer viktigt idag än tidigare att försöka sälja in sina 
tjänster till nuvarande och potentiella klienter.  0,683 

Påverkan22 
22. Det är viktigt att ha en kontinuerlig kontakt med klienter, 
styrelse eller aktieägare för att påverka och förmedla vad ni som 
revisorer har att erbjuda. 

0,681 

Påverkan24 24. Rekrytering av nya klienter sker oftast genom att anställda på 
revisionsbyrån söker kontakt med potentiella klienter. 0,678 

Påverkan21 
21. Jag som revisor har en kontinuerlig kontakt med klienter, 
styrelse och/eller aktieägare för att påverka och förmedla vad jag 
som revisor har att erbjuda. 

0,557 

Tabell 5.1.3.1 
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Dock när vi genomför ett Cronbach’s Alpha-test (tabell 5.1.3.2 nedan) så kan det avläsas 

en något svag intern reliabilitet på 0,53 som understiger vår nedre gräns och därmed 

föreligger en viss osäkerhet i variablernas reliabilitet och syfte att tillsammans mäta 

begreppet hänförligt till strategin Påverkan. Dock är laddningarna i faktoranalysen starka 

och genom tolkning av påståendenas interna reliabilitet, har vidare testning visat att 

pålitligheten inte hade förbättrats om vi hade tagit bort någon av variablerna i indexet. Vi 

behåller därmed samtliga påståenden för strategin i ett index med anmärkning på att den 

interna reliabiliteten är något svag vilket kräver att vi förhåller oss kritiska till resultaten 

som genereras utifrån detta index vid vidare tester. Vi genomförde också en icke-

parametrisk korrelation (Spearman’s rho) för att analysera sambanden mellan de olika 

variablerna hänförliga till strategin Påverkan (Se appendix 7 tabell 7). Testet visade 

på signifikanta korrelationer mellan de olika påståendena, dock var korrelationen dem 

emellan inte särskilt stark, utan det största sambandet kunde finnas mellan variablerna 

Påverkan22 och Påverkan23 på 0,308. Detta är ytterligare omständigheter som vi ska ha i 

åtanke vid vidare analys. 
 

Cronbach's Alpha N variabler 

0,527 4 
Tabell 5.1.3.2 
 
Påverkanindexet skapas med hänsyn till ovanstående tester enligt följande formel och 

benämns som PåverkanI: 
 

PåverkanI=(Påverkan21+Påverkan22+Påverkan23+Påverkan24)/medelvärde 

  

5.1.4 Oberoende variabel II - Pris  

Faktor- och reliabilitetsanalys 

Påståendena hänförliga till affärsmannaskapets strategi Pris skapade vid faktoranalys två 

faktorer, som nedan kan tydas i tabellen nedan (se tabell 5.1.4.1). Variabeln Pris27 är ett 

negativt påstående vid jämförelse med övriga frågor, och omkodades därmed genom att en 

sjua i likertskalan omkodades som en etta, och så vidare. Till att börja med så förekommer 

det en stark negativ laddning för variabeln Pris27 i faktor 1 och en starkt positiv laddning i 

faktor 2 (se tabell 5.1.4.1 nedan). Detta kan tolkas som att påståendet, vilket lyder 

“granskningen i revisionen blir mer omfattande när revisionssarvoden är högre” visar en 

låg reliabilitet på grund av sina dubbla faktorladdningar i motsatta riktningar och inte 
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stämmer överens med övriga påståenden vilka visar starka laddningar i respektive faktor. 

Alphavärdet vid samtliga påstående inkluderade visade också på ett svagt värde på 0,373 

(se tabell 5.1.4.3 nedan), och motsvarade därmed inte vår nedre gräns på 0,6. 
 

Roterad komponentmatris 

Variabler Påståenden Faktor 
  1 2 

Pris26 26. Minskade revisionsarvoden tvingar till effektiviseringar i 
revisionsprocessen. 0,795 0,158 

Pris25 25. Revisionsarvoden är idag lägre för samma arbete än tidigare. 0,782 0,097 

Pris28 28. Att underprissätta revisionstjänsten är en förutsättning för att sälja 
in andra tjänster. 0,645 -0,11 

Pris29 29. Minskade revisionsarvoden möjliggör effektiviseringar i 
revisionsprocessen. 0,325 0,794 

Pris27 27. Granskningen i revisionen blir mer omfattande när 
revisionsarvoden är högre -0,503 0,642 

Tabell 5.1.4.1 
 

Resultatet från faktoranalysen vid exkluderande av variabeln av Pris27 visade istället på att 

alla kvarvarande variabler samvarierar och därmed skulle ett index på resterande 

påståenden kunna genomföras (tabell 5.1.4.2 nedan). Pris29 visade nu på en bättre 

laddning vid exkluderande av variabeln Pris27 och uppnådde gränsen för en acceptabel 

laddning på mer än 0,45. Alphavärdet steg också, och översteg vår nedre gräns på 0,60 

(tabell 5.1.4.3 nedan). 

 
Komponentmatris 

Variabler Faktor 
 1 
Pris26 0,81 
Pris25 0,802 
Pris28 0,618 
Pris29 0,474 
Tabell 5.1.4.2 

 
 

Cronbach's Alpha N variabler  Cronbach's Alpha  
om variabler tas bort 

0,373 5 Pris27 
 4 0,614 

Tabell 5.1.4.3 
 

Faktorn visar på ett Egenvärde på över 1 och faktorn förklarar den totala variansen till 

knappt 48 % (Se Appendix 7 tabell 8). Med dessa variabler nåddes en komfortabel 

reliabilitet, och vårt index kan därmed skapas. Index skapas enligt följande formel och 

benämns som PrisI: 
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PrisI=(Pris25+Pris26+Pris28+Pris29)/medelvärde 

 

Värt att nämna är att vi har varit extra försiktiga i tolkningen av de påståenden hänförliga 

till strategin Pris som innehåller en sambandsformulering i enlighet med våra oberoende 

och beroende variabler i påståendena. Variablerna som berörs är Pris25 där påståendet 

lyder “Minskade revisionsarvoden tvingar till effektiviseringar i revisionsprocessen” samt 

Pris29 som lyder “Minskade revisionsarvoden möjliggör effektiviseringar i 

revisionsprocessen”. Dessa påståenden hade till syfte att fånga revisorers attityder till 

minskade arvoden. Det som gör att påståendena skulle kunna ses som effektsökande är då 

vi avslutar påståendet med “... tvingar/möjliggör effektiviseringar i revisionsprocessen”, 

där effektiviseringar skulle kunna ses som nära relaterat till vår beroende variabel 

revisionskvalitet. Vi hade dock det i åtanke vid faktoranalys och vid Cronbach’s Alpha-

testerna. Efter vidare kontroll av variablerna så hade reliabiliteten förbättrats om vi hade 

exkluderat variabeln Pris29 som innehåller effekter. Alphavärdet hade då blivit 0,65 och 

därmed gjort indexet mer pålitligt. Dock valde vi att inte ta hänsyn till detta då vi ansåg 

påståenden som viktig och representabel för strategin Pris. 

 

5.1.5 Oberoende variabel III - Plats  

Faktor- och reliabilitetsanalys 

För affärsmannaskapets strategi Plats skapas i faktoranalysen 1 faktor med ett Egenvärde 

över 1 som förklarar knappt 43 % av variansen (se appendix 7 tabell 9). 

Faktorladdningarna för samtliga variabler är över vår nedre gräns på 0,45 och påvisar 

således starka laddningar som skulle kunna förklara variansen av påståendena hänförliga 

till strategin Plats (se tabell 5.1.5.1 nedan). Observera att variabeln Offshoring behandlar 

om delar av revisionsprocessen sker utomlands är till syfte att testa hypotes 3b: Offshoring 

är positivt relaterat till en hög revisionskvalitet. Denna har alltså inte som syfte att ingå i 

något index hänförligt till strategin Plats i syfte att testa hypotes 3a men inkluderas i 

faktor- och reliabilitetsanalys för att se hur variabeln och strategin hänger ihop med övriga 

variabler eftersom hypotes 3b är en påbyggnad på hypotes 3a. Därmed vill vi se 

samvariansen variablerna emellan för att kunna uttala oss om hur variablerna uppvisar 

skillnader och om de är lämpliga för att testa respektive hypoteser. 
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Komponentmatris 

Variabler Påståenden Faktor 
  1 

Tillgänglighet 31. Det är viktigt som revisor att vara lättillgänglig och snabbt kunna 
besvara klienters frågor och lösa deras problem.  0,749 

GeogragiskPlac 30. Revisionsbyråns geografiska placering är betydelsefull för att nå 
ut till nuvarande och potentiella klienter. 0,616 

Offshoring 32. Delar av revisionsprocessen hanteras ibland av personal 
utomlands inom byrån. 0,579 

Tabell 5.1.5.1 
 

Cronbach’s Alpha för variablerna påvisar dock ett mer oroväckande värde på 0,232 varvid 

den interna reliabiliteten är högst bristfällig (se tabell 5.1.5.2 nedan).  
 

Cronbach's 

Alpha 
N variabler 

0,232 3 
Tabell 5.1.5.2 

Således kan vi inte under några omständigheter försäkra oss om att variablerna på ett 

entydigt sätt fångar begreppet för strategin Plats. För att undersöka vidare genomfördes en 

bivariat korrelationsanalys för att vidare se sambandet mellan variablerna (se appendix 7 

tabell 10). Variablerna påvisade svaga samband och med hänsyn till resultaten i de olika 

testerna kommer variablerna inte analyseras vidare för att skapa ett index, utan kommer 

vidare istället testas var för sig i multivariata tester. Påståendena som ställts i enkäten har 

enligt respondenterna inte uppfattas i enlighet med strategin Plats varvid vi måste hålla oss 

kritiska till resultaten som framgår vid multivariata tester då vi undersöker hur de hänger 

ihop revisionskvalitet.  

 

Den svaga korrelationen, och uppvisande av att påståendena inte på ett entydigt sätt lyckats 

fånga begreppet Plats, men hänsyn till variablerna GeografiskPlac och Tillgänglighet tyder 

på att lättillgänglighet, att snabbt kunna svara på klienters frågor och lösa problem inte 

korrelerar och samvarierar med betydelsen av revisionsbyråns geografiska placering. Detta 

kan bero på att revisorerna och deras tjänst är mobil, alltså förflyttbar och sker till 

mestadels ute hos klient vilket kan betyda att den geografiska placeringen inte är av samma 

betydelse som att vara lättillgänglig och förflyttbar. Den geografiska placeringen av 

revisionsbyråns kontor är en fast punkt som därmed utifrån respondenternas svar har en 

begränsad korrelation och därmed effekt till att vara lättillgänglig och förflyttbar. Det 

insignifikanta sambandet vid analys av variabeln Offshoring till variabeln GeografiskPlac 
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och det svaga sambandet till variabeln Tillgänglighet kan likt ovanstående argument 

förklaras av att då delar av revisionsprocessen sker utomlands (Offshoring), inte förknippas 

till respondenternas egen tillgänglighet gentemot klienter och var deras eget kontor är 

lokaliserat. 

 

5.1.6 Oberoende variabel IV - Produkt & Produktutveckling  

Faktor- och reliabilitetsanalys 

Faktoranalys av variablerna hänförliga till strategin Produkt- & Produktutveckling 

formerade två faktorer med ett Egenvärde över 1 som tillsammans förklarade knappt 76 % 

av den totala variansen (se appendix 7 tabell 11) Nedan kan vi via de grönmarkerade 

värdena utläsa vilka variabler som påvisar starka laddningar i respektive faktor (tabell 

5.1.6.1 nedan). Det faktum att variabeln Produktutveckling45 laddar negativt i faktor 1 gör 

att vi vill undersöka vad faktoranalysen påvisar om vi exkluderar denna variabel, dels 

också på grund av resultaten som påvisas i Cronbach’s Alpha (se tabell 5.1.6.2 nedan). 

 
Roterad komponentmatris 

Variabler  Faktor 
  1 2 

Produktutveckling42 42. En ny eller modifierad version av revisionstjänsten hade 
kunnat effektivisera mitt arbete som revisor. 0,914 0,044 

Produktutveckling41 41. En ny eller modifierad version av revisionstjänsten hade i vissa 
situationer uppfyllt revisionens syfte på ett bättre sätt. 0,869 0,028 

Produktutveckling43 43. Ibland begränsas jag som revisor av att revisionstjänsten är 
alldeles för stelbent. 0,796 0,069 

Produktutveckling45 45. Byrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda andra typer av 
revision än den reglerade revisionen. 

-
0,163 0,881 

Produktutveckling44 44. Det finns en vilja inom byrån du arbetar på att förändra 
revisionstjänsten för att attrahera fler klienter. 0,308 0,811 

Tabell 5.1.6.1 
 

Cronbach’s Alpha för samtliga variabler visar ett värde över vår nedre gräns på 0,6 (tabell 

5.1.6.2 nedan). Vi skulle således kunna acceptera att variablerna visar en hög intern 

reliabilitet men om vi utesluter variabeln Produktutveckling45 uppnår vi ett betydligt bättre 

värde som även enligt tidigare forsknings gränsvärden skulle accepterats (Hair et. al., 

2010). Detta i enlighet med faktoranalysens resultat som visar tvetydiga, motstridiga 

laddningar under båda faktorer för variabeln Produktutveckling45. På grund av dessa 

resultat genomfördes även en bivariat korrelationsanalys mellan variablerna (se appendix 7 

tabell 12) där variabeln Produktutveckling45 visade svaga korrelationer mot samtliga 

variabler, förutom variabeln Produktutveckling44. Resultaten i samtliga tester gör att vi 

känner osäkerhet om variabeln Produktutveckling45 verkligen fångar upp begreppet 
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hänförligt till strategin Produkt- & Produktutveckling, varför denna variabel vid 

indexskapande utesluts. 

 

Cronbach's Alpha N variabler Cronbach's Alpha om 
variabler tas bort 

0,634 5 Produktutveckling45 
 4 0,744 

Tabell 5.1.6.2 
 

Nedan i tabell 5.1.6.3 presenteras faktoranalysen exklusive variabeln Produktutveckling45 

varvid vi ser att övriga variabler formeras under endast en faktor med ett Egenvärde över 1 

som förklarar knappt 60 % av den totala variansen (se appendix 7 tabell 13). Samtliga 

variabler påvisar starka laddningar över vår acceptansnivå, med observation för att 

variabeln Produktutveckling44 når precis över gränsvärdet. Efter att ha testat variablerna 

Produktutveckling44 och Produktutveckling45 tillsammans i en faktoranalys och med 

hjälp av Cronbach’s Alpha kunde vi konstatera att dessa variabler tillsammans inte skulle 

fånga upp begreppet Produkt & Produktutveckling hänförligt till strategin. Dock kan vi 

med tillsammans med Cronbach’s Alpha konstatera att faktoranalysens laddningar och ett 

alphavärde på 0,774 exklusive variabeln Produktutveckling45 funnit komfortabla värden 

vilken tyder på att vi på ett entydigt sätt fångat upp begreppet hänförligt till strategin 

Produkt & Produktutveckling för att skapa vårt index vilket benämns som 

ProduktutvecklingI och sker enligt följande formel: 

 

ProduktutvecklingI=(Produktutveckling41+Produktutveckling42+Produktutveckling43+P

roduktutveckling44)/medelvärde 

 
Komponentmatris 

Variabler Faktor 
 1 
Produktutveckling42 0,902 
Produktutveckling41 0,855 
Produktutveckling43 0,793 
Produktutveckling44 0,474 

Tabell 5.1.6.3 

 

Anledningen till att variabeln Produktutveckling45 inte reagerar likt de övriga variablerna 

kan bero på att den behandlar om byrån respondenten arbetar på har satsat på att erbjuda en 

ny eller modifierad tjänst, till skillnad från övriga variabler som indikerar på en vilja, eller 

fördelar om en ny eller modifierad tjänst hade existerat. Det faktum att hälften av 
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respondenterna är revisorer som arbetar på mindre revisionsbyråer skulle kunna förklara 

varför en ny eller modifierad produkt inte satsats på men att det ändå kan finnas en vilja, då 

mindre revisionsbyråer kan ha svårt att genomföra en sådan förändring på grund av 

resursbegränsningar. 

 

5.1.7 Oberoende variabel V - Marknadspenetration  

Faktor- och reliabilitetsanalys 

Vid faktoranalys av de påståenden som är hänförliga till affärsmannaskapets strategi 

Marknadspenetration kan tydas att det förekommer starka laddningar för samtliga variabler 

vilka överstiger vår nedre gräns på 0,45 (se tabell 5.1.7.1 nedan). Detta innebär att de tre 

olika påståenden som vi avsåg skulle fånga upp begreppet hänförligt till strategin 

Marknadspenetration gör just detta. För faktoranalysen formeras endast en faktor med ett 

Egenvärde på 2,2 och förklarar 74 % av den totala variansen (se appendix 7 tabell 14). 

Cronbach’s Alpha-testet (se tabell 5.1.7.2 nedan) visar också på hög intern reliabilitet och 

att de olika påståenden hänförliga till strategin marknadspenetration hänger samman. Dock 

kan det i tabellen tydas att Alphavärdet skulle förbättras om variabeln MknPenetration35 

skulle exkluderas ur testet. Vi valde trots detta att behålla påståendet i indexet med tanke 

att samtliga variabler på ett tillfredsställande sätt visar starka laddningar och att de 

tillsammans lyckas fånga upp begreppet och har en hög intern reliabilitet. 

  
Kompenentmatris 

Variabler Påstående Faktor 
  1 
MknPenetration33 33. Det finns en vilja inom byrån att skaffa fler klienter. 0,902 

MknPenetration34 34. Det finns kapacitet eller förutsättningar inom byrån att revidera 
ett större antal klienter. 0,895 

MknPenetration35 35. En större klientbas kan leda till att revisionen effektiviseras. 0,769 
Tabell 5.1.7.1 

 

Cronbach's Alpha N variabler Cronbach's Alpha om  
variabler tas bort 

0,819 3 MknPenetration35 
 2 0,866 

Tabell 5.1.7.2 

Marknadspenetrationsindexet benämns som MknPenetrationI och skapas därmed enligt 

följande formel: 

 

MknPenetrationI:(MknPenetration33+MknPenetration34+MknPenetration35)/medelvärde 
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5.1.8 Oberoende variabel VI - Marknadsutveckling  

Faktor- och reliabilitetsanalys 

För strategin Marknadsutveckling genererades 1 faktor med ett Egenvärde över 1 som 

förklarade totalt drygt 46 % av den totala variansen (se appendix 7 tabell 15) vilket gjorde 

det relevant att studera denna faktor närmare. Samtliga variabler i faktorn, förutom 

MknUtveckling40 påvisade starka laddningar, betydligt över vår nedre gräns (se tabell 

5.1.8.1 nedan). 

 
Komponentmatris 

Variabler Påståenden Faktor 
  1 

MknUtveckling38 38. Byrån jag arbetar på har kapacitet eller ser möjligheter att revidera 
marknader som idag inte revideras. 0,773 

MknUtveckling37 37. Revisionstjänstens metodik är överförbar på marknader som idag inte 
revideras. 0,763 

MknUtveckling36 
36. Att revidera andra marknader än de traditionella, till exempel offentlig 
verksamhet så som kommuner, landsting, kyrkor, med flera är en lämplig 
uppgift för en revisor.  

0,727 

MknUtveckling39 39. Att revidera nya marknader kan leda till att revisorers arbete 
effektiviseras. 0,704 

MknUtveckling40 40. Uppköp eller sammangående med andra revisionsbyråer skapar 
förutsättningar för revisorer att erhålla uppdrag som tidigare inte var möjliga. 0,339 

Tabell 5.1.8.1 
 

Cronbach’s Alpha för samtliga variabler accepteras med hänsyn till vår nedre gräns på 0,6 

och visar således en tillfredsställande intern reliabilitet (se tabell 5.1.8.2 nedan). Dock 

påvisas en acceptabel nivå även enligt tidigare forskning (>0,7) om vi exkluderar variabeln 

MknUtveckling40 ur analysen och uppnår således en högre intern reliabilitet. Detta i 

enlighet med faktoranalysen som visar på svaga laddningar i faktorn av denna variabel, 

vilket gör att vi kan ifrågasätta om variabel MknUtveckling40 verkligen fångar upp 

begreppet, hänförligt till strategin vi ämnar mäta. 

 

Cronbach's Alpha N variabler Cronbach's Alpha om  
variabler tas bort 

0,683 5 MknUtveckling40 
 4 0,731 

Tabell 5.1.8.2 
 

Då faktoranalys görs exklusive variabeln MknUtveckling40 genereras en faktor med 

Egenvärde över 1 som förklarar 56 % av den totala variansen (se appendix 7 tabell 16). 

Alltså betydligt högre än faktoranalysen då samtliga variabler inkluderades. Alla variabler 

visar nu starka laddningar (se tabell 5.1.8.3 nedan) och efter genomförda tester påvisar 
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resultaten att variabeln MknUtveckling40 bör exkluderas då den i sämre utsträckning 

fångar upp begreppet i enlighet med strategin vi ämnar mäta. Möjligtvis på grund av att 

frågan är en kontrollfråga som behandlar om byrån som revisorerna arbetar på genomfört 

en strategi för att nå ut till en ny marknad, till skillnad från övriga som söker efter svar på 

hur lämplig, och vilka möjligheter det finns att tillämpa strategin. Dessa variabler tenderar 

i högre utsträckning förklara respondenternas svar och fånga upp begreppet 

Marknadsutveckling. 

 
Komponentmatris 

Variabler Faktor 
 1 
MknUtveckling38 0,788 
MknUtveckling37 0,767 
MknUtveckling36 0,734 
MknUtveckling39 0,71 

Tabell 5.1.8.3 

 

Index benämns som MknUtvecklingI och skapas med hänsyn till ovanstående tester enligt 

följande formel: 

 

MknUtvecklingI:(MknUtveckling36+MknUtveckling37+MknUtveckling38+MknUtveckling

39)/medelvärde 

 

5.1.9 Oberoende variabel VII - Produkt- och Marknadsdifferentiering  

Faktor- och reliabilitetsanalys 

Vid faktoranalys av strategin Produkt- och Marknadsutveckling genererades 1 faktor med 

ett Egenvärde över 1 som förklarade cirka 65 % av den totala variansen (se appendix 7 

tabell 17). Samtliga variabler utom Prod-/Mkndiff49 påvisar starka laddningar (se tabell 

5.1.9.1 nedan). 
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Komponentmatris 

Variabler Påståenden Faktor 
  1 

Prod-/Mkndiff47 47. Revisionsbyrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda 
hållbarhetsrevision. 0,919 

Prod-/Mkndiff48 48. Revisionsbyrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda social revision. 0,902 
Prod-/Mkndiff46 46. Revisionsbyrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda miljörevision. 0,897 

Prod-/Mkndiff50 50. Inom byrån diskuteras möjligheten att erbjuda andra former av revision 
på marknader som inte revideras idag. 0,859 

Prod-/Mkndiff51 51. Det finns kapacitet eller förutsättningar inom byrån att erbjuda andra 
former av revision på marknader som inte revideras idag. 0,776 

Prod-/Mkndiff49 49. Frivillig revision är en lämplig uppgift för en revisor. 0,262 
Tabell 5.1.9.1 

 

Faktoranalysens resultat genom de grönmarkerade värdena visar på vilka variabler som 

fångat upp begreppet hänförligt till strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering, vilket 

gör det relevant att undersöka hur variablerna beter sig i ett Cronbach’s Alpha-test och se 

om variablerna enligt detta test lyckats mäta samma sak och påvisar en hög intern 

reliabilitet. Ur tabellen nedan uppnår vi ett alphavärde över vår lägsta gräns, även gränsen 

som tidigare forskning satt, med god marginal (se tabell 5.1.9.2). Vid uteslutande av 

variabeln Prod-/Mkndiff49, vilken i faktoranalysen inte på ett entydigt sätt tillsammans 

med övriga variabler fångade upp begreppet, når vi dessutom ett alphavärde på 0,921 

(tabell 5.1.9.2) varvid med stor säkerhet kan känna oss komfortabla med att vi lyckats 

fånga upp begreppet vi ämnar mäta för strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering. 

Detta skulle vi också uppnå vid enbart analys av Cronbach’s Alpha för samtliga variabler 

men på grund av den svaga laddning variabeln Prod-/Mkndiff49 påvisar i faktoranalysen 

vill vi undersöka sambandet mellan variablerna vidare. 

 

Cronbach's Alpha N variabler Cronbach’s Alpha om  
variabler tas bort 

0,884 6 Prod-Mkndiff49 
 5 0,921 

Tabell 5.1.9.2 
 

 
Ett bivariat korrelationstest genomfördes för att få mer information om sambanden mellan 

variablerna (se appendix 7 tabell 18). Ur korrelationstestet kan vi utläsa att samtliga 

variabler påvisar starka samband till varandra, förutom för variabeln Prod-/Mkndiff49. På 

grund av faktoranalysens och korrelationstestets resultat exkluderas variabeln Prod-

/Mkndiff49 då vi trots ett högt alphavärde inte kan konstatera att denna variabel visar något 

samband till strategin vi ämnar fånga upp. Variabeln Prod-/Mkndiff49 behandlar huruvida 

respondenterna anser att nya tjänster mot nya marknader (frivillig revision) är anpassade 
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för revisorerna att utföra, till skillnad mot övriga variabler som försöker mäta om byrån 

respondenterna tillhör har satsat på, ser möjligheter, eller har förutsättningar för att 

differentiera sig i enlighet med strategins syfte. Förklaringen till varför variabeln avviker i 

testerna skulle hel enkelt kunna vara att byrån som helhet har möjligheter, eller satsar på 

tjänster som likställs med strategin, men att samtliga revisorer inte själva har för avsikt att 

differentiera sitt arbete på detta sätt varför enbart de med intresse för att utföra frivillig 

revision känner tillhörighet till påståendet. Med hänsyn till gjorda tester skapas ett index 

vilket benämns som Prod-/MkndiffI med följande variabler enligt formeln nedan: 

 

Prod-/MkndiffI:(Prod-/Mkndiff46+Prod-/Mkndiff47+Prod-/Mkndiff48+Prod-

/Mkndiff50+Prod-/Mkndiff51)/medelvärde 

 

5.1.10 Sammanställning av index 

Efter genomförda tester presenteras nedan en sammaställning över de variabler som 

analyserats och slutligen inkluderats för att bilda de index, hänförliga till våra oberoende 

och beroende variabler vi ämnar använda för att pröva våra hypoteser (se tabell 5.1.10.1 

nedan). 

 
Indexsammanställning 

Index Variabler 
ROindex RO6, RO8,RO10, RO14, RO18 
RKindex RK13, RK15, RK16, RK17, RK19 
PåverkanI Påverkan21, Påverkan22, Påverkan23, Påverkan24 
PrisI Pris25, Pris26, Pris28, Pris29 
PlatsI - 
MknPenetrationI MknPenetration33, MknPenetration34, MknPenetration35 
MknUtvecklingI MknUtveckling36, MknUtveckling37, MknUtveckling38, MknUtveckling39 

ProduktutvecklingI Produktutveckling41, Produktutveckling42, Produktutveckling43, 
Produktutveckling44 

Prod-/MkndiffI Prod-/Mkndiff46, Prod-/Mkndiff47, Prod-/Mkndiff48, Prod-/Mkndiff50, Prod-
/Mkndiff51 

Tabell 5.1.10 
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5.2 Univariat analys  

Enkäten besvarades av 190 respondenter vilket motsvarar cirka 6 % av den totala 

populationen (3156 revisorer). Av de 190 respondenterna var 51 stycken kvinnor (26,8 %) 

och 139 stycken män (73,2 %) (se figur 5.2.1 nedan). Fördelningen mellan män och 

kvinnor kan förklaras av att branschen består av en majoritet av män, vilket också framgår 

tydligt i vår population som presenterades i avsnitt 4.7, Bortfallsanalys. 

 

 
Figur 5.2.1  

 

De respondenter som har svarat på vår enkät arbetar idag på olika revisionsbyråer i 

Sverige. Vi valde att namnge de sju största revisionsbyråerna i Sverige för att sedan 

kategorisera resterande revisionsbyråer i Sverige som “Annan”. Fördelningen av de 190 

respondenterna från de olika revisionsbyråerna presenteras nedan i figur 5.2.2. Som kan 

tydas så är det cirka 50 % av respondenterna som är verksamma inom de mindre 

revisionsbyråerna som faller utanför kategorin Big 7. Värt att beakta är också att revisorer 

verksamma på Deloitte inte förekommer i materialet då de valt att inte besvara enkäten. 

Ytterligare kan vi uppmärksamma att cirka 40 % av respondenterna var revisorer från 

någon av Big 4, nämligen EY, KPMG samt PwC med restriktion av Deloitte som inte finns 

med i materialet. 
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.  
Figur 5.2.2 

Populationen bestod av godkända och auktoriserade revisorer i Sverige. Av de 190 

respondenterna i enkätundersökningen var 39 stycken godkända (20,5 %) och 151 stycken 

auktoriserade revisorer (79,5 %) (se tabell 5.2.3 nedan). Detta kan anses väntat då det 

förekommer fler auktoriserade revisorer än godkända i den valda populationen. Yrkestitel 

är en av våra kontrollvariabler då tidigare studier identifierat ett positivt samband mellan 

kvalifikation, revisorns kompetens och identifikation till professionella värderingar 

(däribland revisorns oberoende). (Cahan & Sun, 2015; Carrington et. al., 2013; Suddaby et. 

al., 2009) 

 

Yrkestitel Antal Procent 

Godkänd revisor 39 20,5 
Auktoriserad revisor 151 79,5 
Tabell 5.2.3 
 

Bland de olika revisorerna förekommer det också olika erfarenheter. Vi valde i enkäten att 

inkludera en öppen fråga där revisorerna fick fylla i antal år de varit verksamma inom 

revisionsbranschen. Medelvärdet är cirka 24 år (se tabell 5.2.4 nedan), vilket innebär att 

det är erfarna revisorer som svarat på enkätundersökningen och som också kan komma att 

påverka vårt forskningsresultat, i och med att dessa varit verksamma inom branschen länge 

och därmed i högre utsträckning kan ha bejakat de värderingar och normer som 

förekommer inom revisionsprofessionen. (Carrington et. al., 2013; Suddaby et. al., 2009) 

Erfarenhet har också i tidigare studier visat sig vara en faktor som är positivt relaterad till 

en kompetens och att därmed avge en högre revisionskvalitet då sannolikheten att upptäcka 

felaktigheter i den information klienter avger ökar när revision sker av en erfaren revisor 

(Francis, 2011; Owhoso et. al., 2002). På grund av detta kommer variabeln erfarenhet 
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verka som en kontrollvariabel i hypotesprövningen som genomförs genom en multivariat 

regressionsanalys. 

 
Erfarenhet 

 
Medelvärde 24,05 
Standardavvikelse 10,672 
Minimum 4 
Maximum 62 
Tabell 5.2.4 

 

Vi kan också genom en deskriptiv tabell över våra samtliga beroende och oberoende 

variabler (se tabell 5.2.5 nedan) få en överblick och kan uttala oss om revisorernas 

ställningstagande till påståenden hänförliga till våra beroende variabler: revisorns 

oberoende och kompetens samt våra oberoende variabler: affärsmannaskapets olika 

strategier.  

 
Variabler Medelvärde Std. avvikelse Minimum Maximum 

ROindex 6,0132 0,89033 2,25 7 
RKindex 5,3958 0,79415 3,2 7 
GeografiskPlac 5,005 1,6158 1 7 
Tillgänglighet 6,364 0,8272 2 7 
Offshoring 2,724 2,2638 1 7 
PåverkanI 4,8161 0,99713 1,25 7 
PrisI 3,8289 1,17552 1 6,25 
MknPenetrationI 5,2825 1,53492 1 7 
MknUtvecklingI 4,8065 1,28169 1 7 
ProduktutvecklingI 5,0878 1,14772 1 7 
Prod-/MkndiffI 3,45 1,93893 1 7 
Tabell 5.2.5 

 

Gällande revisorns oberoende (ROindex) har revisorerna i genomsnitt svarat en sexa (6,01) 

på den sjugradiga likertskalan, vilket innebär att revisorerna förhåller sig starkt till att vara 

oberoende gentemot sina klienter. Medelvärdet för påståenden hänförliga till revisorns 

kompetens, som är vår andra beroende variabel (RKindex), är cirka 5,4. Resultaten antyder 

på att revisorns förmåga att förhålla sig oberoende gentemot sina klienter samt att inneha 

erforderlig kompetens som en revision kräver är båda starka drag hos revisorerna. Vi kan 

dock identifiera att respondenterna värderar sitt oberoende högre än kompetens. Skillnaden 

skulle kunna förklaras av att revisorernas oberoende möjligen upplevs som den allra 

viktigaste egenskapen, vilken även är lagstadgad, för att kunna producera tillförlitlig 

information och därmed erhålla förtroende från marknaden. Revisorernas förtroende är en 

förutsättning för deras möjlighet att vara verksamma (Lee et. al 2009), annorledes fyller 
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deras roll ingen större funktion om informationens som avges inte är tillförlitlig. Detta i 

enlighet med agentteorin som uppmärksammar informationsassymetri, som en revisors 

minskar genom sin oberoende granskning (Fama, 1980; Coffee, 2005). Detta antagande 

kunde genom ett t-test bekräftas, vilket visade att skillnaden i medelvärdena avseende 

revisorns oberoende (ROindex) och revisorns kompetens (RKindex) var signifikant och 

därmed inte slumpmässigt (se appendix 8, tabell 1).  

 

Vad gäller strategin Plats skapades inget index för de två påståenden som var hänförliga till 

strategin, nämligen påstående 30 (variabel=GeografiskPlac) och påstående 31 

(variabel=Tillgänglighet). Skapandet av index för variablerna hänförliga till strategin Plats 

misslyckades då reliabilitetstester för index visade låga pålitlighetsvärden och dessa 

påståenden kommer därmed hållas i sär. De svaga reliabilitetsvärdena är föga förvånande 

då vi enbart använt oss utav två variabler för att fånga strategin. Påstående 30 

(GeografiskPlac) är ett påstående som lyder: “Revisionsbyråns geografiska placering är 

betydelsefull för att nå ut till nuvarande och potentiella klienter”. Revisorerna kan sägas 

instämma till påståendet att den geografiska placeringen är viktig. Detta kan utläsas utifrån 

medelvärdet på cirka 5,0 (se tabell 5.2.5 ovan). Lika så för påstående 31 (Tillgänglighet) 

som lyder: “Det är viktigt som revisor att vara lättillgänglig och snabbt kunna besvara 

klienters frågor och lösa deras problem”, vars medelvärde är 6,36. Medelvärde för 

påstående 31 (Tillgänglighet) visar på ett antagande om att revisorer ska vara 

lättillgängliga och mobila i sitt tjänsteutövande för snabbt kunna svara på klienters behov, 

mer än att det ska vara fysiskt nära klienten via den geografiska placeringen av deras 

kontor. 

 

Påstående 32 (Offshoring) som är hänförlig till strategin Offshoring vilken är en 

påbyggnad av strategin Plats lyder: “Delar av revisionsprocessen hanteras ibland av 

personal utomlands inom byrån”, visar på ett medelvärde på 2,72, och där 

standaravvikelsen är cirka 2,3. Detta innebär att revisorerna har svarat ganska olika på 

detta påstående och att revisorerna instämmer mindre med strategin Offshoring. En 

anledning till detta kan vara, som argumenterats för i härledning av hypotesen, att 

Offshoring är en nyetablerad strategi inom revisionsbranschen vilken framförallt inte är 

särskilt utbredd bland mindre revisionsbyråer, vilka utgör cirka 50 % av 

enkätundersökningens respondenter. Därmed kan de låga angivelserna och höga 

standardavvikelsen förklaras. Detta kunde bekräftas genom ett Spearman’s Rho där det kan 
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tydas att det förekommer ett signifikant stark positivt samband mellan strategin Offshoring 

och Big 7, alltså de sju största revisionsbyråerna (se appendix 8, tabell 2). Av vår förstudie 

framkom det också att de revisorerna från någon av de fyra största revisionsbyråerna 

implementerade strategin Offshoring, medan revisorn från en mindre byrå (inte tillhörande 

någon av de sju största) menade att denna strategi inte alls förekom. Dessa resultatet är 

alltså i symbios, och faller i enlighet med vår teori.  

 

PåverkanI innefattar de påståenden hänförliga till affärsmannaskapets strategi Påverkan 

och har medelvärde på 4,82. Revisorerna kan därmed anses instämma med strategin 

Påverkan och detta faller inom ramen för tidigare studiers resultat vilka påvisat att det 

blivit alltmer viktigt att övertyga och påverka klienter bland svenska revisorer och att det 

numera blivit en del av deras professionella ansvar (Broberg et. al., 2013). Variabeln PrisI 

har ett medelvärde på 3,83 och en aggressiv prissättningsstrategi kan därmed anses vara 

betydande för att skapa affärsmöjligheter i enlighet med exempelvis Greene och Barret 

(1994) Marxen (1990) och McNair (1991). För index avseende strategin 

Marknadspenetration (MknPenetrationI) är medelvärdet 5,28. Alltså anser revisorerna att 

det förekommer en vilja och kapacitet att revidera fler klienter via de aktiviteter som är 

hänförliga till strategin, och att detta också kan effektivisera revisionsprocessen. Vårt index 

för strategin Marknadsutveckling (MknUtvecklingI) visar i den deskriptiva datan ovan (se 

tabell 5.2.5) ett medelvärde på 4,81, och därmed kan sägas att revisorerna kan identifiera 

sig med strategin Marknadsutveckling. Detta bekräftas av tidigare studier som identifierat 

hur exempelvis uppköp visats tillämpas för att expandera till nya marknader då exempelvis 

revision av kommunala bolag möjliggjorts genom strategin (Ding & Jia, 2012; Donaldson 

& O’Toole, 2007). Vårt index för strategin Produkt- och Produktutveckling 

(ProduktutvecklingI) har ett medelvärde på 5,1 vilket är i linje med Kempe et. al. (2013) 

samt Norberg och Thorell (2005) som anser att den nuvarande reglerade revisionstjänsten i 

viss mån är allt för standardiserad varvid en modifierad eller situationsanpassad 

revisionstjänst på ett bättre sätt skulle kunna tillfredsställa klienters och marknadens krav 

och förväntningar. 

 

Index för strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering (Prod-/MkndiffI) har ett 

medelvärde på 3,45 och standardavvikelse på cirka 2,0. Strategin har som tidigare 

presenterats i härledning av hypoteserna brutits ner till relaterad Produkt- och 

Marknadsdifferentiering varvid strategin fångats genom att se till frivillig revision. 
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Resultaten tyder på en relativt låg igenkänningsgrad till strategin, där den stora spridningen 

möjligtvis kan förklaras av att mindre revisionsbyråer, vilka utgör ca 50 % av våra 

respondenter, tenderar till att vara mindre benägna på att fokusera på denna strategi. Detta 

resonemang kan bekräftas genom ett Spearman’s Rho test där det kan tydas att signifikant 

positivt samband mellan de sju största revisionsbyråerna (Big 7) och strategin Produkt- och 

Marknadsdifferentiering (Prod-/MkndiffI) (se appendix 8, tabell 3).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att revisorerna har hög igenkänningsgrad gällande 

affärsmannaskapets strategier samtidigt som de förhåller sig starkt till kraven på oberoende 

och kompetens. Detta ger en indikation på att det förekommer kommersiella och 

professionella värderingar bland våra respondenter vilket därmed faller i linje med 

möjligheten att förhålla sig starkt till de förutsättningar för revisionskvalitet vi undersöker 

samtidigt som kommersiella strategier tillämpas. Dock med restriktioner för strategin 

Offshoring (oberoende variabel Offshoring) där medelvärdet visade sig vara lågt, 

tillsammans med en hög standardavvikelse som innebär att revisorerna inte är eniga 

gällande strategin och att igenkänningsgraden är låg bland revisorerna avseende denna 

strategi. Denna tendens kan också tydas för strategin Produkt- och 

Marknadsdifferentiering.  
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5.3 Hypotesprövning - Multivariat regressionsanalys 

I avsnittet ämnar vi att undersöka huruvida studiens hypoteser kan förkastas eller 

accepteras och analysera resultaten empiriskt. De teoretiska förklaringar vi finner till våra 

resultat kommer analyseras och presenteras i kapitel 6: Diskussion och Slutsats. Detta 

enligt syftet att förklara sambandet mellan affärsmannaskap och revisionskvalitet. Som 

presenterats ovan har vi genom faktor-, reliabilitets och bivariat korrelationsanalys 

analyserat och transformerat flertalet variabler vilka verkade som indikatorer för 

revisionskvalitet och affärsmannaskapets strategier, och därmed genererat nya variabler 

vilka konstruerats till index. Indexen är de som slutligen ligger till grund för vår 

hypotesprövning. Hypotesprövningen kommer genomföras med utgångspunkt i 

multivariata regressionsanalyser för att kunna förklara sambandet mellan affärsmannaskap 

hos revisorer och revisionskvalitet. För att möjliggöra hypotesprövning kontrollerade vi de 

oberoende variablerna för multikollinaritet och de beroende variablerna för 

homoskedasticitet och undersökte huruvida de beroende variablerna var normalfördelade, 

vilket är en förutsättning för att genomföra en multivariat regressionsanalys (Hair et. al. 

2010; Pallant, 2010).  

 

Vi testade huruvida de beroende variablerna var normalfördelade med ett Kolmogorov-

Smirnov-test (se appendix 9, tabell 1) vilket påvisade att variabeln RKindex (Revisorns 

kompetens) var normalfördelad men att den beroende variabeln ROindex (revisorns 

oberoende) inte var normalfördelad. Hair et. al. (2010) och Pallant (2010) menar dock att 

normalitetsproblemet för de beroende variablerna inte är så framträdande då de innehåller 

ett stort antal observationer (>30) och att antalet observationer (190 stycken) i vår studie 

ändå kan antas uppfylla förutsättningen för normalfördelning. Trots detta föreligger risken 

att resultaten vid hypotesprövningen inte blir lika tillförlitliga varför vi försökt åtgärda 

problemet för att höja studiens reliabilitet (Hair et. al., 2010). Transformeringar av 

variabeln ROindex genomfördes därmed, och efter att studerat skevheten 

(snedfördelningen) av datan uppvisades en negativ skevhet. 

 

Med hänsyn till ovanstående problematik med en negativ skevhet för variabeln ROindex 

genomfördes en transformation enligt: ROindextransformering=Log10((max+1)-ROindex) 

vilket uppfyllde förutsättningarna för normalitet och homoskedasticitet, vilket även den 

beroende variabeln RKindex i sin ursprungsform gjorde (se appendix 9 tabell 1). Därför 
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kommer den beroende variabeln ROindex efter transformering enligt ovanstående 

logaritmering användas vid vidare tester, vilken benämns som LG10ROindex. Viktigt att 

observera är att denna typ av transformering vänder på den snedfördelade skalan och 

reflekterar således ett omvänt samband i den multivariata regressionsanalysen, varför 

tolkning av korrelationskoefficienter sker i motsatt riktning, där ett positivt betavärde (B) i 

regressionsmatriserna motsvarar ett negativt värde och vice versa. 

 

I nästa steg kontrollerades de oberoende variablerna för multikollinaritet vilket gjordes 

genom att studera toleransvärden då samtliga oberoende variabler inkluderades i en 

regressionsanalys mot våra beroende variabler. Gränsvärden sattes på X>0,7 vid analys av 

toleransvärden för att identifiera tendenser till multikollinaritet. Vid överträdelse av 

gränsvärdet gjordes vidare analys av samvarians mellan de oberoende variablerna. 

Multikollinaritetsprövning kompletterades då genom bivariata korrelationstester 

(Spearman’s rho) för att möjliggöra sambandsidentifiering de oberoende variablerna 

emellan (Hair et. al., 2010; Pallant, 2010). Toleransvärdena i regressionsmatrisen då 

samtliga oberoende variabler undersöktes (se appendix 9, tabell 2) uppvisade tendenser till 

samvarians mellan de oberoende variablerna MknPenetrationI, MknUtvecklingI, 

PåverkanI, Prod-/MkndiffI och variabeln Offshoring. Även kontrollvariablerna för 

byråtillhörighet (Big7 och Big4) och klienttyp (Småbolag, Stora bolag och Börsnoterade 

bolag) uppvisade samvarians. 

 

Därav undersöktes korrelationen mellan samtliga oberoende variabler med Spearman’s 

rho, vilket bekräftade signifikanta samband vilka vi i enlighet med Pallant (2010) bedömt 

som relativt starka då r>0,4 för de variabler som ovan nämnts (se appendix 9, tabell 3). 

Resultaten av ovanstående tester gör att vi lyfter ut dessa fem oberoende variabler ur 

regressionen och kommer testa dessa var för sig för att jämföra och kontrollera hur beta- 

och signifikansvärden för samtliga oberoende variabler påverkas av de variabler som 

visade tendenser på samvarians. Detta på grund av att variablerna som samvarierar kan 

påverka resultaten för resterande variabler. Efter att ha undersökt hur våra oberoende 

variabler reagerar i en regressionsmatris i olika kombinationer av variablerna som 

uppvisade tendenser till samvarians identifierades att enbart variablerna MknPenetrationI 

och Prod-/MkndiffI har en betydande effekt på Beta- och signifikansvärden för variablerna 

PåverkanI och MknUtvecklingI. Därav kommer variablerna MknPenetrationI och Prod-

/MkndiffI avskiljas och inte testas i samma modell som variablerna PåverkanI och 
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MknUtvecklingI, då de skapar instabilitet i regressionsanalysen. På så sätt undgår vi 

problematiken att de samvarierar och påverkar resultaten i regressionsmodellerna. De 

kontrollvariabler som uppvisade samvarians kommer inte ingå i någon av modellerna på 

grund av att de orsakar en för stor instabilitet i modellerna, trots att tidigare studier påvisat 

skillnader i den revisionskvalitet som produceras beroende på om revisorer tillhör någon av 

de större byråerna och att revisorns arbete kan påverkas av storleken på klienter, vilket är 

en funktion av klientrisken (Carrington et. al., 2013; DeAngelo, 1981). 

 

På grund av ovanstående multikollinaritetsproblematik skapas tre stycken 

regressionsmodeller där olika formationer av våra oberoende variabler testas utifrån två 

dimensioner, då revisionskvalitet består av två beroende variabler: revisorns oberoende 

(LG10ROindex) och revisorns kompetens (RKindex). Modell 1 består således av tre 

delmodeller (modell 1a, modell 1b och modell 1c, se nedan tabell 5.3a) vilka samtliga 

syftar åt att undersöka våra oberoende variablers (affärsmannaskapets strategier) samband 

till revisorns oberoende (LG10ROindex). Regressionstest med hänsyn till revisorns 

oberoende testas alltså genom nedanstående modeller enligt följande formler: 

 
Modell 1 - Hypotesprövning mot revisorns oberoende (LG10RO) 

Modell 1a: LG10ROindex= a + b1*PrisI + b2*ProduktutvecklingI + b3*GeografiskPlac + 
b4*Tillgänglighet + b5*Offshoring + b6*PåverkanI + b7*MknUtvecklingI + b8*Kön + b9*Titel + 
b10*Erfarenhet 
Modell 1b: LG10ROindex= a + b1*PrisI + b2*ProduktutvecklingI + b3*GeografiskPlac + 
b4*Tillgänglighet + b5*Offshoring + b6*MknPenetrationI + b7*Kön + b8*Titel + b9*Erfarenhet 
Modell 1c: LG10ROindex= a + b1*PrisI + b2*ProduktutvecklingI + b3*GeografiskPlac + 
b4*Tillgänglighet + b5*Offshoring + b6*Prod-/MkndiffI + b7*Kön + b8*Titel + b9*Erfarenhet 

Tabell 5.3a 
 

Samma beskrivning gäller för modell 2 där våra oberoende variabler testas mot den andra 

dimensionen av revisionskvalitet, vår beroende variabel revisorns kompetens (RKindex). 

Modell 2 innehåller således 3 delmodeller och lyder enligt följande formler: 

 

Tabell 5.3b 

Modell 2 - Hypotesprövning mot revisorns kompetens (RKindex) 

Modell 2a: RKindex= a + b1*PrisI + b2*ProduktutvecklingI + b3*GeografiskPlac + b4*Tillgänglighet + 
b5*Offshoring + b6*PåverkanI + b7*MknUtvecklingI + b8*Kön + b9*Titel + b10*Erfarenhet 
Modell 2b: RKindex= a + b1*PrisI + b2*ProduktutvecklingI + b3*GeografiskPlac + b4*Tillgänglighet + 
b5*Offshoring + b6*MknPenetrationI + b7*Kön + b8*Titel + b9*Erfarenhet 
Modell 2c: RKindex= a + b1*PrisI + b2*ProduktutvecklingI + b3*GeografiskPlac + b4*Tillgänglighet + 
b5*Offshoring + b6*Prod-/MkndiffI + b7*Kön + b8*Titel + b9*Erfarenhett 
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Resultaten kommer nedan presenteras genom att varje hypotes prövas med hänsyn till båda 

beroende variabler (revisorns kompetens och revisorns oberoende) samtidigt, varvid 

modell 1a presenteras tillsammans med 2a, modell 1b presenteras tillsammans med 2b och 

modell 1c presenteras tillsammans med 2c. 

 

5.3.1 Hypotesprövning av hypotes 1, 2, 3a, 3b, 4 samt 5 

Nedan genomförs hypotesprövning med hjälp av multivariat regressionsanalys av 

hypoteserna i tabellen nedan (tabell 5.3.1.1) utifrån modell 1a och 2a då samma hypoteser 

prövas med hänsyn till våra två beroende variabler: revisorns oberoende (LG10ROindex, 

modell 1a) och revisorns kompetens (RKindex, modell 2a).  

 
Modell 1a & 2a - Hypotesprövning mot revisorns oberoende (LG10ROindex) & Revisorn 

kompetens (RKindex) 

Hypotes 1: En aggressiv prissättningsstrategi är positivt relaterad till revisionskvalitet. 
Hypotes 2: Strategin att förändra revisionstjänsten är positivt relaterad till revisionskvalitet. 
Hypotes 5: Strategin Marknadsutveckling är positivt relaterad till revisionskvalitet 
Hypotes 3a: Strategin att lokalisera sig på en attraktiv plats är positivt relaterad till revisionskvalitet. 
Hypotes 3b: Strategin Offshoring är positivt relaterad till revisionskvalitet.  
Hypotes 4: Strategin Påverkan är positivt relaterat till revisionskvalitet 

Tabell 5.3.1.1 
 

I modell 1a och 2a testas de oberoende variablerna GeografiskPlac, Tillgänglighet, 

Offshoring, PrisI, PåverkanI, ProduktutvecklingI och MknUtvecklingI mot våra beroende 

variabler LG10ROindex (modell 1a - revisorns oberoende) och RKindex (modell2a - 

revisorns kompetens). Kontrollvariabler utgörs utav variablerna Kön, Erfarenhet och Titel. 

I regressionsmatrisen nedan (tabell 5.3.1.2) kan vi utläsa att våra oberoende variabler 

förklarar 13,4 % av den totala variansen i modell 1a och 6,9 % i modell 2a, samt att båda 

modellerna är signifikanta. Den låga förklaringsgraden i modellerna visar på att våra 

beroende variabler i högre utsträckning förklaras av andra variabler. Modellen uppvisar 

dock stabilitet och ger oss möjlighet att studera korrelationen mellan de oberoende och 

beroende variablerna. 
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Regressionsmatris 

Variabler 
Modell 1a – beroende  

variabel: LG10ROindex a  
Modell 2a – Beroende variabel: 

RKindex 

 Std. B Std. Fel Tolerans Std B Std. Fel Tolerans 
(Konstant)  0,117   0,549  
Kön 0,062 0,028 0,946 -0,114 0,13 0,946 
Titel 0,091 0,032 0,829 -0,083 0,152 0,829 
Erfarenhet -0,138† 0,001 0,81 0,139† 0,006 0,81 
GeografiskPlac -0,009 0,008 0,923 0,038 0,036 0,923 
Tillgänglighet -0,216** 0,016 0,844 0,1 0,074 0,844 
Offshoring 0,023 0,006 0,72 0,066 0,029 0,72 
PåverkanI -0,218** 0,015 0,674 0,187* 0,069 0,674 
PrisI 0,026 0,012 0,759 -0,267** 0,055 0,759 
MknUtvecklingI -0,14† 0,011 0,752 0,04 0,051 0,752 
ProduktutvecklingI 0,191** 0,011 0,911 -0,082 0,052 0,911 
       
Justerat R2 0,134   0,069   
F 3,828**   2,362*   

Tabell 5.3.1.2 
a= omvänd tolkning av riktningskoefficient av transformerad variabel 
** p < 0.01; * p < 0.05; och †  p < 0.10 

 

Hypotes 1: En aggressiv prissättningsstrategi är positivt relaterad till revisionskvalitet. 

I regressionsmatrisen för modell 1a (tabell 5.3.1.2) påvisar variabeln PrisI (strategin Pris) 

inte någon signifikant korrelation till den beroende variabeln LG10ROindex (revisorns 

oberoende). Dock uppvisar variabeln PrisI en signifikant negativ korrelation till den 

beroende variabeln RKindex (revisorns kompetens) i regressionsmatrisen. Hypotes 1 kan 

på grund av avsaknad av signifikanta samband därmed förkastas med avseende på 

revisorns oberoende (LG10ROindex) i modell 1a. Vi kan också förkasta hypotes 1 med 

avseende på revisorns kompetens (RKindex) i modell 2a. Avsaknaden av signifikanta 

samband kan vara en indikation om att instrumentet vi konstruerat för att fånga upp 

strategin Pris inte är helt tillförlitligt, trots att faktor- och reliabilitetsanalys visat på att vi 

lyckats fånga upp begreppet hänförligt till strategin Pris utifrån våra påståenden.  Denna 

problematik kan föreligga då instrumentet för att mäta våra strategier inom 

revisionsbranschen är nytt då tidigare forskning inte studerat dem i en kontext för 

revisorer. 

 

Hypotes 2: Strategin att förändra revisionstjänsten är positivt relaterad 

till revisionskvalitet. 

Variabeln ProduktutvecklingI påvisar ett signifikant negativt samband till den beroende 

variabeln LG10ROindex (revisorns oberoende) i regressionsmatrisen för modell 1a  (se 

tabell 5.3.1.2 ovan och observera omvänd tolkning av positiva och negativa tecken vid test 
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mot den transformerade beroende variabeln LG10ROindex). För modell 2a (tabell 5.3.1.2 

ovan) saknar variabeln ProduktutvecklingI signifikans i förhållande till den beroende 

variabeln RKindex (revisorns kompetens). Resultaten gör att vi förkastar hypotes 2 med 

avseende på revisorns oberoende då det föreligger ett negativt samband. Hypotesen 

förkastas också med avseende på revisorns kompetens på grund av avsaknad av 

signifikanta samband. 

 

Hypotes 3a: Strategin att lokalisera sig på en attraktiv plats är positivt relaterad till 

revisionskvalitet.  

Som presenterats i avsnitt 5.1.5 misslyckades skapandet av index för variablerna hänförliga 

till strategin Plats då reliabilitetstester för index påvisade något svaga värden. Dock 

påvisade faktoranalys på starka laddningar för variablerna men vid undersökning av hur 

variablerna korrelerar i ett bivariat korrelationstest (Spearman’s rho, appendix 9 tabell 3) 

uppvisades ett svagt positivt samband (r=0,237**) mellan variablerna GeografiskPlac och 

Tillgänglighet vilka ämnar testa hypotes 3a. Sambandet ger en indikation om att den 

geografiska placeringen kan vara en förutsättning för att vara lättillgänglig och snabbt 

kunna ge respons till klienter och vice versa, men sambandet är så pass svagt att 

variablerna testas enskilt i regressionsmodellerna. Dock måste resultaten av regressionen 

med hänsyn till detta bedömas med försiktighet.  

 

I regressionsmatrisen (se tabell 5.3.1.2 ovan) identifierades ett signifikant positivt samband 

mellan den oberoende variabeln Tillgänglighet och den beroende variabeln LG10ROindex 

(revisorns oberoende) i modell 1a. Observera omvänd tolkning av tecken då test sker mot 

den transformerade beroende variabeln LG10ROindex. Dock uppvisas inget signifikant 

positivt samband i modell 2a (se tabell 5.3.1.2) vid studerande av den oberoende variabeln 

Tillgänglighet mot den beroende variabeln RKindex (revisorns kompetens). Därmed kan vi 

konstatera att betydelsen av att vara lättillgänglig (variabel Tillgänglighet) och snabbt 

kunna svara på klienters förfrågningar visar en positiv korrelation till revisorns oberoende 

men att vi inte kan påvisa några samband till revisorns kompetens. Detta kan bero på 

problematiken att säkerställa huruvida begreppen verkligen fångat upp strategin Plats med 

hänsyn till de svaga alphavärdena och svaga korrelationerna variablerna emellan, varför 

resultatens pålitlighet kan ifrågasättas. Dock finner vi ändå stöd i regressionsmatrisen och 

därmed en indikation om att acceptera hypotesen då revisorns lättillgänglighet och 
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reaktionsförmåga korrelerar positivt till revisorns oberoende, men att hypotesen förkastas 

med avseende på revisorns kompetens. 

 

Variabeln GeografiskPlac vilken ämnar mäta vilka effekter strategiska beslut gällande 

revisionsbyråns geografiska placering, i syfte att attrahera klienter får på våra beroende 

variabler LG10ROindex (revisorns oberoende) och RKindex (revisorns kompetens), 

uppvisar en avsaknad av signifikanta samband i både modell 1a och 2a (se tabell 5.3.1.2 

ovan). Vi kan därmed förkasta hypotesen med avseende till att den geografiska placeringen 

skulle ha ett positivt samband till revisionskvaliteten, avseende revisorns oberoende och 

kompetens. Som ovan nämnt ges det dock genom ett bivariat korrelationsanalys en 

indikation om att variablerna GeografiskPlac och Tillgänglighet korrelerar svagt positivt 

och därmed hänger ihop. Detta säger oss att revisorns geografiska placering och revisorns 

lättillgänglighet och reaktionsförmåga är en positiv funktion av varandra.  Men vi är 

medvetna om mätproblemet för hypotesprövningen. 

 

Hypotes 3b: Strategin Offshoring är positivt relaterad till revisionskvalitet.  

Ur regressionsmatrisen kan vi i modell 1a och 2a (se tabell 5.3.1.2 ovan) utläsa en 

avsaknad av signifikanta samband mellan den oberoende variabeln Offshoring och våra 

båda beroende variabler LG10ROindex (revisorns oberoende) och RKindex (revisorns 

kompetens). Vi kan därmed inte påvisa att strategin Offshoring, att lägga ut delar av 

revisionen på kontor utomlands uppvisar några positiva samband till de beroende 

variablerna LG10ROindex och RKindex varvid hypotesen förkastas med avseende på både 

revisorns oberoende och kompetens. 

 

Anledningen till varför vi inte kan påvisa några samband skulle kunna förklaras av att vi 

inte har lyckats fånga strategin Offshoring då vi använt oss av för få påståenden som sedan 

utgjorde våra variabler till denna strategi. Ytterligare kan resultatet förklaras av att 

strategin Offshoring inte är särskilt etablerad inom revisionsbranschen, framförallt inte 

bland mindre revisionsbyråer (inte tillhörandes de sju stora) vilka utgör hälften av våra 

respondenter vilket påvisades i den univariata analysen.  

 

Hypotes 4: Strategin Påverkan är positivt relaterad till revisionskvalitet. 

I regressionsmatriserna för modell 1a och modell 2a (se tabell 5.3.1.2 ovan) uppvisas 

positiva signifikanta samband mellan den oberoende variabeln PåverkanI (strategin 
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Påverkan) och båda de beroende variablerna LG10ROindex (revisorns oberoende) och 

RKindex (revisorns kompetens). Observera omvänd tolkning av riktningskoefficienten vid 

test mot den transformerade variabeln LG10ROindex. Dock, som tidigare presenterats 

uppvisar reliabilitetstesterna för variablerna hänförliga till den oberoende variabeln 

PåverkanI något svaga värden (0,527<0,6) varför resultatet måste betraktas med 

försiktighet. Men de starka faktorladdningarna som påträffades tillsammans med 

signifikanta samband variablerna emellan vid bivariata korrelationstest (appendix 7 tabell 

7) gör att variabeln PåverkanI bedömts som reliabel, varför vi kan acceptera hypotes 4 med 

avseende på både revisorns oberoende och kompetens. 

 

 

Hypotes 5: Strategin Marknadsutveckling är positivt relaterad till revisionskvalitet. 

För strategin Marknadsutveckling påvisas en indikation till ett signifikant positivt samband 

mellan den oberoende variabeln MknUtvecklingI och den beroende variabeln 

LG10ROindex (revisorns oberoende) (Modell 1a, tabell 5.3.1.2). Observera omvänd 

tolkning av riktningskoefficient vid test mot den transformerade variabeln LG10ROidnex. 

Däremot föreligger inget signifikant samband vid test mot den beroende variabeln 

RKindex (revisorns kompetens) i modell 2a (se tabell 5.3.1.2 ovan). Vi kan utifrån 

resultaten i regressionsmatrisen inte förkasta hypotesen med avseende på revisorns 

oberoende (LG10ROindex), då vi kan konstatera att det föreligger indikationer på att 

sambandet här emellan är positivt. Hypotesen med avseende på revisorns kompetens 

(RKindex) kan däremot förkastas då resultaten inte kan bekräfta något samband.  

 

5.3.2 Hypotesprövning av hypotes 6 

I modell 1b och 2b prövas hypotes 6: Strategin Marknadspenetration är positivt relaterad 

till revisionskvalitet. För hypotes 6 undersöks sambandet mellan den oberoende variabeln 

MknPenetrationI (strategin Marknadspenetration) och de beroende variablerna 

LG10ROindex (revisorns oberoende, modell 1b) och RKindex (Revisorns kompetens, 

modell 2b). Variablerna PåverkanI och MknUtvecklingI från föregående modell har i 

denna modell ersatts mot variabeln MknPenetrationI på grund av beaktande av tendenser 

till multikollinaritet som presenterats i avsnitt 5.3.  

 

Värt att observera är att de oberoende variablerna PrisI, ProduktutvecklingI, 

GeografiskPlac, Tillgänglighet, samt Offshoring inkluderas i regressionen (se tabell 5.3.2.1 
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nedan). Det kommer dock inte ske någon analys av dessa variabler med anledning av att vi 

tidigare i avsnitt 5.3 konstaterat att resultaten vid analys av dessa variabler inte påverkas 

väsentligt med avseende på signifikans och koefficientriktning. Regressionens utformning 

bygger således på att det är den mest pålitliga och stabila modellen för att pröva hypotes 6. 

 

Modell 1b och 2b är båda som helhet signifikanta på 1 %-nivå och uppvisar en 

förklaringsgrad på 8,6 % (modell 1b) respektive 8,3 % (modell 2b) (se tabell 5.3.2.1 

nedan). Den låga förklaringsgraden visar på att våra beroende variabler på ett bättre sätt 

förklaras av andra faktorer. 
 

Regressionsmatris 

Variabler 
Modell 1b – Beroende variabel: 

LG10ROindex a  
Modell 2b – Beroende variabel: 

RKindex 

 Std. B Std. Fel Tolerans Std. B Std. fel Tolerans 
(Konstant)  0,115   0,52  
Kön 0,055 0,029 0,945 -0,12 0,129 0,945 
Titel 0,084 0,033 0,827 -0,087 0,151 0,827 
Erfarenhet -0,103 0,001 0,849 0,125† 0,006 0,849 
GeografiskPlac -0,01 0,008 0,911 0,023 0,036 0,911 
Tillgänglighet -0,256** 0,016 0,86 0,096 0,073 0,86 
PrisI 0,001 0,012 0,727 -0,29** 0,056 0,727 
ProduktutvecklingI 0,171* 0,011 0,919 -0,073 0,051 0,919 
Offshoring -0,017 0,006 0,722 0,05 0,029 0,722 
MknPenetrationI -0,137† 0,01 0,644 0,242** 0,046 0,644 
       
Justerat. R2 0,086   0,083   
F 2,904**   2,837**   

Tabell 5.3.2.1  
a= omvänd tolkning av riktningskoefficient av transformerad variabel 
** p < 0.01; * p < 0.05; och † p < 0.10 

 

Hypotes 6: Strategin Marknadspenetration är positivt relaterad till revisionskvalitet. 

Den oberoende variabeln MknPenetrationI i modell 1b indikerar på ett signifikant positivt 

samband till den beroende variabeln LG10ROindex (revisorns oberoende) (se tabell 5.3.2.1 

ovan). Korrelationen variablerna emellan är inte signifikant på 5 %-nivå men indikationen 

på ett signifikant positivt samband gör att hypotes 6, med avseende på revisorns oberoende 

(LG10ROindex) inte kan förkastas. I regressionsmatrisen för modell 2b (tabell 5.3.2.1) 

finner vi ett signifikant positivt samband mellan den oberoende variabeln MknPenetrationI 

och den beroende variabeln RKindex (revisorns kompetens) varvid hypotes 6 accepteras 

med avseende på revisorns kompetens.  
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5.3.3 Hypotesprövning av hypotes 7 

I modell 1c och 2c prövas hypotes 7: Strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering är 

positivt relaterad till revisionskvalitet. I modellen har variabeln MknPenetrationI från 

modell 1b och 2b ersatts av variabeln Prod-/MkndiffI, med hänsyn till ovan diskuterade 

multikollinaritetsproblematik (se avsnitt 5.3). I modell 1c analyseras alltså den oberoende 

variabeln Prod-/MkndiffI mot den beroende variabeln LG10ROindex (revisorns 

oberoende) och i modell 2c mot den beroende variabeln RKindex (revisorns kompetens).  

 

I regressionsmatrisen nedan kan det tydas av tabell 5.3.3.1 att modell 1c och 2c som helhet 

uppvisar signifikans på 1- respektive 5 %-nivån.  Förklaringsgraden är 11 % i modell 1c 

och 5,7 % för modell 2. Den låga förklaringsgraden för de båda modellerna säger oss att de 

beroende variablerna på ett bättre sätt förklaras av andra faktorer. 

 

Regressionsmatris 

Variabler 
Modell 1c - Beroende variabel: 

LG10ROindex a 
Modell 2c – Beroende variabel: 

RKindex 
 Std. B Std. Fel Tolerans Std. B Std. Fel Tolerans 
(Konstant)  0,113   0,527  
Kön 0,059   0,028 0,946 -0,113 0,131 0,946 
Titel 0,085   0,033 0,831 -0,075 0,152 0,831 
Erfarenhet -0,112 0,001 0,853 0,11 0,006 0,853 
GeografiskPlac -0,007 0,008 0,919 0,039 0,037 0,919 
Tillgänglighet -0,266** 0,016 0,893 0,13 0,072 0,893 
PrisI -0,007 0,012 0,784 -0,24** 0,054 0,784 
ProduktutvecklingI 0,183* 0,011 0,913 -0,074 0,052 0,913 
Offshoring 0,104 0,008 0,509 0,016 0,035 0,509 
Prod-/MkndiffI -0,266** 0,009 0,503 0,159† 0,041 0,503 
       
Justerad R2 0,11   0,057   
F 3,519**   2,219*   

Tabell 5.3.3.1 
a= omvänd tolkning av riktningskoefficient av transformerad variabel 
** p < 0.01; * p < 0.05; och † p < 0.10 
 

Hypotes 7: Strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering är positivt relaterad till 

revisionskvalitet. 

I regressionsmatrisen ovan (tabell 5.3.3.1) uppvisas ett signifikant positivt samband mellan 

den oberoende variabeln Prod-/MkndiffI och den beroende variabeln LG10ROindex 

(revisorns oberoende) i modell 1c. Hypotes 7 kan därmed accepteras med avseende på 

revisorns oberoende. I modell 2c (tabell 5.3.3.1) finner vi i regressionsmatrisen en 

indikation på ett signifikant positivt samband mellan den oberoende variabeln Prod-
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/MkndiffI och den beroende variabeln RKindex (revisorns kompetens). Vi kan därmed inte 

förkasta hypotes 7 med avseende på revisorns kompetens. 

 

5.3.4 Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna i samtliga regressionsmatriser är relativt svaga (se tabell 5.3.1.2, 

5.3.2.1 och 5.3.3.1 i regressionsmatriserna ovan). Variabeln Titel är inte signifikant i någon 

av modellerna trots att tidigare studier visat positiva samband mellan kvalifikation (Titel), 

erfarenhet och kunskap samt identifikation till professionella värderingar (däribland 

revisorns oberoende) (Cahan & Sun, 2015; Carrington et. al., 2013; Suddaby et. al., 

2009), vilket argumenterats öka revisorns kompetens och förmåga att förhålla sig 

oberoende. Kontrollvariabeln Erfarenhet uppvisar dock indikationer till signifikanta 

positiva samband i modell 1a, 2a och modell 2c. (se tabell 5.3.1.2 samt 5.3.2.1). Observera 

motsatt tolkning av tecken för modell 1a, 1b och 1c vid test mot den transformerade 

beroende variabeln LG10ROindex. Detta i enlighet med tidigare studier som funnit att 

erfarenhet är positivt korrelerat till kompetens (Cahan & Sun, 2015; Francis, 2011; 

Owhoso et. al., 2002). Variabeln Kön uppvisar inte i några av modellerna några 

signifikanta samband mellan revisorns oberoende och kompetens. Detta trots tidigare 

studier funnit att kvinnliga revisorer är mer noggranna, i mindre utsträckning litar på samt 

påverkas av klienter och i högre utsträckning förhåller sig till professionella värderingar 

(Gold et. al., 2009; Nguyen et. al. 2008). Värt att notera är att trots avsaknad av signifikans 

i modellerna för variabeln Kön så uppvisar samtliga riktningskoefficienter ett negativt 

tecken mot båda våra beroende variabler när variabeln Kön rör sig från 0=kvinna till 

1=man. Alltså i enlighet med förväntat utfall utifrån tidigare studier. 
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5.4 Sammanställning av hypotesprövning 

I tabell 5.4.1 nedan visas en sammanställning av utfallet på hypotesprövningen. 
 

Hypotesprövning  
Revisorns 
oberoende  

Revisorns 
kompetens  

1: En aggressiv prissättningsstrategi är positivt relaterad till 
revisionskvalitet. Förkastas Förkastas 

2: Strategin att förändra revisionstjänsten är positivt relaterad 
till revisionskvalitet.  Förkastas Förkastas 

3a: Strategin att lokalisera sig på en attraktiv plats är positivt 
relaterad till revisionskvalitet. 

Accepteras/ 
Förkastas* 

Förkastas/ 
Förkastas* 

3b: Strategin Offshoring är positivt relaterad till 
revisionskvalitet.  Förkastas Förkastas 

4: Strategin Påverkan ör positivt relaterad till 
revisionskvalitet. Accepteras Accepteras 

5: Strategin Marknadsutveckling är positivt relaterad till 
revisionskvalitet. Kan ej förkastas Förkastas 

6: Strategin Marknadspenetration är positivt relaterad till 
revisionskvalitet. Kan ej förkastas  Accepteras 

7: Strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering är positivt 
relaterad till revisionskvalitet. Accepteras  Kan ej förkastas 

Tabell 5.4.1 
* = Innehåller två oberoende variabler, GeografiskPlac* och Tillgänglighet. 
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Kapitel 6 Diskussion och slutsats 
I kapitlet följer en teoretisk analys och diskussion av studiens resultat för att försöka 

förklara sambandet mellan affärsmannaskap hos revisorer och revisionskvalitet. Vidare 

kommer även slutsatser presenteras utifrån studiens syfte och problemformulering för att 

slutligen visa på studiens implikationer och förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Diskussion 

I syfte att förklara sambandet mellan affärsmannaskap hos revisorer och revisionskvalitet 

presenterades en modell som härleddes utifrån Kotlers 4P och Ansoff-matrisen vilka är 

några av de mest välkända och beprövade marknadsförings- och tillväxtsstrategierna. 

Modellen användes för att identifiera en uppsättning kommersiella strategier som delvis 

tillämpas inom revisionsbranschen varvid det också fanns möjlighet till vidare orientering. 

Härigenom formulerades hypoteser kring hur affärsmannaskapet utifrån kommersiella 

strategier hänförliga till modellen korrelerade med revisionskvalitet. Revisionskvalitet 

följer definitionen som DeAngelo (1981) utvecklar avseende revisorns förmåga att 

upptäcka och rapportera felaktigheter i klienters räkenskaper och förvaltning, vilket är en 

funktion av revisorns kompetens och oberoende. Revisorns kompetens omfattas även av 

hur mycket resurser som läggs i en revision. På så sätt användes indikatorer för revisorns 

oberoende och kompetens likt tidigare studier (exempelvis Francis, 2011). Hypoteserna 

och teorin prövades sedan utifrån data som samlades in genom enkäter och analyserades 

genom Faktor-, reliabilitets- korrelations- och regressionsanalys.  

 

I det empiriska resultatet fann vi inga signifikanta samband mellan strategin Pris och 

revisorns oberoende. Däremot identifierades ett negativt samband med avseende på 

revisorns kompetens. Hypotes 1 förkastades därmed med avseende på både revisorns 

oberoende och kompetens. Som presenterats i teorin finner flertalet tidigare studier att 

priset som sätts på revisionstjänsten har stor inverkan då klienter tar beslut om 

revisionstjänster ska köpas in och vilken tjänsteleverantör som ska anlitas (exempelvis 

Blomén & Sandahl, 2013; Marxen, 1990). Avsaknaden av signifikanta samband då 

strategin Pris studeras mot revisorns oberoende kan bero på att revisionsarvoden, i motsatts 

till aggressiva prissättningsstrategier enligt FAR:s rekommendationer ska vara skäliga med 

hänsyn till den resursåtgång och kompetens som krävs i förhållande till uppdragens 

komplexitet (FAR:s yrkesetiska regler, 2014).  Dock har flertalet studier påvisat att 
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revisionsbyråer, likt andra kommersiella aktörer tillämpar prissättningstrategier då behovet 

av att attrahera klienter på detta vis är betydelsefullt på en konkurrensutsatt marknad 

(exempelvis Anderson-Gough et. al, 2000; Öhman, 2004). Att revisorns oberoende 

påverkas av ekonomiska band till klienten, vilket är en funktion av prissättningen, och 

därmed sannolikheten för att rapportera fel (DeAngelo, 1981; Knechel et. al., 2013; Patel 

& Prasad, 2013) kan i våra resultat inte utläsas. Vi kan varken bekräfta eller förkasta att 

revisorn skulle ha svårigheter att bevara sin oberoende ställning på grund av att revisorn 

erhåller arvoden och är knuten den enhet som revideras för att sedan rapportera till en 

tredje part, klientens intressenter (Öhman 2004; Serlin, 1985).  

 

Däremot fann vi som ovan nämnt ett negativt samband mellan strategin Pris och revisorns 

kompetens, vilken är en funktion av revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter i 

klientföretagets räkenskaper och förvaltning genom den specifika kompetens revisorn 

besitter och de resurser som läggs i revisionen. Att de resurser som läggs i ett uppdrag är 

en funktion av klientrisken istället för revisionsarvodet (Houston, 1999) stöds således inte 

av våra resultat då resultatet pekar på att strategin Pris uppvisar ett motsatt samband. Det 

negativa sambandet kan bero på att incitament förekommer att hålla nere kostnader då 

arvoden minskar, vilket hämmar de resurser och engagemang som läggs ner på uppdragen 

snarare än att resurser fördelas effektivare vid minskade arvoden och att effektiviseringar 

därmed möjliggörs (Dirsmith et. al., 1992; Gramling, 1997; Houston, 1999; Kelley & 

Margheim, 1987); Margheim, & Kelley, 1992; McNair, 1991; Cook & Kelley 1988). Detta 

resonemang kan sägas gå i linje med Caramis och Lennox (2008) som menar att mindre 

engagemang i revisionen korrelerar negativt till revisorn förmåga att finna felaktigheter vid 

en revision av klientens räkenskaper och förvaltning (revisorns kompetens). Genom 

resultaten kan vi inte utesluta likt bland annat Jönsson (2004) och Warren & Alzola (2009) 

att kommersiella beteenden, i det här fallet prissättningsstrategier kan inkräkta på 

revisionskvaliteten. 

 

Vid analys av strategin Produkt & Produktutveckling påvisades ett negativt samband till 

revisorns oberoende men ett insignifikant samband till revisorns kompetens, varvid 

hypotes 2 förkastades utifrån båda de beroende variablerna som indikerar på 

revisionskvalitet. Vid härledning av hypoteserna argumenterades att utvecklande av 

revisionstjänsten, att göra den situationsanpassad utifrån klientspecifika egenskaper skulle 

på ett bättre sätt tillfredsställa klienter och dess intressenter, vilket är önskvärt då fler 
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företag nu än tidigare efter revisionspliktens avskaffande valt bort revisionstjänsten då de 

inte upplever en övervägande nytta med att låta sig revideras. Enligt framtidsrapporten för 

revisionsbranschen (Kempe et. al., 2013) ansågs en alltför standardiserad och trögrörlig 

tjänst vara högst bidragande till revisionspliktens avskaffande vilket ökat betydelsen för att 

kunna anpassa sig och sin tjänst till nya marknadsvillkor (Grant, 2013). 

 

Därav argumenterades det för likt Mayhew och Wilkins (2003) som förespråkar en 

specialisering utifrån klienters karaktärsdrag, att en situations- och företagsanpassad 

revisionstjänst skulle attrahera fler klienter vilka valt bort den på grund av dess 

standardiserade, dåligt anpassade utformning. Detta argumenterar även Norberg & Thorell 

(2005) för och anser att en mindre omfattande revision och revisionsberättelse skulle kunna 

vara en lösning, istället för den standardiserade revisionen som är enhetlig, oberoende av 

vilken typ bolag som revideras. Samt skulle samhället få ta del av en mer transparent 

redovisning, där en anpassad och mindre omfattande revisionstjänst och därmed 

granskning skulle gynna klienters intressenter till skillnad från en standardiserad, eller då 

ingen revision förekommer överhuvudtaget. Alltså förutsattes en positiv korrelation till 

revisorns kompetens då ny eller modifierad produkt skulle leda till att revisorn får tillgång 

till fler resurser, erfarenheter och verktyg, i form av alternativa revisionstjänster som utförs 

mot ett större antal klienter. Detta skulle också bredda revisorernas kunskapsbas (Ding & 

Jia, 2012; Houston, 1999) och därmed gynna deras förmåga att finna felaktigheter i 

klientföretags räkenskaper och förvaltning. Resultaten i studien stöder alltså inte vår 

hypotes och denna teori med avseende på revisorns kompetens. Att ha en bredare portfölj 

av tjänster är möjligtvis inget revisorerna förknippar med att deras specifika kompetens 

skulle öka, eller att en förändring av tjänsten, att göra den mindre omfattande skulle kunna 

ge en bra grund för att finna felaktigheter och därmed uppfylla revisionens syfte. 

 

Det negativa sambandet som identifierades för strategin Produkt- & Produktutveckling 

med hänsyn till revisorns oberoende skulle kunna förklaras av att en modifiering, eller 

differentiering av revisionstjänsten skulle få ett för stort fokus på att tillfredsställa och 

attrahera klienter som en följd av ekonomiska, kommersiella drivkrafter (Exempelvis 

Jönson, 2004; Suddaby et. al., 2009; Warren & Alzola, 2009), snarare än ett samhälleligt 

intresse vilket är förenligt med agent- och professionsteorin där revisorn agerar som 

marknadens väktare och verkar för att minska informationsassymetri (Fama, 1980; 

Friedson, 2001; Parsons, 1939; Coffee, 2005). Vi finner alltså att kommersialism i termer 
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av strategin Produkt- & Produktutveckling kan ge negativa implikationer på revisorns 

förmåga att förhålla sig oberoende till sina klienter. Möjligtvis är det betydande för 

revisionsbranschen att bevara revisionstjänstens omfattande, standardiserade utformning 

för att uppfylla sitt syfte som marknadens väktare i enlighet med agentteorin (Fama, 1980; 

Coffee, 2005). I den institutionella teorin skulle resultatet kunna förklaras av att revisorer 

är präglade att följa de regler som förekommer, varför en modifiering av tjänsten inte är 

tänkbar.  

 

För strategin Plats fann vi inget stöd för att revisionsbyråns geografiska placering i syfte att 

nå ut till ett större antal klienter och skapa affärsmöjligheter korrelerar positivt med 

revisionskvaliteten med avseende på revisorn oberoende och kompetens. Däremot finner vi 

stöd för att lättillgängligheten och reaktionssnabbheten på klienters förfrågningar ger 

upphov till ett positivt samband till revisorns oberoende, men i förhållande till revisorns 

kompetens kan inte några samband påvisas. Att strategin Plats med avseende att vara 

lättillgänglig, flexibel och att finnas vid rätt plats vid rätt tidpunkt korrelerar positivt med 

revisorns oberoende kan förklaras av att revisorer som förhåller sig starkt till sin oberoende 

värderingar också har lättare för att interagera med och finnas tillgängliga för sina klienter 

utan att de skulle få negativa implikationer på deras oberoende. Revisionsyrket är en 

tjänsteleverantör, och likt andra tjänster behöver de finnas tillgängliga och snabbt kunna 

svara på klienters problem för att kunna behålla och skaffa nya klienter. Att detta skulle ge 

negativa implikationer på revisorns oberoende på grund av deras professionsstatus är 

därmed likt Brante (1988) och Anderson-Gough et. al. (2000) säger, en naiv tes. Revisorer 

måste kunna serva klienter på ett effektivt sätt för att kunna vara verksamma och erhålla 

uppdrag. Därmed kan det vara accepterat att finnas för sina klienter vid behov utan att det 

ska strida mot deras förmåga att behålla sin oberoende ställning. Resultaten har dock inte 

bedömts som särskilt reliabla med hänsyn till om vi lyckats fånga upp strategin Plats 

genom våra variabler, men det ges en indikation på att betydelsen av att vara lättillgänglig, 

flexibel samt snabbt kunna förflytta sin tjänst är mer betydande än den geografiska 

placeringen av revisionsbyrån i syfte att nå ut till och tillfredsställa klienter med avseende 

på revisionskvalitet. Dessa resultat är till viss del i motsättning till tidigare forsknings 

argument då denna typ av servande och relationer till klienten argumenterats få negativa 

implikationer på revisorns oberoende (Junaidi et. al., 2012; Carrington et. al., 2013; 

Jönsson, 2004) 
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Resultaten utifrån studien kan utifrån teorin tolkas som att vara lättillgänglig, flexibel och 

anpassningsbar utifrån klientens preferenser och kunna avsätta tid för specifika klienter är 

mer betydande (Theorakis & Hooley, 2003) än att locka klienter dit revisionsbyråerna valt 

att placera sina kontor geografiskt (Cameran et. al., 2010). Detta är förenligt med att det är 

en tjänst som produceras, vilken sker i anslutning hos klient och behöver bäras ut till 

marknaden (klienterna) (Sarkar & Majumber, 2013), varför anpassningen från revisorernas 

sida behöver ske utifrån klienters preferenser. Därmed kan den geografiska placeringen av 

revisionsbyråernas kontor bli lidande med avseende på strategin Plats, varvid flexibilitet 

och anpassningsbarhet tar överhanden (Amonini et. al., 2010; Sarkar & Majumber, 2013; 

Theoharakis & Hooley, 2003). Detta trots att den geografiska placeringen i en bivariat 

korrelationsanalys bekräftat ett samband till att snabbt kunna nå ut till klienter, likt 

Cameran et. al. (2010) och Sullivan (2002). Vid undersökning av hur strategin Plats 

korrelerar till revisorns kompetens fann vi inga signifikanta samband för varken den 

geografiska placeringen eller lättillgängligheten och flexibiliteten hos revisorerna. Således 

finns inget stöd för att en attraktiv geografisk lokalisering skulle locka de bästa, mest 

kompetenta revisorerna, eller att den totala kompetensen och resurserna inom byrån skulle 

påverkas av strategin Plats (Becker et. al., 1997; Smith & Smith, 2008). Inte heller att 

lättillgängligheten, reaktionssnabbheten och flexibiliteten från revisorernas sida 

korrelerade till revisorns kompetens. Alltså kan vi inte uttala oss om att 

reaktionssnabbheten på klienters förfrågningar skulle främja förmågan att finna 

felaktigheter i klienters räkenskaper och förvaltning (jfr. Cameran et. al., 2010; Ruyter & 

Wetzels, 1999).  

 

Om vi vänder blicken mot strategin Offshoring vilket är en påbyggnad av strategin Plats 

kunde vi varken i förhållande till revisorns oberoende eller kompetens identifiera några 

signifikanta samband. Anledningen som togs upp i studiens empiriska resultat, kan vara att 

Offshoring är ett relativt nytt fenomen inom revisionsbranschen som inte är särskilt utbrett, 

vilket även bekräftades i den univariata analysen som uppvisade en låg igenkänningsgrad 

och en hög standardavvikelse för variabeln hänförlig till strategin. Det faktum att cirka 50 

% av studiens respondenter består av mindre revisionsbyråer (andra byråer än de sju stora) 

vilka resursmässigt kan antas sakna förutsättningar, eller ens kontor i andra länder för att 

genomföra strategin kan vara den empiriska förklaringen varför vi inte uppnådde några 

signifikanta samband. Detta bekräftades också genom en bivariat korrelationsanalys där 

byråer hänförliga till de sju stora uppvisade ett starkt positivt samband till strategin 
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Offshoring medan mindre byråer uppvisade ett starkt negativt samband till 

strategin.  Hypotes 3b förkastades därmed.  

 

Dock förekom en intressant observation i förstudien som genomfördes då två av våra tre 

intervjupersoner, vilka arbetade på någon av de fyra stora revisionsbyråerna bekräftade att 

strategin Offshoring tillämpades, till skillnad från revisorn som intervjuades vilken 

arbetade på en mindre byrå. Uppgifter som lades ut Offshore var i dessa fall främst 

översättningar, administrativa arbetsuppgifter och enklare steg i revisionsprocessen. Främst 

tillämpades strategin med anledning av att frigöra tid för revisorerna hänförliga till de 

inhemska byråerna för att på så sätt kunna fokusera på de väsentliga riskerna i 

revisionsprocessen. Kostnadsbesparingar var också en av de stora anledningarna till varför 

dessa uppgifter inte utfördes av de inhemska revisorerna. Dessa anledningar bekräftar till 

stora delar teorin som presenterades i härledning av hypoteserna, att de inhemska 

revisorerna får mer tid över till att bearbeta och granska väsentliga risker (Sutton et. al., 

2009). Detta skulle kunna ge positiva effekter på revisionskvaliteten, vilket vi som ovan 

nämnt inte kan bekräfta genom våra statistiska tester.  Med samma anledning kan vi inte 

heller uttala oss om, likt teorin påträffat, att revisorerna i detta avseende kan få svårigheter 

när det kommer till att ta sitt professionella ansvar med hänsyn till att noggrant utföra, 

kontrollera och övervaka arbetet då delar av processen sker Offshore (Blackman et. al., 

2004; Daugherty & Dickins, 2009; Lyubimov et. al., 2013) 

 

Vid analys av strategin Påverkan fann vi en positiv korrelation till revisorns oberoende. 

Påverkan som strategi har bland annat relationsbyggnad och reklam i centrum vilket i 

tidigare forskning argumenterats ge negativa implikationer på revisorns möjlighet att 

förhålla sig oberoende till sina klienter (Clow et. al, 2009; Kotler & Connor, 1977) och att 

revisionsbranschens professionella anseende och därmed förtroende skulle ta 

skada (Jönsson, 2004; Suddaby et. al., 2009). Tidigare studier har även funnit en spänning 

mellan engagemanget till klienter och revisorns oberoende, vilket mycket väl skulle kunna 

kategoriseras under strategin Påverkan (Carrington et. al., 2013; Junaidi et. al., 2012). 

Utifrån våra resultat finner vi således ett motsatt samband. Vi vill dock påpeka att 

variabeln hänförlig till strategin Påverkan uppvisade något svaga värden vid 

reliabilitetsprövning varför resultatet ska betraktas med försiktighet. Oavsett kan vi ändå 

konstatera att indikationer finns till ett positivt samband. Resultatet skulle kunna förklaras i 

enlighet med Broberg et. al. (2013) vilka påvisat att svenska revisorer insett vikten av att 



  
 

134 

övertyga och attrahera klienter samt att de anpassat sig väl efter nya marknadsvillkor, vilka 

innebär en högre utsatthet för konkurrens. Därmed har marknadsföringsaktiviteter såsom 

Påverkan blivit en del av revisorernas professionella ansvar vilket svenska revisorer 

lyckats balansera på ett framgångsrikt sätt (Broberg et. al., 2013). Aspekten av att revisorer 

genom strategin Påverkan kan erhålla en större klientbas ger också upphov till ett mindre 

ekonomiskt beroende av specifika klienter, varvid revisorns förmåga att förhålla sig 

oberoende i sin granskning främjas (Ding & Jia, 2012). Det ekonomiska oberoendet till 

klienter skulle härmed kunna förklara resultaten och att affärsmannaskap i termer av att 

påverka klienter är en positiv aspekt då revisorer förhåller sig starkt till sitt oberoende. 

 

Strategin Påverkan uppvisade i resultaten även en positiv korrelation till revisorns 

kompetens. Att revisorer i högre utsträckning försöker påverka och attrahera klienter, 

vilket skulle lyfta fokus från revisorns roll som marknadens väktare i enlighet med den 

lagstadgade, granskande rollen är därmed inte förenligt med våra resultat. Detta skulle 

också kunna förklaras med hjälp av resultaten Broberg et. al. (2013) finner, att svenska 

revisorer på ett framgångsrikt sätt tagit sig an och balanserat marknadsföringsrollen, vilken 

omfattar strategin Påverkan, med den lagstadgade granskande rollen. Relationsbyggandet 

med klienter som omfattas av strategin Påverkan argumenterades också ge upphov till ett 

bättre informationsutbyte mellan revisorer och klienter vilket ger förutsättningar för en 

bättre utförd revision då revisorns kunskap (kompetens) om klientföretaget ökar (Ruyter & 

Wetzels, 1999; Carcello, 2004). Relationsbyggnaden kan utifrån våra resultat, med hänsyn 

till tidigare forskning vilka uppvisat en spänning till revisorsyrket (Carrington et. al., 2013) 

därmed antas ge två effekter. En effekt av att anskaffa sig information hänförlig till 

revisionen av klienten och en effekt av att behålla och skaffa nya klienter i ett kommersiellt 

syfte. Vilken effekt som är en funktion av den andra är svår att uttala sig om, dock kommer 

vi fram till att strategin att påverka klienter har positiva effekter på revisionskvalitet både 

avseende revisorns oberoende och kompetens. 

 

Då strategin Marknadsutveckling analyserades förekom en indikation till ett positivt 

samband i förhållande till revisorns oberoende. Detta i enlighet med DeAngelo (1981) och 

Ding och Jia (2012) vilka menar att ett beträdande av nya marknader varvid en större mer 

väldiversifierad klientbas erhålls främjar revisorns förmåga att bevara sitt oberoende och 

utföra en objektiv granskning. Detta då revisorn eller revisionsbyrån inte i samma 

utsträckning är beroende av individuella klienter varvid incitament att släppa igenom 
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felaktigheter minskar. En större revisionsbyrå, vilket är en effekt av att beträda nya 

marknader blir också mer utsatt för ryktes- och legala risker vilka kan få ekonomiskt 

förödande konsekvenser för en revisionsbyrå. (Ding & Jia, 2012) En stärkt, mer 

diversifierad marknadsposition ger också upphov till en starkare förhandlingskraft för 

revisionsbyråerna vilket visat minska incitament att ge vika för klienters påtryckningar. 

Detta skulle alltså kunna förklara indikationer till ett positivt samband utifrån våra resultat. 

För revisionsforskningen som varit negativt inställd till aktiviteter likt de som ingår i 

strategin Marknadsutveckling, vilka skulle lyfta fokus från professionens värderingar där 

revisorns oberoende är i centrum (exempelvis Clow et. al, 2009; Kotler & Connor, 1977; 

Jönsson, 2004; Heischmidt, 2002; Suddaby et. al., 2009), ges alltså utifrån vår studie 

indikationer till ett motsatt utfall. Att revisorskåren skulle drabbas av en 

avprofessionalisering (Jönsson, 2004) kan utifrån strategin Marknadsutveckling 

ifrågasättas. 

 

Däremot fann vi inga indikationer om att strategin Marknadsutveckling skulle främja 

revisorns kompetens, varvid vi argumenterade att en större, mer väldiversifierad marknads- 

och klientbas ger upphov till en bredare, mer diversifierad och totalt sett högre kompetens 

och kunskapsbas vilket även skapar synergier då möjlighet till kunskapsöverföring inom 

byrån uppstår (exempelvis Mayhew & Wilkins, 2003; Simunic, 1984). Vid strategin 

Marknadsutveckling är revisorerna i en initialt svagare position då nya, främmande 

marknader beträds varvid revisorerna kan vara i behov av att anpassa sig, exempelvis 

genom selektion och utbildning (Johnsson et. al., 2008) eller genom uppköp eller 

sammangående (Donaldsson & O’Toole, 2007) för att rusta sig för att beträda nya 

marknader. Inledningsvis vid strategin har revisionsbyrån således enbart sin 

kärnkompetens och tjänsten metodik tillgänglig vilken ännu inte är anpassad efter den nya 

markanden vilket kan förklara avsaknaden av signifikanta samband.  

 

Strategin Marknadspenetration uppvisade i våra resultat ett positivt samband till revisorns 

kompetens samt en indikation till ett positivt samband till revisorns oberoende. Till 

skillnad från strategin Marknadsutveckling finner ett företag inte samma problematik vid 

strategin Marknadspenetration, då en existerande tjänst finns tillgänglig vilken är anpassad 

efter den marknad revisionsbyrån ämnar penetrera (Ansoff, 1957). Erforderlig kompetens 

finns därmed tillgänglig som kan förväntas öka då den existerande marknaden penetreras 

och fler klienter erhålls. Det faktum att tjänsten redan är accepterad av marknaden som 
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ämnas att penetreras ger också upphov till lättnader vid implementering av strategin. 

(Mayhew & Wilkins, 2008; Narver & Slater, 2004). Detta kan därmed vara en starkt 

bidragande faktor till det positiva samband vi finner i förhållande till revisorns kompetens 

och därmed förmågan att upptäcka felaktigheter i klientföretagets räkenskaper och 

förvaltning.  

 

Revisorns oberoende ges också indikationer till att ha ett positivt samband till strategin 

Marknadspenetration vilket kan förklaras likt ovan. I och med att varken tjänsten, dess 

metodik eller marknaden förändras vid strategin Marknadspenetration föreligger således 

samma förutsättningar, verktyg och regleringar för att bevara revisorns oberoende. 

Revisorns oberoende kan därmed diskuteras stärkas då fler klienter erhålls, varvid 

ekonomiska band till individuella klienter inte blir lika påträffande (exempelvis DeAngelo, 

1981; Ding & Jia, 2012; Mayhew & Wilkins, 2003). Marknadspenetration kan precis som 

strategin Påverkan innefatta relationsbyggande och mer interaktioner med klienter för att 

vidga den existerande marknaden. Revisorer som förhåller sig starkt till sitt oberoende kan 

därför ha lättare för att tillämpa dessa aktiviteter utan att deras objektivitet får negativa 

implikationer. 

 

Strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering innebär för revisorerna att en ny tjänst 

implementeras på en ny marknad som tidigare inte reviderats. I vår studie har strategin 

fångats in genom att mäta tillämpningen och viljan från respondenterna att utföra frivillig 

revision, vilket alltså går utanför revisorns lagstadgade roll och granskningen sker således 

inte mot den traditionella marknaden då hållbarhetshetsredovisningen istället granskas.  I 

våra resultat identifierades ett positivt samband till revisorns oberoende, samt även 

indikationer på ett positivt samband till revisorns kompetens. Enligt litteraturen fann vi hur 

en ny tjänst som inte omfattas av den lagstadgade revisionstjänsten mot en ny marknad 

skulle kunna få implikationer på revisorns oberoende då ett större engagemang till klienter 

uppvisat spänningar till revisorns förmåga att förhålla sig oberoende till sina klienter i 

tidigare studier (Carrington et. al., 2013). Engagemanget till klienter kan härmed förväntas 

öka vid tillämpning av strategin. Vi finner således ett motsatt samband häremellan vilket 

skulle kunna förklaras av att en totalt större klientbas erhålls då tjänsteutbudet och 

marknadsandelar blir mer väldiversifierat, vilket främjar revisorns oberoende (Ding & Jia, 

2012; DeAngelo 1981; Mayhew & Wilkins, 2003). Andra forskare, exempelvis Francis 

(2006) har också påvisat att det inte finns några säkra bevis för att revisorns oberoende 
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skulle kompromissas vid erbjudandet av icke revisionsbaserade tjänster, trots att dessa 

typer av tjänster diskuterats resultera i att revisorerna får en självgranskande roll och ett 

ökat engagemang till klienter (exempelvis Carrington et. al., 2013; Defond et. al., 2002; 

Warren & Alzola, 2009). Detta är därmed högst jämförbart med att revisorer från samma 

revisionsbyrå ansvarar för både den lagstadgade och frivilliga revisionen.  

 

Vi fann även indikationer på att Produkt- och Marknadsdifferentiering korrelerade positivt 

till revisorns kompetens. I motsats till revisorns oberoende har revisorns kunskap och 

därmed kompetens angående klienter diskuterats och påvisats att öka, då ett större 

engagemang och mer information om klienter blir tillgängliga och kan överföras inom 

byrån då flera tjänster utförs hos klienter (exempelvis Lai & Krishnan, 2009; Knechel & 

Sharma, 2011; Krishnan & Yu, 2011; Mayhew & Wilkins, 2003; Patel & Prasad, 2013; 

Simunic, 1984; Svanström & Sundgren 2012). Den frivilliga revisionen i enlighet med 

strategin kan därmed ge upphov till en ökad kunskap och bättre förståelse för klienters 

verksamhet vilket således främjar revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter i klientens 

räkenskaper och förvaltning och därmed utföra en kvalitativ revision.  

 

Enligt Ansoff (1957) är strategin Produkt- och Marknadsdifferentiering den mest riskfyllda 

och mest komplexa strategin då företaget initialt saknar kunskap och kompetens hänförligt 

till den nya tjänsten som ska utföras samt en ovana att verka på den nya marknad som 

beträds. Ansoff (1957) skiljer också på relaterad och orelaterad Produkt- och 

Marknadsdifferentiering. Genom att fokusera på frivillig revision har strategin simplifierats 

något då den relaterar ganska starkt till den traditionella tjänstens metodik. Strategin blir 

således inte så riskfylld, och revisorerna är initialt inte i en lika svag position om tjänsten 

och marknaden skulle skilja sig mer och i större utsträckning varit orelaterad till den 

traditionella revisionen. Utan att simplifiera strategin och fånga den genom andra tjänster 

hade vi således kunnat förvänta oss ett annat utfall. Dock fann vi frivillig revision vara ett 

effektivt sätt att uppmärksamma en relaterad Produkt- och 

Marknadsdifferentieringsstrategi.  

 

Slutligen blev det också tydligt för oss att revisionskvalitet utifrån våra 

regressionsmodeller på ett bättre sätt förklaras av andra variabler än affärsmannaskapets 

strategier med hänsyn till de låga förklaringsgrader som uppvisades. Vid kontroll för 
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kontrollvariabler: titel, erfarenhet och kön, identifierades dessa bidra svagt i modellerna 

trots tidigare forsknings påvisande av positiva signifikanta samband till revisionskvalitet.  

 

6.2 Slutsats 

Studiens syfte är att förklara sambandet mellan affärsmannaskap för revisorer och 

revisionskvalitet. Som litteraturgenomgången och vår teori har visat föreligger det ett 

motstånd inom revisionsbranschen och från professionsforskningen gällande kommersiella 

beteenden inom professioner så som revisorer (exempelvis Clow et. al, 2009; Jönsson, 

2004; Kotler & Connor, 1977). De mest framträdande argumenten från motståndarna är att 

kommersiella beteenden är motstridiga, samt lyfter fokus från revisorernas professionella 

värderingar och ansvar vilket leder till ett hämmande av den revisionskvalitet som 

produceras (Jönsson, 2004; Suddaby et. al., 2009). Revisionsbranschen förespråkas därmed 

bli lidande av ett bristande förtroende vilket är kritiskt för revisorer (Lee et. al., 2009; 

Öhman, 2004) och ett fungerande informationssamhälle i syfte att minska 

informationsassymetri som föreligger (Fama, 1980). Revisorerna ska utifrån agentteorin 

verka som marknadens väktare varför förtroende för revisionsbranschen är den yttersta 

byggstenen. 

 

Studien tog avstamp ur professionsforskningen gällande kommersiella beteenden och 

bygger sedan på utmaningen för revisorer vilken behandlar behovet av ett ökat 

affärsmannaskap (Kempe, 2013; Marténg, 2015; Power, 2003). Detta med hänsyn till att 

professioner alltid diskuterats vara präglade av ekonomiska drivkrafter, varvid det blir en 

naiv tes att professioner enbart drivs av samhällsintresset (Anderson-Gough et. al., 2000; 

Brante, 1988; jfr. Friedson, 2001; Parsons, 1939). Vi hade till syfte att bryta ner 

kommersialismen genom att identifiera en uppsättning kommersiella strategier som 

föreligger, eller är möjliga för revisionsbyråer och revisorer att genomföra, för att studera 

deras samband till revisionskvalitet.  

 

I studien fann vi en del intressanta resultat gällande sambandet mellan affärsmannaskapets 

strategier och revisionskvalitet som både motsäger och bekräftar den tidigare forskningen. 

Resultaten indikerar på att affärsmannaskapet utifrån vår modell i flera fall kan understödja 

professionen och revisionskvalitet, men också att den i vissa fall kan undergräva den, 

varför det professionella anseendet och förtroendet för revisorerna inte enbart behöver bli 
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lidande (Jfr. exempelvis Clow et. al., 2009; Jönsson, 2004; Suddaby et. al., 2009; Sweeney 

& McGarry, 2011). Ur tabell 6.2.1 nedan sammanställs de samband vi identifierat i 

testerna, hur förhållandet ser ut mellan affärsmannaskapets strategier och revisionskvalitet 

med avseende på revisorns oberoende och kompetens. 

 

 
Revisorns oberoende Revisorns kompetens  

Strategin Pris 
 

 - 
Strategin Produktutveckling  - 

 Strategin Plats + 
 Strategin Offshoring  

  Strategin Påverkan + + 
Strategin Marknadsutveckling  + 

 Strategin Marknadspenetration  + + 
Strategin Produkt- och 
marknadsdifferentiering + + 

Tabell 6.2.1 

 

Affärsmannaskapet bygger på kommersiella strategier i syfte att attrahera ett större antal 

klienter och ta till vara på affärsmässiga möjligheter. Då vi utvärderar resultaten kan vi 

konstatera att strategierna Plats (med avseende på att vara lättillgänglig och snabbt kunna 

svara på klienters förfrågningar), Påverkan, Marknadsutveckling, Marknadspenetration och 

Produkt- och Marknadsdifferentiering uppvisade positiva samband till revisorns 

oberoende. Strategiernas syfte att öka revisorernas klientbas, både på nuvarande och 

främmande marknader med den existerande, och differentierade tjänster leder oss till 

slutsatsen att strategierna ger lättnader i revisorernas förmåga att bevara sitt oberoende. 

Ekonomiska band till individuella klienter har i teorin diskuterats och utifrån tidigare 

studier bekräftats minska vid en ökad klientbas (Ding & Jia, 2012; Houston, 1999) vilket 

skulle kunna vara förklaringen till det positiva sambandet i förhållande till revisorns 

oberoende. Att tidigare forskning pekat ut kommersialism, som affärsmannaskapets 

strategier bygger på, som den bidragande faktorn till revisorsprofessionens minskade 

anseende och förtroende är därmed inte förenligt med våra resultat utifrån dessa 

kommersiella strategier. Inte heller att de skulle få negativa implikationer på revisorernas 

förmåga att utföra en högkvalitativ revisions med avseende på revisorns oberoende och 

därmed sannolikhet att rapportera felaktigheter. (exempelvis Carrington et. al., 2013; Clow 

et. al., 2009; Jönsson, 2004; Suddaby et. al., 2009; Sweeney & McGarry, 2011) 

 

Betraktarna och motståndarna till kommersiella värderingar inom revisionsbranschen ges 

här inte stöd för att förkasta dess kompabilitet med revisorsprofessionen och behöver 
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möjligtvis omvärdera och acceptera att ekonomiska, kommersiella drivkrafter också ger 

upphov positiva effekter för revisorsprofessionen. Som Brante (1988) och Anderson-

Gough et. al. (2000) påpekar är det en naiv föreställning att revisorer enbart drivs av att 

vara en samhällsnyttig funktion (Jfr Friedson, 2001; Parsons, 1939) varvid ett egenintresse 

alltid förelegat i samverkan med samhällsintresset. Dessutom tyder resultaten i Broberg et. 

al. (2013) att svenska revisorer på ett effektivt sätt omfamnat och tillämpat kommersiella 

aktiviteter. Detta tillsammans med att kommersiella värderingar alltid existerat gör att 

förhållandet till revisorsprofessionen inte är lika kontroversiellt som det framställs, varvid 

en revisor som förhåller sig starkt till sitt oberoende inte har några större problem att 

omfamna och tillämpa kommersiella, affärsmässiga beteenden. Däremot kan vi inte 

utesluta att det finns begränsningar då kommersiella värderingar tar överhanden, att en 

vinstdriven aktör som ständigt söker större och större avkastning kan finna svårigheter att 

bevara sitt oberoende. Vi finner dock ändå stöd för att dra slutsatsen om att 

revisionsbranschen möjligtvis underskattar potentialen för revisorer att differentiera sin 

tjänst och exploatera nya marknader genom en högre affärsmässighet, i enlighet med 

argumentationen i Kempe et. al. (2013). 

 

Samma slutsats gäller då förhållandet till revisorns kompetens studeras (vilket också 

omfattar mängden resurser i form av tid, verktyg, erfarenheter och totala kompetensen 

inom byrån) som indikerar på den del av revisionskvalitet som motsvarar förmågan att 

finna felaktigheter och överträdelser i klienters räkenskaper och förvaltning. Vid 

utvärdering av strategierna identifierade vi positiva samband till revisorns kompetens för 

strategierna Påverkan, Marknadspenetration och Produkt- och Marknadsdifferentiering. 

Strategin Påverkan är den som tydligast omfattar direkta personliga meddelanden och 

interaktioner för att påverka och attrahera potentiella och bibehålla nuvarande klienter, 

vilket är hårt kritiserat inom forskningen då ett större engagemang och för nära relationer 

med klienter upplevs försvåra revisorns förmåga att förhålla sig objektiv i sin granskning. 

Detta anses dessutom minska revisorernas förtroende och professionalism. (exempelvis 

Carrington et. al., 2013; Clow et. al, 2009; Heischmidt, 2002; Jönsson, 2004) Kritiken 

lyder likadant då revisionsbyråerna tilltar aktiviteter för att penetrera en större marknad, 

samt då revisorerna erbjuder flera tjänster till klienter inom olika områden som i fallet med 

Produkt- och Marknadsdifferentiering. 
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Utifrån de positiva sambanden som föreligger mellan strategierna och revisorns kompetens 

drar vi slutsatsen att erbjuda fler tjänster, intensivare interaktioner och relationer till 

klienter istället kan vara ett sätt för revisorerna att samla information och få en fördjupad 

kunskap om klienter, hänförlig till revisionsuppdragen. Detta omfattas i högsta grad av 

revisorernas professionella ansvar vilket således främjar revisionsprocessen. Vi får dock 

svårt att uttala oss om hotet som uppstår mot revisorns oberoende vid för nära och 

intensiva relationer blir en bieffekt av att anskaffa erforderlig information som främjar 

revisorns kompetens och möjlighet att utföra en kvalitativ revision, eller vice versa. 

 

Av de samband vi kunde bekräfta var det enbart strategin Produkt- & Produktutveckling 

som uppvisade ett negativt samband till revisorns förmåga att förhålla sig oberoende till 

sina klienter. Att branschen påvisat en trögrörlighet gentemot att förändra sin tjänst 

(Ahlberg & Lazarevska, 2009; Kempe et. al., 2013), och att professionens anseende och 

förtroende skulle försämras då fokus lyfts från professionella värderingar om tjänsten 

kommersialiseras i syfte att tillfredsställa klienter snarare än intressenter, skulle mycket väl 

kunna vara orsaken (exempelvis Carrington et. al., 2013; Clow et. al., 2009; Heischmidt, 

2002; Jönsson, 2004; Suddaby et. al., 2009). Utifrån ett institutionellt perspektiv går det 

negativa sambandet också att härleda till att revisorerna är formade utifrån regler kring 

tjänstens utformning och har således svårigheter att gå utanför detta tänk. Slutsatsen är 

således att revisionstjänsten upplevs känslig att förändra, varvid en mindre omfattande 

revision som anpassas efter klientspecifika egenskaper och situationer inte är förenligt med 

rollen som marknadens väktare och förmågan att kunna ge en rättvisande och trovärdig 

informationsgivning till samhället. Vid tillämpning av strategin måste revisionsbranschen 

således säkerställa att tjänsten förändras i syfte att kunna ge en mer transparent 

informationsgivning. För att på så sätt motverka de negativa effekter som kan uppkomma 

av att istället försöka tillfredsställa klienter och utforma tjänsten utifrån deras preferenser. 

Det behöver således tas hänsyn till modererande effekter av de negativa implikationerna 

som kan väntas uppkomma. 

 

Strategin Pris var den enda av våra statiskt säkerställda samband som uppvisade ett 

negativt samband till revisorns kompetens. Prissättningsstrategier har blivit allt mer 

framträdande till följd av en ökad konkurrens bland revisionsbyråerna i syfte att attrahera 

klienter och sälja in sin tjänst (Greene & Barret, 1994; McNair, 1991). Vi kan utifrån våra 

resultat dra slutsatsen om att priset på revisionstjänsten i allra högsta grad har en inverkan 
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på mängden resurser som läggs ner i revisionen och därmed revisorns kompetens och 

möjlighet att producera en högkvalitativ tjänst (jfr. Gramling, 1999; Margheim, & Kelley, 

1992; McNair, 1991; Cook & Kelley 1988). Mängden resurser som läggs ner i 

revisionsprocessen uppvisar sig således vara en funktion av storleken på revisionsarvodet 

snarare än att det är storleken på klientrisken som avgör (Houston, 1999). Kommersiella 

värderingar kan här gå före professionella då det ges incitament, som en följd av lägre 

revisionsarvoden, att hålla nere kostnader och upprätthålla tjänstens marginaler varvid 

revisionskvaliteten blir lidande (exempelvis Dirsmith et. al., 1992; Francis, 2011; 

Gramling, 1997; Jönsson, 2004; Margheim & Kelley, 1992). Detta syfte att generera 

vinster och kommersialisera tjänsten skapar härmed en oro över lämpligheten inom 

revisionsbranschen vilket trots detta frekvent drabbats av att vara tvungna till att sänka 

priset på revisionstjänsten som en följd av en ökad konkurrens om klienter (Greene & 

Barret, 1994; McNair, 1991). 

 

Avslutningsvis, den övergripande och kanske viktigaste lärdomen och slutsatsen i vår 

studie gällande sambandet mellan affärsmannaskap och revisionskvalitet är att 

kommersiella, ekonomiska drivkrafter inte behöver vara en motsättning till professionella 

värderingar och revisorernas förmåga att producera en kvalitativ tjänst (jfr. exempelvis 

Carrington et. al., 2013; Clow et. al, 2009; Heischmidt, 2002; Jönsson, 2004; Suddaby et. 

al., 2009; Sweeney & McGarry, 2011). Studiens resultat följer tidigare forskning som 

menar att revisionsbranschen är kommersiell affärsverksamhet varvid det samhälleliga 

intresset samexisterar med ett vinstdrivet och kommersiellt syfte (Anderson-Gough et. al., 

2000; Brante, 1988; Broberg et. al., 2013). Våra resultat tyder mestadels på att 

professionella värderingar och förutsättningar för en kvalitativ tjänst går att upprätthålla i 

samverkan med kommersiella strategier. Dock bekräftar resultaten även motsättningar, att 

samtidigt som affärsmannaskapet kan understödja professionen kan det också i vissa fall 

undergräva den med avseende på dess påverkan på revisionskvaliten. Men stöd finns för att 

dra slutsatsen om att tidigare forskning (exempelvis Clow et. al., 2009; Jönsson, 2004; 

Suddaby et. al., 2009) underskattar potentialen för revisionsbranschen då kommersiella, 

affärsmässiga beteenden avfärdas. Föraktet som uppkommer då revisorer avviker från den 

ideala bilden blir ett för normativt synsätt som inte speglar verkligheten. Det kan istället 

behövas en högre acceptans mot att kommersiella värderingar inte är något nytt och 

kommer ständigt samexistera med rollen som en samhällsnyttig aktör. 
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6.2.1 Implikationer 

Teoretiskt bidrag 

Vår studies teoretiska bidrag ligger i att förklara hur affärsmannaskap hos revisorer och 

inom revisionsbranschen, som i vårt fall bygger på en uppsättning kommersiella strategier 

relaterar till revisionskvalitet med avseende på revisorernas oberoende och kompetens. Det 

förekommer tidigare forskning som endast berör delar av vår forskningsfråga. Bland annat 

Broberg et. al. (2013) vilka funnit att marknadsföringsaktiviteter hos revisorer och inom 

revisionsbranschen blivit allt viktigare, och är något som revisorer engagerar sig i och 

balanserar tillsammans med sin granskade roll. Detta för att överleva på en 

konkurrensutsatt marknad. Ytterligare en studie som berör vårt ämne är studien av Ahlberg 

& Lazarevska (2009) som behandlar revisionsbyråernas strategiförändring inför 

revisionspliktens avskaffande, men studien undersöker inte vilken relation dessa 

förändringar har till revisionskvalitet. Det förekommer också mycket forskning gällande 

kommersialism och professionalism inom revisionsbranschen. Exempelvis har Suddaby et. 

al. (2009) och Carrington et. al. (2013) genomfört studier som berör vårt ämne och utgör 

en teoretisk grund som vi bygger vidare på. Suddaby et. al. (2009) bygger upp två logiker 

hos revisorer, nämligen den kommersiella och den professionella logiken som konkurrerar 

med varandra. Carrington et. al. (2013) bygger å sin tur vidare på denna forskning, men 

erhåller inget empiriskt stöd för att det förekommer två logiker som är varandra 

motstridiga inom revisionsbranschen. De är varandra kompletterande och inte 

konkurrerande (Carrington et. al., 2013).  

  

Professionalismen är grundstenen inom revisorsyrket innefattande värderingar och normer 

gällande en revisors oberoende och kompetens. Kommersiella värderingar är det som 

traditionellt inom forskningen anses vara den bakomliggande faktorn till 

revisionsbranschens avprofessionalisering och avstamp från sin kvalitetssäkrande, och 

samhällsbeskyddande roll (exempelvis Jönsson, 2004). Genom vår studie bidrar vi till 

denna forskning gällande kommersialism och professionalism inom revisionsbranschen 

genom utvecklandet av den teoretiska modellen för affärsmannaskap för att förklara dess 

relation till revisionskvalitet. Affärsmannaskapet identifieras via två välkända och 

beprövade matriser inom marknadsförings- och tillväxtstrategiforskningen, nämligen 

Ansoff-matrisen och Kotlers 4P. Vår studie bidrar därmed teoretiskt till att förklara vilka 

effekter som kan tänkas uppkomma på revisorernas arbete och därmed revisionskvaliteten. 
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Metodologiskt bidrag 

Vårt metodologiska bidrag ligger i att vi skapat ett nytt mätinstrument för att undersöka 

kommersialismens effekter inom revisionsbranschen där vi tog tillvara på två välkända och 

beprövade matriser inom marknadsförings- och tillväxtsstrategiforskningen. Detta 

metodologiska bidrag möjliggjorde således att identifiera affärsmannaskapet och 

undersöka dess samband till revisionskvalitet. Genom vårt mätinstrument har vi bidragit 

metodologiskt till att lägga grunden för hur kommersiella strategier kan identifieras och 

undersökas inom revisionsbranschen, vilket framtida studier kan ha nytta av då det finns 

möjligheter att applicera andra kommersiella strategier för att besvara liknande syften.  

 

Praktiskt bidrag 

Vår studie kan ge ett praktiskt bidrag för revisorer och revisionsbyråer genom att bidra 

med en ökad förståelse för vilka implikationer som kan uppkomma vid användande av 

kommersiella, affärsmässiga strategier. Vidare har vi även bidragit till att 

kommersialismen är ett mångdimensionellt begrepp där vi identifierat att 

affärsmannaskapet både kan understödja och undergräva professionens legitimitet.  

 

Det diskuteras ständigt om den så kallade avprofessionaliseringen inom revisionsbranschen 

och om den förändrade spelplanen för revisorer efter revisionspliktens avskaffande år 

2010. Att revisorer tar till kommersiella beteenden i sitt arbete argumenteras kunna hämma 

revisorernas förmåga att fylla sitt syfte som en oberoende, kvalitetssäkrande granskare 

vilket diskuteras vara orsaken till att förtroendet för revisorer minskar och att allt fler 

företag som har möjlighet väljer bort revisionstjänsten (exempelvis Jönsson, 2004; 

Suddaby et. al., 2009). Våra resultat tyder på att affärsmässiga, kommersiella strategier har 

förutsättningar för att samverka utan att revisionskvaliteten enbart behöver få negativa 

implikationer med avseende på revisorers oberoende och kompetens. Bland annat ges en 

fingervisning om att informationsutbytet med klienter kan förväntas öka vid ett större 

engagemang i försök att påverka och attrahera klienter vilket kan underlätta att utföra en 

kvalitativ revision. Vi finner även negativa implikationer då aggressiva 

prissättningsstrategier tillämpas i ett kommersiellt, vinstdrivet syfte vilket kan hämma den 

kompetens och mängden resurser som läggs ner i en revision vilket ger revisorerna sämre 

förutsättningar i sin granskande roll. Det förekommer också risker då revisionstjänstens 

utformning förändras efter klientsspecifika egenskaper och situationer då våra empiriska 

resultat visar på att en negativ relation till revisorernas förmåga att behålla sin oberoende 
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ställning. Denna strategi riskerar alltså att revisorerna frångår sin uppgift att tillhandahålla 

samhället med en kvalitetssäkrad information för att istället identifiera sig med klienters 

efterfrågan. Strategier att exploatera befintliga och nya marknader, med den nuvarande 

eller en ny tjänst (strategierna Marknadspenetration och Produkt- och 

Marknadsdifferentiering) ger upphov till positiva samband till revisionskvalitet varvid det 

påvisas möjligheter att starkt kunna förhålla sig till sin oberoende ställning och även 

främjande av revisorernas kompetens.  

 

En större insikt från revisorerna och revisionsbyråerna utifrån dessa resultat kan därmed ge 

fördelar genom att förstå hur dessa kommersiella, affärsmässiga strategier relaterar till 

revisorernas förutsättningar (deras oberoende och kompetens) att avge en högkvalitativ 

tjänst. Vid de negativa effekter som kan uppstå vid modifiering eller utveckling av 

tjänsten, eller prisförändringar för att attrahera klienter kan det krävas att revisorerna eller 

revisionsbyråerna söker modererande effekter. Att tjänsten möjligtvis förändras utifrån 

klienters intressenters bästa eller att prisförändringar inte är en funktion av den totala 

mängden kompetens eller resurser som läggs ner i revisionen för att på så sätt säkerställa 

tjänstens syfte, att tillhandahålla samhället med korrekt, pålitlig information. Vidare ges 

även ett praktiskt bidrag till den professionella och politiska debatten gällande 

kommersialism inom revisionsbranschen där vi identifierat att kommersialism är ett 

mångtydigt, flerdimensionellt begrepp som inte kan föras på ett entydigt vis. 

 

6.2.2 Begränsningar 

Studiens sätt att betrakta kommersiella strategier är ny inom sitt område. Det kan därmed 

bli en begränsning att applicera teorier från strategiforskningen på ämnet gällande 

kommersialism inom revisorsprofessionen eftersom det inte undersökts i enlighet med vårt 

syfte tidigare. När vi i enkätstudien försökt att formulera påstående och frågor som är 

hänförliga till affärsmannaskapets olika strategier föreligger det risker att vi inte lyckats 

fånga strategierna och på ett tillfredsställande sätt. Det saknas till stor del därmed studier 

där liknande frågeställningar och påstående inte har kunnat användas, vilket annars hade 

kunnat förbättra studien validitet.  

 

Ytterligare en begränsning ligger i att vi inte lyckats säkerställa ett urval innehållandes 

revisorer från samtliga revisionsbyråer då Deloitte inte representerades bland våra 

respondenter. Detta innebär att generaliseringen av våra resultat kan riskeras. Dock 
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utgjorde Deloitte enbart fyra procent populationen varvid generaliserbarheten ändå kan 

betraktas som tillfredsställande. 

 

Mätinstrumentet innehållandes våra kommersiella strategier kan också betraktas som en 

begränsning då exempelvis Kotlers 4P diskuterats simplifiera betydelsen av 

relationsmarknadsföring vilket kan vara användbart inom tjänstesektorn (Grönroos, 1994). 

Instrumentet kan därför behövas utvecklas i framtiden. Trots denna begränsning har vi 

ändå genom studien funnit en hel del intressanta resultat vilket möjliggjort att vi kunnat 

uttala oss om hur sambandet ser ut mellan affärsmannaskap och revisionskvalitet.  

 

Metoden att tillfråga revisorerna själva genom indikatorer på revisionskvalitet kan också 

betraktas som en begränsning i studiens försök att förklara sambandet. Detta då det kan 

leda till ett subjektivt, självrapporterande mått på revisionskvalitet varvid det kan bli svårt 

att få en objektiv bedömning då revisorerna exempelvis är bundna genom regleringar att 

säkerställa sitt oberoende. Det finns således möjligheter att tillämpa objektiva mått så som 

att undersöka antal varningar mot revisorer som förekommit under en tidsperiod eller se till 

utfallet då revisorer avgett, eller inte avgett fortlevnadsvarningar. Alternativt att 

komplettera instrumentet genom att undersöka intressenters bedömningar gällande 

revisionskvalitet som produceras. 

 

6.2.3 Förslag till framtida forskning 

Modellen och instrumentet för att undersöka sambandet mellan affärsmannaskap och 

revisionskvalitet är nytt. Detta gör det legitimt för framtida forskning att utveckla vår 

modell och applicera andra kommersiella, affärsmässiga strategier för att undersöka 

sambandet i syfte att erhålla en mer rigorös modell. Det vore intressant att se ett större 

fokus på relationsmarknadsföring vilket bland annat Grönroos (1994), Grönroos och 

Ravald (1996) samt Ruyter och Wetzels, 1999) diskuterat vara av stor vikt hos 

tjänsteleverantörer så som revisionsbyråer. Detta eftersom arbetet sker i samverkan med 

klienter där relationer spelar en stor roll i marknadsföringen. Ytterligare skulle också ett 

resursbaserat synsätt kunna appliceras där bland annat Barney (1991) föreslår ett ramverk 

för konkurrensmässiga fördelar genom strategier som tar tillvara på materiella och 

immateriella tillgångar, exploaterar interna styrkor och eliminerar externa hot för att ta 

tillvara på affärs- och omvärldsmöjligheter. Modellen analyserar således potentialen hos ett 

företags resurser för att generera konkurrensmässiga fördelar. 
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Framtida studier skulle också kunna genomföra en longitudinell studie där man studerar 

affärsmannaskap hos revisorer och revisionskvalitet över en längre tidsperiod för att 

identifiera utvecklingen av kommersiella strategier inom revisionsbranschen och på så sätt 

kunna uttala sig om vilka effekter som skett på revisionskvalitet. Möjligen hade framtida 

studier kunnat studera antalet revisionsmisslyckande över specifika tidperioder som ett 

objektivt mått på revisionskvalititet, istället för de indikatorer vi tillämpat.  

 

De negativa samband som identifierades till revisionskvalitet i studien vid exempelvis 

Strategierna Pris och Produkt- & Produktutveckling gör det intressant för framtida studier 

att försöka finna faktorer som dämpar de effekter som kan förväntas framkomma. Således 

blir det också intressant att finna faktorer som kan ge stärkande effekter. Genom att 

identifierade dessa faktorer skulle framtida studier kunna bidra till förståelsen för hur 

kommersiella, affärsmässiga strategier kan tillämpas inom revisionsbranschen. 

 

Ytterligare ett förslag till framtida forskning hade varit att undersöka skillnader 

revisionsbyråer emellan gällande affärsmannaskap, för att identifiera hur exempelvis 

revisionsmisslyckande genom antalet varningar mot revisorer och revisionsbyråer 

korrelerar med de byråer som är mer eller mindre kommersiellt drivna. Vi har i likhet med 

bland annat DeAngelo (1981) samt Ding och Jia (2012) funnit intressanta skillnader byråer 

emellan gällande deras förhållande till professionella och kommersiella värderingar i våra 

statistiska tester, men som inte presenterats i studien då detta faller utanför vårt 

forskningssyfte. 
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Appendix  

Appendix 1 - Operationalisering av semi-strukturerade intervjuer  

Allmänt om revisionskvalitet 

1.Hur säkerställs att ett uppdrag utförs enligt de standarder och riktlinjer som föreligger 

för att försäkra att revisionen uppnått ett önskvärt resultat 

Frågan ger en indikation på om revisorerna beaktar standarder och riktlinjer som finns till 

inom yrkeskåren för att upprätthålla en jämn och hög standard. Vi får också en bild av om 

uppdraget efter sitt slutförande följs upp för att försäkra sig om att processen och använda 

verktyg varit tillräckliga för att med stor sannolikhet känna sig trygg med att revisionen är 

väl utförd. Detta är något som Broberg (2013) kallas för comfort, och som denne menar 

säkerställer revisionskvalitet. Att revisorn känner sig trygg med revisionen genom att 

tillämpa ritualer, följa manuler och förlita sig på de system i revisionsprocessen som byrån 

har till förfögande. 

 

2. Hur säkerställer ni en hög revisionskvalitet? Kan du ge några exempel? 

Revisionen antas kunna variera kvalitetsmässigt beroende på vem som utför revisionen och 

vilken klient som revideras. Frågan ställs därför för att identifiera revisorernas åsikt om 

vilka faktorer som ger en hög revisionskvalitet, exempelvis uppföljning, utbildning, graden 

av professionalism etcetera. Francis (2011) anser bland annat att utbildning är en kritisk 

egenskap för att uppnå hög revisionskvalitet i och med kompetensen ökar vid utbildning 

och därmed kommer möjligheterna att finna felaktigheter i klientens räkenskaper att öka, i 

enlighet med DeAngelo (1981). 

 

3a. Vad anser du vara revisionskvalitet? 

3b. Vad påverkar kvaliteten i revisionen? 

Frågan ställs för att få en uppfattning om vad de tillfrågade revisorerna själva anser vara 

revisionskvalitet och vad de menar tillför en högre revisionskvalitet. Detta för att underlätta 

en operationalisering av begreppet då vi genom enkäter försöker fånga in dess 

komponenter samt för att ha en bättre förståelse för vad den tillfrågade följaktligen syftar åt 

i kommande frågor. Som har tagits upp i teorin som innefattar revisionskvalitet en 

oavbruten följd av attritud som påverkar revisionskvaliteten (Knechel et. al., 2013; Francis, 

2011). Vi fokuserar dock i studien på de främst inputen i revisionen, nämligen komptetens 
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och oberoende för att undersöka möjlighet att finna samt rapportera felaktigheter 

(DeAngelo, 1981). Detta motsvarar vår mått på revisionskvalitet.  

 

Revisionsprocessen 

1a. Finns det alltid möjlighet och lägger ni alltid de resurser i granskningen som ni anser 

tillräckliga för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete? 

1b. Hoppas steg i revisionen ibland över, eller poster behandlas ytligt? Exempelvis på 

grund av tidspress? 

Syftet med frågor är att se om det föreligger externa faktorer, exempelvis tajta tidsbudgetar 

som påverkar revisorn arbete. Om revisorn således alltid har möjlighet att ägna de resurser 

som krävs för att upprätthålla en hög revisionskvalitet. Forskning från bland annat 

Caraminis och Lennox (2008) finner att då antalet timmar som läggs ner på en revision 

minskar, ökar risker för att de finansiella rapporterna blir felaktiga. Detta framför allt då 

företagsledningens möjlighet att intäktsmanipulera ökar för att möta förväntningarna. Som 

också har diskuterats i hypotesbeskrivning gällande pris finns forskning som bland annat 

Houston (1999) samt Margheim och Kelley (1992) som menar på att lägre revisiosarvoden 

leder till minskad revisionskvalitet.  

 

2. Påverkar den tid som planerats för revisionen ditt arbete, på vilket sätt? 

Frågan ger en indikation på hur flexibla revisorerna är i förhållande till hur mycket resurser 

som planerats läggas ner på en klient och hur mycket som faktiskt krävs för att utföra en 

kvalitativ revision. Studier har också visat på att när tidsbudgeten reduceras för revisorerna 

samtidgt som de ska utföra samma, eller till och med ett mer omfattande arbete ger detta 

negativa effekter på revisionskvaliteten, eftersom revisorn inte har samma förutsättningar 

att utföra en lika omfattande och noggrann revision (Marxen, 1990; Otley & Pierce, 1996). 

 

3. Om du skulle begå ett misstag under revisionen, tror du sannolikheten är hög för att 

dina kollegor skulle upptäcka detta? 

Frågan syftar åt möjligheten att upptäcka fel i revisionen, alltså upptäcka fel som kan få 

effektiv på felaktig finansiella rapportering från klienten. Om det inte förekommer 

kontroller av revisionen så kommer revisionskvaliteten att minska. Detta är en fråga 

rörande kompetensen i revisionsteamet och den tid och resurser som läggs ner i en revision 

(DeAngelo, 1981).  

 



  
 

III 

4. Hur stor tillit känner du till dina klienter och den information klienten avger? 

Frågan ställs för att bilda en uppfattning om hur stor skepcism revisorn känner inför det 

material och information som delges från klienten. Detta ger en indikation på hur noggrann 

revisorn är i revisionsprocessen och hur grundlig revisorn är i sitt arbete. Ett för stort 

förtroende för klienten skulle kunna indikera på att felaktigheter inte möjliggörs att 

upptäckas, som är en viktig faktor som påverkar revisionskvalitet (DeAngelo, 1981).  

 

Kompetens  

1.     Vad anser ni kännetecknar en kompetent revisor? 

Frågan ställs i syfte att få en bild av vad de tillfrågade revisorerna själva anser 

kännetecknar en kompetent revisor för att på så vis få en bättre grund för vilka 

förutsättning som avgör revisorns kompetens. Detta eftersom revisorns kompetens har en 

direkt påverkan på revisionskvaliteten (DeAngelo, 1981). Francis (2011) anser bland annat 

att utbildning är en kritisk egenskap för att uppnå hög revisionskvalitet i och med 

kompetensen ökar vid utbildning och därmed kommer möjligheterna att finna felaktigheter 

i klientens räkenskaper att öka, i enlighet med DeAngelo (1981). Också förespråkas ett 

branschspecik kunskap ökar kompetens och är en förutsättning för revisorer att uppnå hög 

revisionskvalitet. Owhoho (2001) finner också att branschspecifik kunskap kommer att öka 

möjligheterna för en revisor att finna felaktigheter i klientföretagets finanisella rapporter. 

 

2a. Utgörs din klientbas av olika typer av företag från olika branscher? 

2b. Vilka för- och nackdelar finns med att ha varierande typer av klienter från olika 

branscher? 

Revisorns kompetens är avgörande för en hög revisionskvalitet då den påvisar förmågan att 

finna felaktigheter (DeAngelo, 1981). En större variation på klienter och branscher ger en 

bredare kunskap och erfarenhet medan det motsatta fallet ger en mer företags- och 

branschspecifik expertis. Frågorna undersöker alltså revisorn syn på om dessa faktorer 

påverkar dennes förmåga att utföra en kvalitativ revision samt att vi får en förståelse för 

revisorns övriga svar. Owhoho (2001) finner också att branschspecifik kunskap kommer att 

öka möjligheterna för en revisor att finna felaktigheter i klientföretagets finanisella 

rapporter. De olika kunskaperna kan också komma att transfereras och komma andra till 

nytta, kunskap som då kan nyttjas till andra uppgifter eller vid revision av annat 

marknadssegment, bransch och andra företag (Thibodeau, 2003). 
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3. Är verksamheten och branschen dina klienter bedriver och är verksamma inom något du 

känner insatt och trygg i? Hur påverkar detta ditt arbete? 

Frågan syftar åt att se hur erfarenheten av en viss typ av bolag eller bransch påverkar 

revisorn i sitt arbete. Erfarenhet och kunskap om specifika områden kan underlätta 

revisorns arbete och indikerar därför om hur kompetent revisorn är för att genomföra sitt 

uppdrag. 

 

4a. Vilken typ av utbildning genomgår ni i ert arbete? 

4b. Vilken utbildning erbjuds av byrån ni arbetar på? 

4c. Har ni någon eller några som du kan få råd, tips, karriärhjälp eller liknande av? 

Omfattningen av hur mycket revisionsbyrån investerar i sina anställdas utbildning ger oss 

en bild av hur väl förberedda revisorerna är att utföra ett kvalitativt arbete. Likt tidigare 

beskrivits är kompetensen avgörande för revisorns förmåga att utföra en kvalitativ revision 

(DeAngelo, 1981) varför utbildning och utvecklingsmöjligheter spelar en central roll. 

 

5. Har rollen som revisor enbart en granskande funktion eller bistår ni med hjälp i övriga 

frågor från klient? 

Att revisorn utför andra tjänster än sin granskande roll möjliggör en bättre förståelse för 

klientens verksamhet och omvärldssituation (Agevall & Jonnergård, 2013). Att 

revisionsbyrån utför andra konsulttjänster möjliggör också att kunskap överförs inom byrån 

vilket kan främja en hög revisionskvalitet (Exempelvis Knechel et. al., 2013). Den 

tillfrågade revisorns syn på sin roll möjliggör därmed en förståelse för hur den utvidgade 

rollen betraktas av revisorn. 

 

Oberoende 

1a. Är det viktigt att skapa en nära relation och öppet kunna kommunicera med klienten? 

1b. Underlättar en nära relation och frekvent kommunikation med klienten ditt arbete som 

revisor? På vilket sätt? 

1c. Finns det situationer då relationen till klienter kan försvåra ditt arbete. 

I frågorna utgår vi från att en bra relation kan underlätta revisionsarbetet och kopplas 

således även an till hur revisorn försöker påverka klienten. Att bygga goda relationer till 

klienten skulle kunna leda till en högre samarbetsvilja samt förtroende för revisorn, och 

därmed föranleda till en högre revisionskvalitet då möjligheterna för att finna felaktigheter 

i klientens finansiella rapporter ökar. I litteraturen diskuteras bland annat hur en vänskaplig 
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relation kan inkräkta på revisorns oberoende, och därmed minska incitamenten att 

rapportera felaktigheter.  

 

2. Förväntar klienter sig mer av er som revisorer än att enbart fylla din granskande 

funktion? Hur påverkas du av detta? 

Syftet med frågan är att få en bild av revisorns inställning om vad som omfattas av 

revisionsarbetet och hur de i arbetet är beredda att gå utanför sin roll som granskare för att 

tillfredsställa klientens behov. Frågan syftar åt att ta del av revisorns åsikter angående hur 

ett sådant engagemang, eller klientanpassade tjänster betraktas i revisorns ögon och om de 

således ser några begränsningar.  

 

3. Hur skulle du beskriva en klient, respektive en kund? Skillnader, likheter? 

Litteraturen delger hur revisorer i högre utsträckning börjat betrakta klienter som kunder 

och hur deras professionella förhållningssätt och bemötande till klienten därmed förändrats 

(Behn et. al., 1997; Cameran et. al., 2010; Öhman et. al., 2012). Frågan ger oss en bild av 

revisorns uppfattning om vad denne anser vara distinktionen mellan en kund och klient och 

således en indikation på hur man som revisor bör bemöta sina klienter. 

 

4. Finns det några aspekter av en klient som ökar din motivation att utföra ett bra arbete? 

Frågan syftar åt att få reda på om några externa faktorer såsom prestige i att revidera en 

exempelvis ekonomiskt betydande klient, som i sin tur skulle kunna hota obereondet, har 

någon påverkan på revisorns motivation och därmed revisionskvaliteten. Medlemmar i 

revisionsprofessionen ska behandla alla klienter lika (Parsons, 1939). Revisionskvaliteten 

kan också påverkas av att revisorn är oberoende i sin granskning. Höga arvoden, att 

klienten är ekonomiskt betydande för revisionsbyrån är ett hot mot revisorn möjlighet att 

kunna utföra en opartisk och självständig revision (SOU 1999:43), som därmed skulle 

minska incitameten att rapportera felaktigheter och därmed minska revisionskvaliteten.  

 

5. Känner du för din klients verksamhet? 

Frågan blir en kontroll för att ytterligare utreda om revisorn känner empati för klienten att 

med sin kompetens och kunskap vill stötta klientens verksamhet trots att det inte alltid 

ingår i revisionsuppdraget. Den revisionskvalitet klienten upplever kan därmed få en 

positiv effekt men kan samtidigt på grund av ett högre engagemang inkräkta på revisorns 
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oberoende då revisorn vill att det ska gå väl för klientens verksamhet, och därmed inte 

rapporterar de felaktigheter som man finner i räkenskaperna.  

 

6. Hur skulle du vilja definiera en oberoende revisor/revision? 

Efter de tidigare frågorna som ställts som knyter an till revisorns oberoende söker vi 

revisorns uppfattning om hur den upplever en oberoende revision. Vi får på så sätt en 

tydligare bild av hur oberoendekraven påverkar deras arbete samt en kontrast till hur 

revisorn svarat på tidigare frågor. 

 

7. Anser du att en revisor kan vara fullständigt oberoende i förhållande till sina klienter? 

Efter att revisorn gett sin syn på oberoendekraven vill vi genom frågan få en uppfattning 

om deras generella syn på om revisionen kan ske fullständigt oberoende med tanke på att 

arbetet till viss del sker i samverkan med klienten. Litteraturen beskriver revisionsarbetet 

som en socialiseringsprocess där klienten bistår med exempelvis material för att kunna 

genomföra revisionen (Carrington, 2010; Svanström, 2013). Det kan också anses som en 

omöjlighet att revisorn är helt oberoende ur den aspekten att revisorn och byrån faktiskt 

erhåller arvoden från det klientföretag där revisionen sker (Francis, 2006). Frågan är alltså 

om sådana aspekter har någon påverkan på revisorns arbete och hur denna samverkan med 

klient kan få någon effekt i revisionsprocessen. 

 

8. Har du i någon situation känt att din oberoende ställning gentemot klient varit hotat? I 

vilken/vilka situationer? Gick eventuella hot att åtgärda, hur? 

Frågan ställs för att kartlägga vilka faktorer som kan påverka revisorns oberoende 

ställning. Detta med åtanke på de frågor som ställts ovan som behandlar klientengagemang 

och ekonomiskt beroende. Möjligen kan vi få indikationer på att affärsmannaskapets 

egenskaper betraktas som inkräktande på revisorns oberoende. 

  

Affärsmannaskap   

Påverkan/marknadspenetration  

1a. På vilket sätt marknadsför ni er som byrå och som revisorer? 

1b. Marknadsföring behövs för att övertyga klienten om att ni är den aktör som bäst kan 

tillfredsställa klienten och att de har nytta av revisionen? 

Frågan syftar åt att få en generell bild om revisorer ser ett behov av att marknadsföra sig. 

Detta då revisorn både är en kommersiell och konkurrensutsatt aktör och om det kan leda 
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till positiva effekter, både konkurrensmässiga men också om interaktionen med klienter 

kan underlätta att förmedla och möjliggöra ett högre värde med revision. Förändringar i 

attityder till bland annat marknadsföringsaktiviteter, i form av att påverkan klienter och 

potentiella klienter på revisionsmarknaden, håller dock på att ske enligt Broberg et. al. 

(2013). Revisorer lägger idag mer tid och resuser på marknadsföringsaktiviteter än tidigare 

och anser det vara viktiga aktiviteter för bibehållande av klienter och för att bygga 

relationer med befintliga och potentiella klienter. 

 

2a. Hur arbetar ni för att attrahera klienter/kunder? 

Frågan ställs för att se hur revisorn arbetar för attrahera klienter och vilken inställning den 

intervjuade har gentemot att aktivt påverka klienter. Vi ser också en möjlighet att få 

information om hur dessa aktiviteter kan påverka revisorn i sitt arbete och om det ger några 

implikationer på revisionskvaliteten. 

 

3a. Har ni frekvent, kontinuerlig kontakt med era nuvarande och potentiella klienter? 

3b. Är det oftast ni eller klienten som står för kontakten? 

Syftet är att få en bild om hur nära relation och frekvent kontakt revisorn har till klienten 

och vem som oftast kontaktar vem. Detta för att förstå hur aktiva revisorerna är att försöka 

påverka klienter i sitt arbete. Vi söker också information om en för nära kontakt och 

relation är något revisorn lägger vikt vid som ett möjligt hot mot att kunna utföra en 

oberoende och därmed kvalitativ revision. Denna fråga brör indirekt revisionskvaliteten 

kan komma att påverkas. Dels genom att nära relationer leder till att ett beroende skapas 

mellan parterna och därmed minskar incitamenten att rapportera felaktigheter, dels att 

relationer genererar mer kunskap om klienten samt att förtroendet för revisorn ökar, vilket i 

sin tur ökar möjligheter att finna felaktigheter i klientens räkenskaperna och därmed 

minskar revisionsrisken.   

 

4. Anser du att Marknadsföring inkräktar på revisorsyrket som profession? 

Enligt teorin så förekommer det en negativ syn på marknadsföring som motstridiga de 

professionella värderingarna inom revisionsyrket. Dock visar också teorin, i till exempel 

Broberg et. al. (2013), att det blivit allt mer accepterat och viktigt som revisor att ägna sig 

åt marknadsföring för att förmedla sitt värde till klienter.  Genom frågan får vi en bild om 

revisorn upplever marknadsföring som ett hot i relation till professionalismen. 
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Marknadspenetration och marknadsutveckling 

1. Hur försöker ni påverka och nå ut till klienter? 

Denna fråga ställs för att fånga affärsmannaskapet hos revisorer, gällande egenskaperna 

påverkan och marknadspenetration, och därmed hur man försöker förmedla sitt värde. 

 

2. Upplever du en vilja/motstånd inom branschen att beträda nya marknader?  I så fall, 

hur? 

I teorin har det framkommit att revisionsbranschen inte är förändringsbenägna (Ahlberg & 

Lazarevska, 2009) och frågan motiveras därefter. Vi har till syfte att se om revisorer eller 

revisionsbyrån arbetar för att utveckla marknaden de verkar på eller om svårigheter 

upplevs att göra detta. Här kan vi sedan resonera kring hur det kan komma att påverka 

revisionskvaliteten genom att erfarenhet från andra marknader och situationer då går 

förlorade. 

 

3. Diskuteras de inom byrån att köpa upp eller gå samman med andra revisionsbyråer. Om 

ja, varför? 

Frågan ställs för att kontrollera om byrån, i det här fallet främst partnern som arbetar på 

byrån, har försökt utveckla sin nuvarande marknad och anledning till varför man gjorde 

det. Anledningen skulle kunna vara att man på så sätt breddar sin verksamhet och bara vill 

ta en större marknadsandel, eller att byrån velat komma åt vissa typer av tillgångar, såsom 

specifik kompetens de vill ta del av. Revisionskvaliteten kan här sägas påverkas då nya 

marknadader genereras nya kompetenser samtidigt som en större klientbas leder till ett 

högre oberoende då bland annat det ekonomiska beroendet minskar (DeAngelo, 1981; 

Ding och Jia , 2012). 

 

4. Ser ni inom byrån möjligheter att expandera revisionstjänsten mot nya marknader? Om 

ja, vilka? Vilka typer av uppdrag ser ni möjligheter att kunna utföra som ni inte gör idag? 

4b. Har ni agerat för att möta hot som till exempel avskaffandet av revisionplikten? 

Denna fråga berör affärsmannaskapets egenskap produkt- och marknadsdifferentiering. Vi 

vill ha svar på vilka möjligheter revisorer ser med utvecklande av nya marknader och 

produkter samt hur det kan komma att påverka deras arbete som revisor. 

Marknadsutveckling möjliggör även vidare effektiviseringar och besparingar som kan vara 

värdeskapande för både klienter, dess intressenter och för revisionsbyrån (Mayhew & 

Wilkins, 2003) 
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Produkt/produktutveckling                    

1a. Har revisionstjänsten och ditt arbete, exempelvis efter revisionspliktens avskaffande, 

förändrats under din aktiva karriär. På vilket sätt och varför? 

1b. Upplever du en vilja/motstånd inom revisionsbranschen att förändra tjänsten eller 

tjänsteutbudet? Varför? 

Teorin visar på att revisionsbranschen inte är förändringsbenägen vad gäller produkten 

revision. Vi har för syfte med frågan att kartlägga om det förekommer några förändringar 

av tjänsten och då varför. Vi får således också information om revisorers inställning mot att 

differentiera sin tjänst. Med förändrade och möjligen förbättrade produkter skulle det 

kunna föras ett resonemang att detta kan ge en högre revisionskvalitet genom att 

företagsspecifik kunskap ökar, effektivitering förekommer då revisorn får möjlighet att 

fokusera på rätt saker i revisonen av de specifika företaget, och därmed kompetensen ökar 

hos revisorn. Dessutom menar forskning att kompetensen är en effekt av ubildning, bland 

annat genom den träning revisorn får genom att göra en revision (traning on the job) (Chen 

et. al., 2008).  

 

2. Tycker du som revisor att du begränsas av en allt för standardiserad revision? 

Frågan ställs för att se om revisorn upplever att en situationsanpassad revision skulle kunna 

förbättra revisorns möjligheter att utföra ett kvalitativt arbete. 

 

3. Upplever ni att klienter delvis är missnöjda på grund av att ni inte har möjlighet att 

erbjuda en tjänst som är anpassad just för dem? 

Frågan kan här också hänföras till resonemanget ovan men inkluderar också aspekten 

revisionskvalitet i form av den servicekvalitet som klienten upplever av produkten. Med 

missnöjda klienter kan den upplevda kvaliteten av revisionen minska varför en ny eller 

modifierad tjänst skulle kunna höja den upplevda kvaliteten. Dessutom innebär låg 

kundnöjdhet att klienten inte känner förtroende för revisor och vad dennes tjänst, vilket 

skulle kunna få negativa effekter på revisionskvaliteten då möjligheten för revsorn att finna 

felaktigheter i räkenskaperna minskar. Detta eftersom klienten på grund av sitt bristande 

förtroende inte vill dela med sig av väsentliga material eller undanröjer bevis för revisorn, 

samt att klienten inte är lika engagerad i revisonen.  
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Plats 

1.a. Tycker du det är viktigt att vara lättillgänglig och positionerad i nära anslutning till 

nuvarande och potentiella klienter? I så fall hur? 

1b. Diskuteras det inom byrån att vara mer lättillgänglig och bättre positionerad för och 

komma närmre klienter? 

1c. Flyttar ni delar av verksamheten eller för specifika uppdrag eller beaktar andra 

tillvägagångssätt för att på så sätt komma närmre klienter som revideras för att på så sätt 

effektivisera arbetet och tillgängligheten till och för klienter 

Frågorna syftar åt att både att få information om det föreligger strategier för var man 

positionerar sitt kontor men också om man med andra medel försöker öka tillgängligheten 

till och för klienten, exempelvis via direkt kontakt genom hemsidor, sociala medier, 

etcetera. Att positionera sig i nära anslutning till klienter blir en marknadsföringsstrategi 

som kan ge upphov till konkurrensfördelar men kan också effektivisera revisionen genom 

bättre kommunikation och relationer till klienter. Detta skapar också värde för klienten som 

känner att denne erhåller mervärde från en engagerad revisor. En lättillgänglig revisor är en 

revisor med god kontakt med sina klienter, som är väl införstådd i klientens verksamhet 

som i sin tur skapar förtroende för revisorn från klientens sida. Att som revisor vara nära 

sin klient innebär att revisorn utvecklas en hög klientspecifik kunskap och erfaranhet, 

samtidigt som förtroendet ökar för denne, och klienten blir mer mergörlig i revisionen och 

incitamenten för att undanhålla information minskar. Utfallet blir högre revisionskvalitet, 

genom att möjligheterna att finna felaktigheter i klientens räkenskaper ökar.  

 

Pris 

1a. Hur fastställs priset för olika produkter/tjänster? 

1b. Upplever du en skillnad i prissättningen beroende av vilken typ av klient ni förhandlar 

med och i olika situationer? Vad är skillnaden och vilka faktorer kan tänkas spela in? 

Genom frågan vill vi skapa en uppfattning om hur revisorerna upplever att priset sätts för 

revisionsuppdragen och vilka faktorer som spelar in. Frågorna möjliggör en förståelse för 

om revisorerna upplever skillnader och olika strategier föreligger i prissättningen för att 

behålla eller vinna klienter. Revisionsarvodet ska vara skäligt med hänsyn till den 

resursåtgång och kompetens som krävs i förhållande till uppdragets omfattning och 

komplexitet (FAR:s Yrkesetiska regler, 2014). Minskade arvoden ger incitament att hålla 

nere kostnaderna för att upprätthålla tjänstens marginaler, och därmed minkas 

användningen av resurser vilket kan hämma revisionskvaliteten (Gramling, 1999; 
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Margheim, & Kelley, 1992; McNair, 1991; Cook & Kelley 1988). Dock menar  Houston 

(1999) att revisorernas modell för att bedöma den mängd resurser som krävs för att avge en 

hög revisionskvalitet beror på storleken på klientrisken (risken för felaktigheter i den 

information klienten avger), och därmed inte arvodet för revisionen.  

 

2a. Rekommenderar ni andra typer av konsulttjänster revisionsbyrån erbjuder i 

revisionsarbetet? 

2b. Är det lättare att sälja in konsulttjänster hos företag ni reviderar? 

2c. Påverkas revisionen, exempelvis revisionsarvodet av att sälja in andra konsulttjänster? 

Frågorna syftar åt förstå om revisionstjänsten möjligtvis är en inkörsport till att sälja andra 

konsulttjänster till samma klient som revideras och om prissättningen på revisionen 

påverkas. Prissänkningar är alltså ett konkurrensverktyg, en strategi, för att attrahera 

klienter men ger också en förhoppning att kunna sälja andra tjänster för att på så sätt driva 

upp intäkterna och kompensera för minskade revisionsarvoden (Marxen, 1990). Bilden blir 

därmed tydlig om revisionsbyråerna har denna strategi i åtanke vid upphandlingen av 

revisionsuppdraget, som bland annat Jönsson (2004) arugumenterar för. Då konsulttjänster 

som sker utanför revisionen möjliggör en ökad kunskap om klienten som överförs inom 

byrån kan vi resonera kring om denna strategi på så sätt kan föranleda till en högre 

revisionskvalitet. 

 

Allmänna frågor om affärsmannaskap 

1a. Revisorer debatteras i tidskrifter, litteratur och forskning frekvent. På senare tid har vi 

stött på att revisorer måste bli bättre på att förmedla, alltså presentera sitt arbete för 

klienten. Är detta något du ser får fokus idag och hur arbetar ni med detta? 

1b. Har marknaden för revisorer och revisionstjänsten förändrats? Hur har den i så fall 

förändrats? 

1c. Känner ni att byrån du arbetar på och ni som revisorer försöker finna nya sätt att 

anpassa revisionstjänsten eller nya marknader att revidera? Varför? 

Avslutningsvis vill vi få en generell syn från de intervjuade revisorerna som knyter an till 

Affärsmannaskapets syfte, att skapa, utveckla och förmedla värde. Syftet är att revisorerna 

själva ska få en chans att resonera kring för- och nackdelar med att agera på ett mer 

affärsmässigt vis. 
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Appendix 2 - Inbjudningsbrev 1 till enkätundersökning  

Hej!  

  

Ni har blivit utvald med anledning av er kvalifikation inom revisionsbranschen att delta i 

en enkätundersökning gällande affärsmannaskap hos revisorer. Syftet med studien är att 

undersöka affärsmannaskap hos revisorer och dess förhållande till revisionskvalitet. 

Enkäten kommer utgöra en viktig del av vår magisteruppsats för att erhålla vår 

civilekonomexamen vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Revisionsbranschen är en konkurrensutsatt marknad varför tidskrifter så som Balans 

förespråkat ett mer affärsmässigt beteende inom revisionsbranschen i syfte att förmedla 

revisorns värde, delvis som en följd av revisionspliktens avskaffande år 2010. Motståndare 

argumenterar dock för att en högre affärsmässighet bland revisorer kan få negativa 

implikationer på revisorsyrkets professionalitet och ytterligare även få effekter på den 

revisionskvalitet som produceras. Affärsmannaskap har i forskningen förknippats med 

kommersiella värderingar vilka traditionellt inte hänförs till professionella yrkesutövare, 

varvid vår studie syftar åt att förklara affärsmässiga strategiers lämplighet med hänsyn till 

revisionskvaliteten. Ni är därför utvald att delta i vår enkätundersökning då vi genom Er 

erfarenhet och kunskap vill få Er professionella synpunkt i frågan och därmed även få hjälp 

att fullgöra vår studie.  

 

Vi är oerhört tacksamma om Ni kunde genomföra denna enkätundersökning innan 

onsdagen den 15:e april 2015. Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra och innefattar att 

ta ställning till en blandning av frågor och påståenden. I och med Ert deltagande kommer vi 

erhålla trovärdiga resultat utifrån statiska undersökningar, där Era svar utgör grunden i vår 

datainsamling. Om så önskas delar vi självfallet med oss av vår studie när den är 

färdigställd och allt Ni behöver göra är att bekräfta Ert intresse via vändande mail. Alla 

svar kommer självklart att vara konfidentiella enligt forskningsetiska principer där enskilda 

individuella svar inte kommer kunna identifieras.  

 

Nedan ser Ni länken som tar Er till enkäten, vänligen klicka på länken för att besvara 

enkäten. Tack för Er hjälp! 
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Har Ni några frågor eller funderingar, kontakta oss på XXX-XX-XXX. Om Ni istället vill 

kontakta vår handledare Professor Sven-Olof Yrjö Collin gör Ni det på XXX-XXX-XXX 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Rikard Hjalmarsson och Daniel Hermansson 
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Appendix 3 - Inbjudningsbrev 2 till enkätundersökning 

Hej!  

 

För en vecka sedan skickade vi ut en förfrågan till Er avseende vår enkätundersökning och 

vi vill härmed påminna Er om förfrågan.  

 

Ni har blivit utvald med anledning av er kvalifikation inom revisionsbranschen att delta i 

en enkätundersökning gällande affärsmannaskap hos revisorer. Syftet med studien är att 

undersöka affärsmannaskap hos revisorer och dess förhållande till revisionskvalitet. 

Enkäten kommer utgöra en viktig del av vår magisteruppsats för att erhålla vår 

civilekonomexamen vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Revisionsbranschen är en konkurrensutsatt marknad varför tidskrifter så som Balans 

förespråkat ett mer affärsmässigt beteende inom revisionsbranschen i syfte att förmedla 

revisorns värde, delvis som en följd av revisionspliktens avskaffande år 2010. Motståndare 

argumenterar dock för att en högre affärsmässighet bland revisorer kan få negativa 

implikationer på revisorsyrkets professionalitet och ytterligare även få effekter på den 

revisionskvalitet som produceras. Affärsmannaskap har i forskningen förknippats med 

kommersiella värderingar vilka traditionellt inte hänförs till professionella yrkesutövare, 

varvid vår studie syftar åt att förklara affärsmässiga strategiers lämplighet med hänsyn till 

revisionskvaliteten. Ni är därför utvald att delta i vår enkätundersökning då vi genom Er 

erfarenhet och kunskap vill få Er professionella synpunkt i frågan och därmed även få hjälp 

att fullgöra vår studie.  

 

Vi är oerhört tacksamma om Ni kunde genomföra denna enkätundersökning innan 

onsdagen den 15:e april 2015. Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra och innefattar att 

ta ställning till en blandning av frågor och påståenden. I och med Ert deltagande kommer vi 

erhålla trovärdiga resultat utifrån statiska undersökningar, där Era svar utgör grunden i vår 

datainsamling. Om så önskas delar vi självfallet med oss av vår studie när den är 

färdigställd och allt Ni behöver göra är att bekräfta Ert intresse via vändande mail. Alla 

svar kommer självklart att vara konfidentiella enligt forskningsetiska principer där enskilda 

individuella svar inte kommer kunna identifieras.  
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Nedan ser Ni länken som tar Er till enkäten, vänligen klicka på länken för att besvara 

enkäten. Tack för Er hjälp! 

 

Har Ni några frågor eller funderingar, kontakta oss på XXX-XXX-XXX. Om Ni istället 

vill kontakta vår handledare Professor Sven-Olof Yrjö Collin gör Ni det på XXX-XXX-

XXX 

 

Med vänliga hälsningar,  

Rikard Hjalmarsson och Daniel Hermansson 
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Appendix 4 – Inbjudningsbrev 3 till enkätundersökning 

Hej!  

 

För två vecka sedan skickade vi ut en förfrågan till Er avseende vår enkätundersökning och 

vi vill härmed påminna Er ännu en gång om förfrågan.  

 

Ni har blivit utvald med anledning av er kvalifikation inom revisionsbranschen att delta i 

en enkätundersökning gällande affärsmannaskap hos revisorer. Syftet med studien är att 

undersöka affärsmannaskap hos revisorer och dess förhållande till revisionskvalitet. 

Enkäten kommer utgöra en viktig del av vår magisteruppsats för att erhålla vår 

civilekonomexamen vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Revisionsbranschen är en konkurrensutsatt marknad varför tidskrifter så som Balans 

förespråkat ett mer affärsmässigt beteende inom revisionsbranschen i syfte att förmedla 

revisorns värde, delvis som en följd av revisionspliktens avskaffande år 2010. Motståndare 

argumenterar dock för att en högre affärsmässighet bland revisorer kan få negativa 

implikationer på revisorsyrkets professionalitet och ytterligare även få effekter på den 

revisionskvalitet som produceras. Affärsmannaskap har i forskningen förknippats med 

kommersiella värderingar vilka traditionellt inte hänförs till professionella yrkesutövare, 

varvid vår studie syftar åt att förklara affärsmässiga strategiers lämplighet med hänsyn till 

revisionskvaliteten. Ni är därför utvald att delta i vår enkätundersökning då vi genom Er 

erfarenhet och kunskap vill få Er professionella synpunkt i frågan och därmed även få hjälp 

att fullgöra vår studie.  

 

Vi är oerhört tacksamma om Ni kunde genomföra denna enkätundersökning innan 

onsdagen den 15:e april 2015. Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra och innefattar att 

ta ställning till en blandning av frågor och påståenden. I och med Ert deltagande kommer vi 

erhålla trovärdiga resultat utifrån statiska undersökningar, där Era svar utgör grunden i vår 

datainsamling. Om så önskas delar vi självfallet med oss av vår studie när den är 

färdigställd och allt Ni behöver göra är att bekräfta Ert intresse via vändande mail. Alla 

svar kommer självklart att vara konfidentiella enligt forskningsetiska principer där enskilda 

individuella svar inte kommer kunna identifieras.  
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Nedan ser Ni länken som tar Er till enkäten, vänligen klicka på länken för att besvara 

enkäten. Tack för Er hjälp! 

 

Har Ni några frågor eller funderingar, kontakta oss på XXX-XXX-XXX. Om Ni istället 

vill kontakta vår handledare Professor Sven-Olof Yrjö Collin gör Ni det på XXX-XXX-

XXX. 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Rikard Hjalmarsson och Daniel Hermansson 
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Appendix 5 – Enkätundersökning  

 

Affärsmannaskap hos revisorer

Sida 1

Tack för att du deltar i vår enkätundersökning! Enkäten inleder med några frågor gällande bakgrundsinformation om dig som
respondent, följt av påståenden som vi vill att du tar ställning till och graderar utifrån en skala 1-7. Värdet 1 anger att du som
respondent "instämmer inte alls" och värdet 7 anger "instämmer helt". Vill du sedan ta del av den fullgjorda studien i juni, meddela
intresset till oss via mail: hermanssonhjalmarsson@gmail.com 

Återigen, tack för din medverkan!

1. Kön: *

Man Kvinna

2. Vad är din yrkestitel? *

Auktoriserad revisor

Godkänd revisor

Annat

3. Vilken revisionsbyrå arbetar du på? *

PwC

EY

Deloitte

KPMG

Grant Thornton

BDO

Mazars Set

Annan

4. Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? (Vänligen ange antal år) *

5. Hur stor del av dina klienter är (uppskattning i %): *

Små bolag: anställda < 49, balansomslutning < 40 miljoner kr, nettoomsättning < 80 miljoner kr
Stora bolag: anställda > 49, balansomslutning >40 miljoner kr, nettoomsättning > 80 miljoner kr
Börsnoterade bolag

Små bolag

Stora bolag

Börsnoterade bolag

6. Jag följer alltid regler och standarder fullt ut som föreligger för revisorer.

 

Instämmer
inte alls 

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar
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7. Jag känner stor tillit till mina klienter och den information som de avger.

 

Instämmer
inte alls 

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt 

7

Svar

8. Att revisorn är fullständigt oberoende är alltid en förutsättning för att utföra ett bra arbete.

 

Instämmer
inte alls 

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

9. Ungefär hur många timmar utbildning per år erhåller du i ditt arbete (inklusive utbildningsevent, branschdagar,
seminarier etcetera)?

0-25 26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151 eller mer

10. Att vara oberoende är en fundamental norm att förhålla sig till som revisor.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

11. Klienter jag reviderar tillhör till stor del samma bransch/branscher

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

Sida 2

12. Att jag som revisor betraktas som oberoende av min omgivning är viktigare än att faktiskt vara oberoende.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

13. Jag anser att jag har tillräcklig kunskap och erfarenhet hänförligt till de branscher mina klienter är verksamma
inom.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

14. Klienters intressenter får ta del av mer pålitlig information då revisorn är fullständigt oberoende.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

15. Jag avstår från uppdrag när uppdraget kräver kompetens som jag saknar.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar
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16. I en revision läggs alltid tillräckliga resurser för att säkerställa hög revisionskvalitet.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

17. Om jag begår ett misstag under revisionen är sannolikheten hög att mina kollegor eller byråns interna
kontrollsystem upptäcker misstaget.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6
Instämmer

helt 7

Svar

18. Revisorns oberoende måste noggrant säkerställas vid varje uppdrag och aktivitet som utförs.

 

Instämmer
inte alls 

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

19. Det förekommer situationer då steg i revisionsprocessen hoppas över eller inte behandlas med den noggrannhet
som borde krävas.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt 

7

Svar

20. Ibland utför jag uppdrag trots att oberoendet kan ifrågasättas.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

21. Jag som revisor har en kontinuerlig kontakt med klienter, styrelse och/eller aktieägare för att påverka och förmedla
vad jag som revisor har att erbjuda.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt 

7

Svar

Sida 3

22. Det är mer viktigt idag än tidigare att försöka sälja in sina tjänster till nuvarande och potentiella klienter.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

23. Rekrytering av nya klienter sker oftast genom att anställda på revisionsbyrån söker kontakt med potentiella
klienter.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar
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24. Som revisor är det viktigt att förmedla revisorns och revisionens värde till klienten.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt 

7

Svar

25. Revisionsarvoden är idag lägre för samma arbete än tidigare.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt 

7

Svar

26. Minskade revisionsarvoden tvingar till effektiviseringar i revisionsprocessen.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt 

7

Svar

27. Granskningen i revisionen blir mer omfattande när revisionsarvoden är högre.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt 

7

Svar

28. Att underprissätta revisionstjänsten är en förutsättning för att sälja in andra tjänster.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

29. Minskade revisionsarvoden möjliggör effektiviseringar i revisionsprocessen.

 

Instämmer
inte alls 

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt 

7

Svar

30. Revisionsbyråns geografiska placering är betydelsefull för att nå ut till nuvarande och potentiella klienter.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt 

7

Svar

31. Det är viktigt som revisor att vara lättillgänglig och snabbt kunna besvara klienters frågor och lösa deras problem.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt 

7

Svar
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Sida 4

32. Delar av revisionsprocessen hanteras ibland av personal utomlands inom byrån.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

33. Det finns en vilja inom byrån att skaffa fler klienter.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

34. Det finns kapacitet eller förutsättningar inom byrån att revidera ett större antal klienter.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

35. En större klientbas kan leda till att revisionen effektiviseras.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

36. Att revidera andra marknader än de traditionella, till exempel offentlig verksamhet så som kommuner, landsting,
kyrkor med flera är en lämplig uppgift för en revisor.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

37. Revisionstjänstens metodik är överförbar på marknader som idag inte revideras.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

38. Byrån jag arbetar på har kapacitet eller ser möjligheter att revidera marknader som idag inte revideras.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

39. Att revidera nya marknader kan leda till att revisorers arbete effektiviseras.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar
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40. Uppköp eller sammangående med andra revisionsbyråer skapar förutsättningar för revisorer att erhålla uppdrag
som tidigare inte var möjliga.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

41. En ny eller modifierad version av revisionstjänsten hade i vissa situationer uppfyllt revisionens syfte på ett bättre
sätt.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

Sida 5

42. En ny eller modifierad version av revisionstjänsten hade kunnat effektivisera mitt arbete som revisor.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

43. Ibland begränsas jag som revisor av att revisionstjänsten är alldeles för stelbent.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

44. Det finns en vilja inom byrån du arbetar på att förändra revisionstjänsten för att attrahera fler klienter.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

45. Byrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda andra typer av revision än den reglerade revisionen.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

46. Revisionsbyrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda miljörevision.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

47. Revisionsbyrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda hållbarhetsrevision.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar
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48. Revisionsbyrån jag arbetar på har satsat på att erbjuda social revision.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

49. Frivillig revision är en lämplig uppgift för en revisor.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

50. Inom byrån diskuteras möjligheten att erbjuda andra former av revision på marknader som inte revideras idag.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

51. Det finns kapacitet eller förutsättningar för byrån att erbjuda andra former av revision på marknader som inte
revideras idag.

 

Instämmer
inte alls

1 2 3 4 5 6

Instämmer
helt
7

Svar

» Redirection to final page of WebbEnkäter
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Appendix 6 – Bortfallsanalys 
Tabell 1 

Kön 

 Chi-två 2,229 
f  1 
Asymp. Sig. 0,135 
 
Tabell 2 
Byrå EY PwC Deloitte KPMG MazarsSet BDO GrantThornton Annan 

Chi-två 1,336 1,258 7,44 ,029 1,154 0,055 2,754 3,729 

f 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. 0,248 0,262 0,00537 0,866 0,283 0,815 0,097 0,053 

 
Tabell 3 
Chi-två Byrå (Big 4)  

 Big4 
Chi-två 1,691a 
f 1 
Asymp. Sig. 0,194 
 
Tabell 4 

Titel    

Chi-två ,608 
f 1 
Asymp. Sig. 0,435 
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Appendix 7 – Indexskapande  
 Tabell 1 

Komponent Egenvärde Roterad komponentmatris 

 Total % av varians Kulumativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 2,919 41,697 41,697 2,779 39,699 39,699 
2 1,1 15,713 57,41 1,24 17,711 57,41 

 
Tabell 2 
Komponent Egenvärde Komponentmatris  

 Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 2,702 54,034 54,034 2,702 54,034 54,034 

 
Tabell 3 

Korrelation Spearman’s rho 
 

Variabler RO6 RO8 RO10 RO12 RO14 RO18 
RO8 ,331**      
RO10 ,396** ,628**     
RO12 ,020 ,159* ,099    
RO14 ,321** ,487** ,464** ,020   
RO18 ,487** ,364** ,478** ,081 ,386**  RO20 ,354** ,292** ,349** ,175* ,167* ,387** 

** p < 0.01; * p < 0.05; och †  p < 0.10 
 
Tabell 4 
Komponent Egenvärde Roterad komponentmatris 

 Total % av varians Kulumativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 1,979 24,737 24,737 1,589 19,861 19,861 
2 1,241 15,509 40,246 1,483 18,543 38,404 
3 1,037 12,956 53,202 1,184 14,798 53,202 

 
Tabell 5 
Komponent Egenvärde Komponentmatris 

 Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 1,882 37,631 37,631 1,882 37,631 37,631 

 
Tabell 6 
Komponent Egenvärde Komponentmatris 

 Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 1,699 42,48 42,48 1,699 42,48 42,48 

 
Tabell 7 

Korrelationsmatris Spearman's rho 

Variabler Påverkan21 Påverkan22 Påverkan23 
Påverkan22 ,183*   
Påverkan23 ,142 ,308**  
Påverkan24 ,274** ,286** ,221** 

** p < 0.01; * p < 0.05; och †  p < 0.10 
 
Tabell 8 
Komponent Egenvärde Komponentmatris 

 Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 1,906 47,645 47,645 1,906 47,645 47,645 

 
Tabell 9 
Komponent Egenvärde Komponentmatris 

 Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 1,276 42,526 42,526 1,276 42,526 42,526 
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Tabell 10 

Korrelationsmatris Spearman’s rho 
 

Variabler GeografiskPlac Tillgänglighet 
Tillgänglighet ,237**  Offshoring ,064 ,173* 

** p < 0.01; * p < 0.05; och †  p < 0.10 
 
Tabell 11 
Komponent Egenvärde Roterad komponentmatris 

 Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 2,399 47,981 47,981 2,346 46,914 46,914 
2 1,388 27,757 75,738 1,441 28,824 75,738 

 
Tabell 12 

Korrelationsmatris Spearman's rho 

 

Produkt- 
utveckling41 

Produkt- 
utveckling42 

Produkt- 
utveckling43 

Produkt- 
uveckling44 

Produktutveckling42 ,767**    
Produktutveckling43 ,529** ,631**   
Produktutveckling44 ,256** ,263** ,215**  
Produktutveckling45 -,065 -,090 -,041 ,435** 

** p < 0.01; * p < 0.05; och †  p < 0.10 
 
Tabell 13 
Komponent Egenvärde Komponentmatris 

 Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 2,398 59,95 59,95 2,398 59,95 59,95 

 
Tabell 14 
Komponent Egenvärde Komponentmatris 

 Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 2,206 73,536 73,536 2,206 73,536 73,536 

 
Tabell 15 
Komponent Egenvärde Komponentmatris 

 Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 2,319 46,375 46,375 2,319 46,375 46,375 

 
Tabell 16 
Komponent Egenvärde Komponentmatris 

 Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 2,253 56,337 56,337 2,253 56,337 56,337 

 
Tabell 17 
Komponent Egenvärde Komponentmatris 

 Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 
1 3,871 64,519 64,519 3,871 64,519 64,519 

 
Tabell 18 

Korrelationsmatris Spearman's rho  

 

Prod- 
/Mkndiff46 

Prod- 
/Mkndiff47 

Prod- 
/Mkndiff48 

Prod- 
/Mkndiff49 

Prod- 
/Mkndiff50 

Prod-/Mkndiff47 ,890**     
Prod-/Mkndiff48 ,822** ,875**    
Prod-/Mkndiff49 ,161* ,174* ,070   
Prod-Mkndiff50 ,603** ,669** ,705** ,155*  Prod-Mkndiff51 ,540** ,556** ,575** ,200** ,742** 

** p < 0.01; * p < 0.05; och †  p < 0.10 
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Appendix 8 – Beskrivande data 
Tabell 1 

T-test mellan RKindex och ROindex    

 Korrelation Signifikans 
RKindex & ROindex 0,361 0,000 
 
Tabell 2 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

Korrelationsmatris 

 Big7 Annan Offshoring 
Big7 1 -1,000** ,684** 
Annan -1,000** 1 -,684** 
Offshoring ,684** -,684** 1 

Korrelationsmatris 

  Big7 Annan Prod-/MkndiffI 
Big7 1 -1,000** ,792** 
Annan -1,000** 1 -,792** 
Prod-MkndiffI ,792** -,792** 1 
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Appendix 9 – Hypotesprövning 

 
Tabell 1 
 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  ROindex RKindex LG10oberoende 
N  190 190 190 
Kolmogorov-
Smirnov Z  1,95 0,979 1,04 

Asymp. Sig. 
(2-svansad)  0,001 0,293 0,23 

 
 
Tabell 2 
Regressionsmatris – Beroende variabel RKindex 

Variabler Std. B Std. Fel Tolerans 
(Constant)  ,979  Kön -,118† ,133 ,897 
Titel -,084 ,157 ,785 
Big4 -,063 ,211 ,296 
Big7 -,271† ,232 ,232 
Erfarenhet ,147† ,006 ,769 
Småbolag ,044 ,008 ,058 
Stora bolag ,115 ,009 ,092 
Börsnoterade bolag ,120 ,009 ,158 
GeografiskPlac ,071 ,038 ,830 
Tillgänglighet ,093 ,075 ,819 
Offshoring ,030 ,038 ,437 
PåverkanI ,127 ,072 ,605 
PrisI -,308** ,058 ,674 
MknPenetrationI ,201* ,052 ,487 
MknUtvecklingI -,001 ,058 ,563 
ProduktutvecklingI -,104 ,053 ,846 
Prod-/MkndiffI ,182 ,061 ,224 
 
** p < 0.01; * p < 0.05; och †  p < 0.10 
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Tabell 3 
 

 
** p < 0.01; * p < 0.05; och †  p < 0.10 
 
 
 
 
 
 
 

Korrelationsmatris – Spearman’s rho 

Variabler Geografisk-
Plac 

Tillgäng-
lighet 

Off-
shoring 

Påverk
anI 

PrisI Mkn- 
Penetrati

onI 

Mkn- 
Utveckli

ngI 

Produkt- 
utveckli

ngI 
Tillgänglighet ,237**        Offshoring ,064 ,173*       PåverkanI ,196** ,197** ,362**      PrisI ,083 ,127 ,425** ,341**     Mkn-
PenetrationI ,156* ,279** ,498** ,477** ,407**    

Mkn-
UtvecklingI ,109 ,255** ,391** ,386** ,258** ,539**   

Produktutveckl
ingI ,077 ,145* ,091 ,173* ,124 ,166* ,171*  

Prod-MkndiffI ,155* ,175* ,695** ,501** ,398** ,567** ,620** ,153* 


