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Förord 

Efter en hård och ansträngd vårtermin med många, kanske för många timmar framför datorn, 

letandes efter data att koda så har vi nu tillslut en färdig civilekonomuppsats att lämna in inför 

vår examen 2015 från civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag tror vi 

båda kan konstatera att vi trots en god framförhållning och noga planering så föll tidsramen 

men vi kom i mål trots allt även att vi jobbade ända in till sista timman före inlämning. Vi är 

mycket stolta över vår studie och att vi kan presentera ett unikt fynd mellan antalet kopplingar 

mellan kontrollägare och val av specifik revisionsbyrå. 

Vi vill tacka Sven-Ivan Sundqvist, ägare av SIS-ägarservice, för hans mycket goda service 

och att han tog sig tid att hjälpa oss med insamlingen av rådata.  

Vi vill även tacka alla opponentgrupper, handledare Anna Stafsudd (tack för att du inte gav 

upp hoppet) samt medbedömare Andreas Jansson som kommit med god konstruktiv kritik 

under de seminarietillfällen vi haft. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett mycket bra jobb som har lett oss fram till en 

civilekonomexamen samt ett minne och en vänskap för livet.  

 

Gustav Sjöberg & Christoffer Emilsson 2015-05-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

Bakgrund:  

Studien är ämnad att undersöka om styrelsekopplingar kan ha en samverkan vid ett företags 

val av specifik revisionsbyrå. Vi har i studien använt oss av alla svenska börsbolag på small, 

mid samt large cap, OMX Stockholm. Detta för att få en likartad population som verkar under 

samma lagar och normer. När vi skriver om revisorn i vissa sammanhang så får ni som läsare 

tänka er att revisorn representerar en specifik revisionsbyrå och att det är den vi har 

kontrollerat. När styrelsen ska välja revisionsbyrå så vet de inte i förväg vad utfallet kommer 

att bli av detta val, vilket innebär att beslutet kommer att ha en inneboende risk då de inte vet 

utfallet förrän efter revisionen är gjord. För att hantera denna osäkerhet vid val visar tidigare 

studier att företag väljer den billigaste revisionsbyrån, den största revisionsbyrån eller en 

revisionsbyrå som specialiserat sig på kundens bransch för att slippa basera val på osäkerhet 

kring revisionsbyråernas kvalitéer. Vi kommer i denna studie att ta tag i styrelsenätverkens 

olika kopplingar för att försöka se hur dessa kopplingar relaterar och/eller påverkar val av en 

specifik revisionsbyrå. Vi kan konstatera att kontakter går före allt annat i störst mån men hur 

och vilka kontakter går före exempelvis kunnande, pris etc? 

Finns en koppling mellan styrelsenätverket och valet av revisionsbyrå kan det förutom att 

indikera på en ny informationskanal som tidigare inte uppmärksammats även indikera på en 

förändrad syn av bolagets revision och ett förhållande dem emellan som kan komma att 

äventyra revisorns oberoende. Man kan även ifrågasätta om man verkligen har valt den bästa 

och mest effektiva revisorn för företaget om man baserar valet på nätverksrekommendationer. 

Studier och forskning kring de svenska styrelsenätverken och deras relation till den externa 

revisionsbyrån har inte identifierats, vilket tyder på en kunskapslucka inom området för 

nätverksteorin. Vår intention är att utöka tidigare studier genom att undersöka hur 

kontrollägaren samt styrelseordföranden- och VD-kopplingar relaterar till val av 

revisionsbyrå.  

 

Syfte: 

Uppsatsens syfte är att förklara styrelsenätverkens roll vid valet av revisionsbyrå. 

 

  



 
 

 
 

 

Metod:  

Vår uppsats bygger på en deduktiv ansats eftersom vi vill förklara om det finns en 

samvariation mellan de olika variablerna som ryms i begreppet styrelsenätverk och val av 

specifik revisionsbyrå. Vi kommer att testa många olika hypoteser för att ringa in de olika 

sambanden som vi vill studera. Den deduktiva ansatsen är användbar för oss eftersom den 

förklarar samband mellan olika variabler vilket vi kommer att göra i våra hypoteser. Studien 

gjord av Johansen & Pettersson (2013), som vi har som närmaste underlag till vår studie följer 

den deduktiva ansatsen vilket gör att vi också valde att använda oss av den för att undvika att 

skilja oss för mycket från deras ansats. 

 

Slutsatser: 

Våra resultat visar att ägaren har en betydande och bestämmande roll när det kommer till val 

av specifik revisionsbyrå. Vi kan konstatera att det är via juridiska personer, alltså företag 

som de privata aktieägarna har majoritetsröster och ägande i de bolagen som vi har tittat på. 

Vi ser inga relationer mellan val av specifik revisionsbyrå och VD/Styrelseordförande om inte 

denna är ägaren. Inte heller kan vi se nätverkskopplingar i större utsträckning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

Background: 

The study is designed to investigate whether the board connectors can have an interaction at a 

company's choice of a specific firm. We have been in the study made use of all Swedish listed 

companies on the small, mid and large cap, the OMX Stockholm. This is to get a similar 

population that operate under the same laws and standards. When we write about the auditor 

in some context so you get readers who imagine that the auditor represents a specific firm and 

it is the one we have checked. When the board should choose firm so they do not know in 

advance what the outcome will be of this election, which means that the decision will have an 

inherent risk since they do not know the outcome until after the audit is made. To deal with 

this uncertainty in the selection show earlier studies that companies choose the cheapest Audit 

Agency, the largest accounting firm or a firm that specializes in the customer's industry to 

avoid basing choices on the uncertainty audit agencies qualities. We will in this study to take 

hold of the Board of networks of connections to try to see how these connections relate and / 

or affect the choice of a specific firm. We note that contacts comes before anything else in the 

greatest extent but how and who goes before, for example, know-how, price etc? 

Is a link between the board network and choice of accounting firm may be in addition to 

indicate a new channel of information that had not previously been recognized also indicate a 

changed view of the company's audit and the relationship between them, which may 

jeopardize the independence of the auditor. One can even question whether you really have 

selected the best and most effective auditor of the company for basing the choice on the 

network recommendations. Studies and research on the Swedish Board of networks and their 

relationship to external audit agency has not been identified, suggesting a knowledge gap in 

the field of network theory. Our intention is to extend previous studies by examining how the 

control owner and CEO and Board director -fittings are related to the choice of audit firm. 

  

 

  



 
 

 
 

 

Purpose: 

Purpose of this thesis is to explain board networks in the choice of the firm. 

  

Method: 

Our thesis is based on a deductive approach because we want to explain if there is a 

correlation between the variables contained in the concept board network and the selection of 

a specific firm. We will test many different hypotheses to identify the various relationships 

that we want to study. The deductive approach is useful for us because it explains the 

relationships between different variables which we will do in our hypotheses. The study made 

by Johansen & Pettersson (2013), which we have as immediate basis for our study follows the 

deductive approach, which means we also chose to make use of it to avoid that differ too 

much from their approach. 

  

Conclusions: 

Our results indicate that the owner has a substantial and decisive role when it comes to the 

selection of a specific firm. We can conclude that it is through legal entities, ie companies that 

private shareholders have majority voting rights and interest in the companies that we have 

looked at. We see no relationship between the choice of a specific firm and the CEO / 

Chairman of the Board unless the owner is. Nor can we see network connections more 

widely. 
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Kapitel 1: Inledning 
 

I det inledande avsnittet introduceras kort hur valet av revisionsbyrå går till samt finns där en 

definition av bolagsstyrningen och dess syfte. Vi diskuterar hur ägandet bland börsbolagen 

ser ut i Sverige idag och konstaterar med hjälp av Högfeldt (2005) att det är ett väldigt 

koncentrerat ägande, vilket innebär en hög kontrollfaktor med högre röstandelar i de svenska 

börsbolagen. Detta mynnar ut i en problemdiskussion vilken senare leder fram till studiens 

problemformulering och syfte.  
 

1.1 Problembakgrund 

“Board Capital”, styrelsens samlade kunskap och erfarenhet, är en effekt av “Board 

Interlocks” som i sin tur är en effekt av styrelsenätverkens starka sammansättning vilket 

syftar till att ledamöternas kunskap följer mellan styrelserna allt eftersom ledamöterna tar 

plats i flera olika bolagsstyrelser (Hillman, & Dalziel, 2003; Shropshire, 2010; Sinani et al., 

2008). Denna överlappning av styrelseledamöter sammankopplar de individer som upprättar 

förslag angående val av revisionsbyrå. Tidigare studier om kunskapsutbyten och det 

informella informationsflödet mellan styrelser har även visat sig ha en stor påverkan när 

beslut ska tas (Bizjak et al., 2009; Bouwman, 2011; Chiu et al., 2009; Davis & Greve, 2007; 

Gulati & Westphal, 1999; Haunschild, 1993; Haunschild & Beckman, 1998; Horton et al., 

2012; Larcker et al., 2005; Ortis-de-Mandojana et al., 2012; Rao et al., 2000). Styrelsen består 

av en sammansättning människor vars board capital stärks med hjälp av board interlocks. 

Board capital samlar alla ledamöters kunskap vilket påverkar de beslut som styrelsen tar 

(Hillman & Dalziel, 2003; Powell, 1990). 

 

Hatherly (1995) och Hussey (1999) menar att revisorns oberoende kan komma att ifrågasättas 

om denne har en relation till styrelsenätverket, vilket skulle kunna leda till eller i alla fall i 

omvärldens ögon leda till en minskad kvalitet av revisionen. Tanken med att presentera 

styrelsen och dess komposition samt hur deras nätverk tenderar att sprida sig mellan många 

olika styrelser och bolag är att senare i studien kunna se om det finns något i deras nätverk 

som spelar en roll vid valet av en specifik revisionsbyrå. 
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Styrelsen ansvarar för att bereda förslag av revisionsbyrå, som presenteras på bolagsstämman 

där ägarna röstar för eller emot förslaget. Bolagsstyrning går att likställa med ökad kontroll av 

företagets ledning i ägarnas intresse. Styrningen sker av olika aktörer som har en direkt eller 

indirekt påverkande funktion. Styrelsen är ur ett agentteoretiskt perspektiv den mekanism som 

har den mest centrala rollen inom bolagsstyrningen och som har störst påverkan på de mest 

centrala aktörerna runt företaget. Externa parter som ingår i styrningen men som inte har 

samma påverkan på de centrala aktörerna är revisorer och intressenter. (Blom, Kärreman & 

Svensson, 2012) 

 

Styrelsen är ett av bolagets huvudorgan och utses av bolagsstämman (Aktiebolagslagen 8:1). 

Varje ledamot röstas in i styrelsen individuellt och behöver ha en majoritet av rösterna på 

bolagsstämman för att den ska vara godkänd och väljas in i styrelsen (Dahlgren, 1992). 

Stämman består av bolaget ägare och ju fler aktier man har desto större inflytande har man 

över styrelsekompositionen vilket i praktiken innebär att kontrollägaren har sista ordet på 

stämman. I ett bolag med väldigt spridda ägarförhållanden kan en ägare med 5 % av rösterna 

ha ett stort inflytande över hur bolaget styrs (Aktiespararna Kunskap; Anders Haskel, 2014). 

 

Gilson (2006) menar att koncentrerat ägande ofta är effektivt. Ägare med stor makt och 

inflytande har bättre förutsättningar till att disciplinera ledningen. Svenskt företagande 

domineras av just ett koncentrerat ägarskap (Sinani et al., 2008) som till stor del utgörs av 

Wallenberg- och Handelsbankssfären (Högfeldt, 2005; Sinani et al., 2008). Sfärerna 

kännetecknas ofta av stora ägargemensamma bolag (Khanna & Yafeh, 2007) som i Sverige 

har haft ett starkt inflytande över näringslivet (Högfeldt, 2005) och bildande av 

styrelsenätverk (Sinani et al., 2008).  I de stora börsbolagen är aktierna oftast utsprida på ett 

antal olika investerare. Här ingår bland annat pensionsfonder, privata aktörer, 

investmentbolag samt privatspararen. Har man en aktiepost med rösträtt på 10 % eller mer så 

är man ofta i en position av kontroll eftersom resten av röstkapitalet är utspritt på de andra 

parterna.  
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Styrelseledamöter som på ett eller annat vis känner företagsledningen, verkar leda till ett 

större bidragande av resurser samt ökad företagsprestation (Hillman & Dalziel, 2003). I 

forskningssammanhang nämns ofta att styrelser bör bestå av externa ledamöter (Gulati & 

Westphal, 1999). Argumenten bakom detta grundar sig i agentteorin och 

resursberoendeteorins synsätt.  

Enligt agentteorin som beskriver det kontrollproblem som uppstår när ägare separeras från 

kontroll (Fama, 1980), ska företag använda externa styrelseledamöter, vilket på grund av 

deras oberoende gör att de mer effektivt kan sköta övervakningen åt företagets omvärld 

(Hung, 1998).  

 

Resursberoendeteorin menar att styrelseledamöter ska rekryteras för att tillföra företaget 

resurser i form av kunskap, erfarenheter och nätverk (Hung, 1998). Zahra & Pearce (1989) 

kopplar resursberoendeteorin till styrelsens servicefunktion, vilken innebär att styrelsen ska 

använda sitt nätverk till fördel för företaget, vilket bekräftar att styrelsen är en viktig del av 

bolagsstyrningssystemet (Jonnergård & Stafsudd, 2011). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Osäkerhet vid val 

När styrelsen ska välja revisionsbyrå så vet de inte i förväg vad utfallet av tjänsten kommer att 

bli i och med detta val, vilket innebär att beslutet kommer att ha en inneboende risk då de inte 

vet utfallet förrän efter revisionen är gjord (Craswell & Francis, 1999; Houghton & Jubb, 

2003). För att hantera denna osäkerhet vid val av revisionsbyrå visar tidigare studier att 

företag väljer antingen den billigaste revisionsbyrån, den största revisionsbyrån eller en 

revisionsbyrå som specialiserat sig på kundens bransch för att slippa basera val helt på 

osäkerhet kring revisionsbyråernas kvalitéer (Francis, 2004).  
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Styrelsenätverket rekommenderar en revisionsbyrå 

Johansen & Pettersson (2013) beskriver styrelsenätverken som en “Circle of trust” där man 

litar på varandra inom cirkeln och hjälper varandra, vilket även styrks av Carpenter och 

Westphal (2001) och Shropshire (2010). Det är inte bara faktiskt kunnande som sprids genom 

board interlocks utan också utlåtanden om erfarenheter av tidigare samarbetsparter som 

ledamöterna kommit i kontakt med via sina olika uppdrag. Revisorn är en så kallad 

“experience good” vilket med andra ord innebär att de utför en tjänst som styrelsen innan 

utfallet av revisionen inte vet om beslutet av vald revisionsbyrå var bra eller dåligt (Johansen 

& Pettersson, 2013). Om en styrelseledamot har god erfarenhet från revisionsbyrån kan denne 

komma att rekommendera byrån till andra inom nätverket via board interlocks (Carpenter & 

Westphal, 2001).   

 

Tidigare forskning kring nätverkets påverkan på valet av revisionsbyrå 

Tidigare forskning som gjorts kring styrelseledamöter och revisorers nätverk tyder på att det 

finns kopplingar av olika slag mellan dessa två. Forskning gjord i Australien har påvisat att 

företag med relationer till varandra tenderar att använda sig av samma revisionsbyrå 

(Davison, Stening & Way, 1984). Baydon (1999) rapporterar om liknande mönster i Hong 

Kong och detta mönster kan även bekräftas av Courtney & Jubb (2005), som gjort en 

undersökning av sambandet mellan revisionsbyrå och board interlocks. De fann att styrelser 

med tydliga board interlockegenskaper som återväljer revisionsbyrå har svårare att byta till en 

annan revisionsfirma än de som inte existerar i ett nätverk av board interlocking. Johansen & 

Pettersson, (2013) menar att det finns en klar koppling mellan board interlocks och valet av 

revisionsbyrå. Deras forskning är dock begränsad till att endast studera board interlocks i 

Danmark men ger tydliga indikationer på att en relation mellan styrelseledamöter och 

revisorer existerar, något som ofta varit uppe i bolagsstyrningsdebatter både i Danmark och på 

internationell nivå. I Danmark finns bevis på att styrelseledamöternas nätverk agerar som 

informationskälla och därmed påverkar valet av revisor och revisionsbyrå. Den danska 

studien visar även att styrelsenätverket påverkar beslutsprocessen av revisor och revisionsbyrå 

som ligger nära nätverket men inte har en direkt koppling. Vad vi kan tillägga redan här och 

som kommer påpekas under studiens gång är att Johansen & Petterssons studie inte berör 

börsnoterade bolag, vilket gör att vår studie kommer att bli annorlunda mot deras eftersom 

våra bolag följer andra regler när det kommer till redovisning, revision samt bolagsstyrning.  
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Konsekvenserna vid val av revisionsbyrå och för vem kan det tänkas vara ett problem? 

Vår intention är att granska de svenska styrelsenätverkens betydelse av bolags val av en 

specifik revisionsbyrå. Andra studier visar att rekommendationer från det sociala nätverket 

spelar in när det kommer till att fatta beslut (Nelson, 1970; Powell, 1990). Den danska studien 

visar att den personliga erfarenheten av en revisor delas inom styrelsenätverket vilket 

påverkar företagets val av revisor (Johansen & Pettersson, 2013). De beslut som styrelsen tar, 

baserad på informationen genom nätverk, kan vara viktiga ur ett ekonomiskt perspektiv då 

varje val som görs avseende vem man anställer och till vilket pris, får finansiella 

konsekvenser för företaget (Granovetter, 2005). Johansen & Petterssons (2013) danska studie 

visar även att styrelsenätverket påverkar marknaden för revisionsbyråer vilket leder till 

ekonomiska konsekvenser för revisionsbyråerna. Dessa konsekvenser kan kopplas till 

osäkerheten kring valet av revisionsbyrå och som tidigare nämnts innebär en risk när man i 

förväg inte kan vet utfallet av revisionen (Craswell & Francis, 1999; Houghton & Jubb, 

2003). 

 

Varför det är intressant? 

Finns en koppling mellan styrelsenätverket och valet av revisionsbyrå kan det förutom att 

indikera på en ny informationskanal som tidigare inte uppmärksammats (Johansen & 

Petterson, 2013), även indikera på en förändrad syn av bolagets revision och ett förhållande 

dem emellan som kan komma att äventyra revisorns oberoende (Hatherly, 1995; Hussey, 

1999). Man kan även ifrågasätta om man verkligen har valt den bästa och mest effektiva 

revisorn för företaget om man baserar valet på nätverksrekommendationer. Man kan säga att 

det kommer att finnas två ben att stå på i den här studien. Det ena benet, det vi kommer att stå 

på är det som kommer att undersöka hur de olika nätverken samvarierar med val av specifik 

revisionsbyrå.  
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Det andra benet är då effekten av detta val. Är det valet det mest effektiva för bolaget? Om vi 

nu kan påvisa någon samvariation i ben nummer ett så kan man vidare studera ben nummer 

två. Studier och forskning kring de svenska styrelsenätverken och deras relation till den 

externa revisionsbyrån har inte identifierats, vilket tyder på en kunskapslucka inom området 

för nätverksteorin. Johansen & Pettersson (2013), tar i sin studie inte upp kontrollägaren som 

en del av styrelsenätverket.  Vår intention är att utöka studien genom att undersöka 

kontrollägarens roll i styrelsenätverken. Avsikten med uppsatsen är att fördjupa förståelsen 

för valet av revisionsbyrå och relationen mellan styrelsenätverken och revisorer. Detta gör vi 

genom att undersöka ett par olika företeelser inom de svenska styrelsenätverken för att se om 

nätverken har någon roll i val av revisionsbyrå.  

 

1.3 Problemformulering 
Vilken roll har styrelsenätverket för ett bolags val av revisionsbyrå? 

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att förklara styrelsenätverkens roll vid valet av revisionsbyrå. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

1.5.1 Inledning 
I det inledande avsnittet introduceras kortfattat hur valet av revisionsbyrå går till samt finns 

där en definition av bolagsstyrningen och dess syfte. Vi diskuterar hur ägandet bland 

börsbolagen ser ut i Sverige idag och konstaterar med hjälp av Högfeldt (2005) att det är ett 

väldigt koncentrerat ägande, vilket innebär en hög kontrollfaktor med högre röstandelar i de 

svenska börsbolagen. Detta mynnar ut i en problemdiskussion vilken senare leder fram till 

studiens problemformulering och syfte.  
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1.5.2 Metod 
I metodavsnittet beskrivs de metodologiska ställningstaganden som ligger till grund för 

studien. Tidigare forskning som gjorts samt hur vi ställer oss till den. Dessa 

ställningstaganden finns under teoretisk utgångspunkt, källkritik, självkritik samt 

forskningsansats. Det väsentliga i metodavsnittet är vilka ställningstaganden som görs och hur 

det kommer att påverka studien, med hänsyn till syftet att förklara styrelsenätverkens roll vid 

val av revisionsbyrå. 

1.5.3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen är indelad i tre delar. Första delen förklarar revisorns funktion 

med utgångspunkt från ABL och svensk bolagsstyrningskod. Andra delen behandlar 

agentteorin, resursberoendeteorin och social nätverksteori utifrån ett objektivt synsätt och inte 

utifrån problemställningen. Den tredje delen förklarar och motiverar varför hypoteserna 

används. Hela referensramen är menad att ge stöd för de hypoteser som sedan ska möta och 

förklaras tillsammans med det empiriska materialet. 

 

1.5.4 Empirisk metod 
I detta avsnitt beskrivs och förklaras hur vi har gått tillväga för att genomföra studien och hur 

den kan återskapas. Operationaliseringen beskriver informationen som vi samlat in och hur 

den kodats om till variabler för att sedan kunna analyseras. I avsnittet beskrivs även vilka 

urval som har gjorts och varför, samt vilken undersökningsdesign och forskningsmetod som 

ligger till grund för samt ramar in studien. 

  

1.5.5 Empirisk analys 
Den empiriska analysen innehåller en presentation av data som samlats in och som kommer 

att analyseras. Presentation av modeller som använts i vår analys samt presenteras och 

analyseras även de resultat som hypotesprövning har lett fram till. 
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1.5.6 Slutsatser och implikationer samt vidare studier 
I det avslutande avsnittet presenteras de slutsatser som kan härledas utifrån den empiriska 

analysen. Vi redogör även för de teorier vi haft och om de tenderar att implicera på någon 

form av relation mellan tidigare forskning och vår undersökning samt hur teorin kan förklara 

relationen. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning inom kategorin val av 

revisionsbyrå. 
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Kapitel 2: Metod 
 

I metodavsnittet beskrivs de metodologiska ställningstagande som ligger till grund för 

studien. Tidigare forskning som gjorts samt hur vi ställer oss till den. Dessa 

ställningstaganden finns under teoretisk utgångspunkt, källkritik, självkritik samt 

forskningsansats. Det väsentliga i metodavsnittet är vilka ställningstagande som görs och hur 

det kommer att påverka studien, med hänsyn till syftet att förklara styrelsenätverkens roll vid 

val av revisionsbyrå. 
 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Syftet med uppsatsen är att förklara vilken roll styrelsenätverken har vid ett bolags val av 

specifik revisionsbyrå. Styrelsens sammansättning påverkar företaget och styrelsens val av 

revisionsbyrå kan komma att påverka revisionskvaliteten. För att vi ska kunna svara på 

problemformuleringen ska vi undersöka om styrelsenätverkens inflytande sprider sig ut bland 

revisionsbyråerna. Eftersom det i enlighet med Aktiebolagslagen 8:1 är bolagsstämman som 

tillsätter styrelsen så är det också intressant att se vilken roll kontrollägare har i valet av 

revisionsbyrå, detta genom att undersöka om ägaren förekommer i flera styrelser som alla 

använder samma revisionsbyrå.  

 

Vi utformar hypoteser som senare i studien testas för att se vilken eller vilka av våra olika 

variabler, dvs styrelseordförande, VD, kontrollägare och antal unika ledamöter som spelar in 

vid val av specifik revisionsbyrå, detta för att kunna uppfylla syftet med studien. Hypoteserna 

baseras på tidigare forskning inom området val av revisionsbyrå och framför allt då från den 

studie gjord av Johansen & Pettersson (2013). Deras forskning ger klara indikationer på vad 

som kan påverka val av revisionsbyrå. Dessa indikationer kompletteras med förutsättningarna 

som finns på den svenska marknaden, dvs ett mer koncentrerat ägande, (Högfeldt, 2005). 

Detta ligger senare till grund för argumentationen bakom flertalet hypoteser. Fördelen med 

denna forskning är att den har en svensk utgångspunkt samt att den täcker in börsen som 

präglas av IFRS som redovisningsstandard vilket medför tillgänglig information samt att 

studien kan komma att bli internationellt applicerbar. Nackdelen är att det inte finns mycket 

forskning om just val av specifik revisionsbyrå, men det finns en del forskning som varit till 

stor hjälp och som vi presenterar senare i studien.  
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Det som driver vår studie vidare är framför allt att titta på börsbolagen, vilket är en skillnad 

mot Johansen & Pettersson (2013), samt en annan skillnad vilket är att vi kommer att titta på 

kontrollägare som en variabel och hur deras relation hänger ihop med val av specifik 

revisionsbyrå. Att vi väljer att kontrollera börsbolagen och det som blir skillnaden mellan den 

danska studien är att vår undersökning kan komma att bli internationellt gångbar då 

börsbolagen använder ett mer internationellt regelverk (IFRS), vilket gör bolagen mer lika 

varandra och vår förhoppning är att man då kan dra slutsatser kring en större population än 

enbart svenska börsbolag. Dock bör man ha i åtanke att flera parametrar kan behöva tas i 

beaktning. Exempelvis om populationen har ett koncentrerat ägande, något som vi kommer att 

ha svar på efter att vi analyserat våra resultat. 

 

Teorierna som uppsatsen utgår ifrån är menade att förklara och möta uppsatsens problem och 

syfte. Teorierna berör övervakning, kontroll, resurser och nätverk. Genom board interlocks 

bland styrelseledamöter kan de påverka valet av revisionsbyrå (Johansen & Pettersson, 2013). 

Enligt resursberoendeteorin kan inget företag klara sig på egen hand utan de är ständigt i 

behov av resurser från andra parter. Revisorn är en resurs för företaget, även om det är en 

extern sådan. (Hillman & Dalziel, 2003) De kan hjälpa en på flera olika sätt, både ur ett 

ekonomiskt perspektiv då de kan se om man sköter sin redovisning på ett korrekt sätt samt ur 

ett legitimitetsperspektiv vilket kan avspeglas i revisorns och revisionsbyråns allmänna rykte 

(Pentland, 1993). Resursberoendeteorin ska försöka hjälpa oss att förklara varför ett företag 

väljer en viss revisionsbyrå. Resursberoendeteorin är därför lämplig att använda som 

utgångspunkt eftersom styrelseledamöterna ses som viktiga länkar till nya resurser och 

därmed spelar styrelsenätverken en viktig roll. Resursberoendeteorin är stommen i studien 

och det är utifrån ovanstående utsago som vi ska försöka undersöka styrelsenätverkens roll i 

val av specifik revisionsbyrå. 

 

Enligt agentteorin finns styrelsen till för att övervaka ledningen för företagets intressenters 

skull vilken är grunden som teorin bygger på (Fama & Jensen, 1983). Sverige är ett land med 

koncentrerat ägande men där det finns kontrollägare så förflyttas kontrollproblemet ut till 

företagets omvärld, vilket kommer att illustreras i kapitel 3.  
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Det blir ännu svårare för företagets omvärld att veta om företaget ger en rättvis bild av sig 

själv. Här spelar revisorn en betydande roll. Coffee (2005) menar att i den koncentrerade 

ägarstrukturen så är det i slutändan kontrollägaren som har anställt revisorn och detta gör att 

det uppstår en beroendeställning från revisorns sida gentemot kontrollägaren, vilket kan 

komma att avspeglas i kvaliteten på revisionen. Agenteorin ska försöka hjälpa oss att förklara 

varför revisorn blir viktig utifrån en annan infallsvinkel än den ursprungliga grundtanken om 

agentteorin. Agentteorin applicerad utifrån två perspektiv;  

 

Kontrollägare, styrelse, revisor, omvärld, i ett kontrollägt bolag, samt bolagsstämma, styrelse, 

revisor, i ett icke kontrollägt bolag och är därmed lämplig att använda när vi ska undersöka 

kontrollägarens roll i styrelsen och val av specifik revisionsbyrå. 

 

Sociala nätverksteorin beskriver relationer mellan olika aktörer som knutpunkter och band 

(Granovetter, 1983). Aktörerna är själva knutpunkten och banden är de relationerna som 

existerar mellan aktörerna. Enligt social nätverksteori är det inte den individuella individens 

egenskaper som är de viktiga attributen utan individens relationer och band till de andra inom 

nätverket. (Ibid)  

 

Eftersom vi menar att undersöka om styrelsenätverk har en roll och verkan i valet av 

revisionsbyrå så kan den sociala nätverksteorin hjälpa oss att förklara hur man går till väga för 

att välja specifik byrå och är därför lämplig att använda för att förklara styrkan i relationerna 

inom styrelsenätverken. 

 

2.3 Källkritik 
Den teoretiska referensramen består utav flertal vetenskapligt granskade artiklar och 

publikationer. För att säkerställa en hög kvalitet på teorin har vi noggrant granskat artiklarna 

för att säkerställa att de är tillförlitliga, relevanta och vetenskapliga. Granskningen har vi gjort 

genom att se vilken utgivare som har publicerat artiklarna. Fokus har varit att källorna ska 

vara tidsrelevanta, därmed har vi föredragit så tidsmässigt nya artiklar som möjligt före äldre 

artiklar. Detta är viktigt för att kunna behålla en aktualitet i studien.  
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Vår huvudartikel som vi följer är så pass ny att den publicerades 2013, vilket gör att vi vill 

försöka vara så tidsaktuella som möjligen går. Dock ska tilläggas att den studien inte är 

fokuserad på börsbolag och de tittar på några andra variabler än vad vi gör. Deras studie är 

användbar som mall för hur vi ska genomföra vår studie men vår studie kommer att ha ett mer 

internationellt perspektiv än den danska studien eftersom vår population följer IFRS.  

 

De andra studierna som gjorts inom området har även dessa varit bra att titta på men de är mer 

inriktade mot beteendevetenskap och därför har vi noga valt ut vad i de artiklarna som vi kan 

använda oss utav och applicera på vår population, även då många av dessa artiklar är utav 

äldre karaktär eftersom våra teorier bygger på forskning gjord under 1970-talet och framåt.   

 

Datainhämtning har gjorts med hjälp utav boken Styrelser och revisorer i Sveriges börsbolag 

från 2013, SIS-ägarservice och databasen Infotorg. Infotorg inhämtar rådata, d.v.s. 

obehandlad data från Bolagsverket och Skatteverket med hjälp utav Bisnode (Infotorg, 2015). 

Då informationen kommer obehandlad från Bolagsverket och Skatteverket anser vi att källan 

är tillförlitlig för att vi ska kunna använda den i vår studie. SIS - ägarservice är ett 

statistikföretag som samlar in och sätter samman alla möjliga slags statistiska kombinationer 

gällande svenska börsföretag. De anses vara en oberoende källa och en seriös sådan då det är 

många olika aktörer som förlitar sig på deras statistik samt att de ger ut boken “Styrelser och 

revisorer i svenska börsbolag” en gång per år och som används frekvent på både universitet 

och i näringslivet. 

 

2.4 Självkritik  
För att studien ska bli bra behövs stora mängder empiri från olika informationsflöden över tid, 

vilket kan bli tidskrävande att samla in, men definitivt inte omöjligt. Det svåra för oss 

kommer inte vara informationsinsamlingen då vi inte kommer att vara beroende av svar eller 

information från andra människor. Skulle vi mot all förmodan behöva ta kontakt med någon 

person på ett företag så anses den informationen vara av ringa betydelse för vår studie. 

Däremot kommer det tidskrävande arbetet att vara kodning samt försöka se de samband som 

finns mellan val av revisionsbyrå och våra variabler. Lyckligtvis har vi den tidigare studien av 

Johansen & Pettersson, (2013) att undersöka när det kommer till genomförandet av analysen. 
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2.5 Forskningsansats 
Den deduktiva formen av forskningsmetod följer en förutbestämd linje och gör inga avsteg 

från den. Man börjar med att välja teorier som kopplas till problemformuleringen och därefter 

formuleras en rad hypoteser utifrån teorin. Hypoteserna operationaliseras och prövas mot 

empirisk data (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007).  

 

Vår uppsats bygger på en deduktiv ansats eftersom vi vill förklara om det finns en 

samvariation mellan de olika variablerna som ryms i begreppet styrelsenätverk och val av 

specifik revisionsbyrå. Vi kommer att testa många olika hypoteser för att ringa in de olika 

sambanden som vi vill studera. Den deduktiva ansatsen är användbar för oss eftersom den 

förklarar samband mellan olika variabler vilket vi kommer att göra i våra hypoteser. Studien 

som är utförd utav Johansen & Pettersson (2013), som vi har valt som närmaste underlag till 

vår studie följer den deduktiva ansatsen vilket gör att vi också valde att använda oss av den 

för att undvika att skilja oss för mycket från deras ansats. 

 

Vi har inhämtat olika teorierna som vi anser berör vårt ämne baserat på våra olika variabler. 

Utifrån dessa teorier har vi sedan skapat hypoteserna. När hypoteserna har formulerats så har 

vi fortsatt med insamlingen av data och påbörjat den mer omfattande kodningen och analysen 

av materialet.   

 

Den deduktiva processen kan beskrivas med hjälp av följande modell: 

Teori → Hypotes → Datainsamling → Resultat → Hypoteserna bekräftas/förkastas → Teorin 

revideras.  

 

Man kan förenklat säga att deduktion handlar om:  

Teori → Observation/resultat  

Den induktiva metoden är precis tvärtemot den deduktiva. Här börjar man med att undersöka 

hur verkligheten ser ut och sedan formulerar man en teori som är lämplig (Saunders et al, 

2007). Genom att undersöka verkligheten först skulle vi kanske kunnat påträffa andra kausala 

förhållanden mellan våra variabler än de vi kommer att påträffa när vi använder den deduktiva 

ansatsen. Men eftersom vi redan har våra teorier klara för oss samt att studien vi följer 

använder deduktiv ansats, känns det naturligt att följa dem vilket gör att vi kommer att jobba 

utifrån den deduktiva metoden. 
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Kapitel 3: Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen är indelad i tre delar. Första delen förklarar revisions funktion 

med utgångspunkt från ABL och svensk bolagsstyrningskod. Andra delen behandlar 

agentteorin, resursberoende teorin och social nätverksteori utifrån ett objektivt synsätt och 

inte utifrån vår problemställning. Den tredje delen förklarar och motiverar varför 

hypoteserna används. Hela referensramen är menad att ge stöd för de hypoteser som sedan 

ska möta och förklaras tillsammans med det empiriska materialet. 
 

3.1 Revisorns funktion enligt ABL och Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
 

 “God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så 

effektivt sätt som möjligt. Detta syftar i sin tur till att förbättra förtroendet för bolagen på 

kapitalmarknaden och hos den svenska allmänheten och därigenom skapa goda betingelser 

för bolagens försörjning av riskvilligt kapital”. (Kollegiet för svensk bolagsstyrningskod) 

 

I aktiebolagslagens nionde kapitel kan man läsa allt om revisorns uppgifter enligt lag. Bland 

annat kan det utläsas att revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Detta skall sedan leda till en 

revisionsberättelse som lämnas till bolagsstämman, vilket ligger till grund för att företagets 

intressenter ska kunna förlita sig på information i årsredovisningen när de fattar 

investeringsbeslut. Revisionen är därför en kvalitetsstämpel gentemot tredje part (FAR). 

Revisorn ska i sitt arbete agera oberoende gentemot bolagets styrelse och ledning för att 

utföra sin granskning korrekt. 

 

“Revisorns arbete mynnar ut i att skriva en revisionsberättelse” (egenarbetad 

sammanfattning av ABL 9:3-6). 

 

  

http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning
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3.2 Teorier 

3.2.1 Agentteorin 

Varför ska ett bolag ha revision av en extern revisionsbyrå?  
Styrelsens grundläggande roll är att överse ledningens arbete i ägarnas intresse (Shellenger, 

Wood & Tashokri, 1989). Enligt de agentteoretiska forskarna Berle & Means, Fama samt 

Jensen & Meckling så uppstår ett agentproblem när ägare separeras från kontroll av företag. 

Både ägare och företagsledning har ett egenintresse där ägaren och ledning på var sitt håll vill 

maximera den egna vinningen vilket skapar ett problem av kontroll för ägaren. I ett spritt 

ägande har intressenterna inte lika bra insyn i företaget som ledningen, vilket är naturligt då 

ägarna oftast är separerad från kontroll av företaget i ett aktiebolag. Det leder till brist på 

information mellan ägare och företag då dessa parters förhandsinformations skiljer sig åt 

mellan varandra. Ett sätt att minska denna bristande informationsöverensstämmelse är att 

övervaka och kontrollera ledningen med hjälp utav en styrelse. Styrelsen, som ur ett 

kontrollperspektiv ska vara en oberoende part har i uppgift att se till att ledningen arbetar för 

ägarens intresse. (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983 och Jensen & Meckling, 1976)  

 

Men vem kontrollerar att alla kontroller görs?  
För att se till att företagets ledning sköter sina arbetsuppgifter och att styrelsen jobbar enligt 

protokoll och inte ämnar tillfredsställa sitt egenintresse så finns den oberoende revisorn där 

för att granska att det som står i redovisningen inte ger en missvisande bild av företagets 

status och att det finns en riktighet i styrelsens utfästelser. Revisorns arbete är ämnat att skapa 

en trygghet hos ägarna genom att informationen från företaget ifrågasätts av denne. De ska 

med andra ord kunna lita på att styrelsen sköter en oklanderlig tillsyn av ledningen och att 

företaget drivs i ägarnas intresse. Denna funktion som revisorn utgör är en form av 

agentkostnad avsedd att minska agentproblemet i förhållande till intressenter och styrelse då 

styrelse har incitament precis som företagets ledning att utöka sin egen vinst (Hillman & 

Dalziel, 2003). 
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Revisorns arbete mynnar ut i en så kallad revisionsberättelse där revisorn kommenterar vad 

som gjorts och hur bolaget sköts samt om det finns några avvikelser i företaget som bör tas 

upp. Det är revisorns skyldighet att skriva en revisionsberättelse som avviker från 

standardberättelsen, även kallad “oren revisionsberättelse” om det är så att revisorn hittar 

något i sin granskning som avviker, samt om bolaget efter påvisat fel inte tänker korrigera 

avvikelsen. Det är i revisionsberättelsen som tyngden ligger när det kommer till revisorns 

jobb mot företaget. Inget företag vill ha en oren revisionsberättelse, eftersom det kan bidra till 

sämre kreditvärdighet, mindre trovärdighet bland intressenter och liknande exempel som är 

till nackdel för företaget. 

 

 

3.2.2 Resursberoendeteorin  
Hur väljs den bästa revisionsbyrån?  
Inga företag överlever på egen hand utan är ständigt i behov av resurser från sin omgivning 

(Pfeffer & Salanick, 1978) I ett modernt företag kommer det fler aspekter som har stor 

betydelse för att bedriva en verksamhet med bästa effektivitet. Exempel är nyttjandet av 

resurser i form av människors egna unika förmågor, som t.ex. kunskap och tidigare erfarenhet. 

Resursberoendeteorin utgår från att styrelsen ska sättas samman så att den kan utföra en viss 

uppgift på bästa sätt genom att komplettera företaget med effektivitetshöjande resurser menar 

Hung (1998), och ur ett resursberoendeperspektiv tillhandahåller en beroende styrelseledamot 

board capital som är till nytta när beslut ska tas (Pfeffer & Salanick, 1978; Shropshire, 2010). 

Board capital kan förklaras som att varje enskild styrelseledamot bidrar med olika slag av 

erfarenhet och kunskap som är till förmån för företaget (Hillman & Dalziel, 2003). 

Resursberoendeforskarna Pfeffer & Salanick (1978) nämner fyra positiva egenskaper som 

styrelseledamöter bidrar med. Dessa är:  

 

1. Rådgivning.  

2. Hjälp och stöd från viktiga externa parter så som tips på revisor.  

3. Kommunikationskanaler mellan företaget och externa parter.  

4. Legitimitet. (Pfeffer & Salanick, 1978 se Hillman & Dalziel, 2003)  
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Det är omöjligt att veta vilken revisor och revisionsbyrå som är den bästa eftersom det aldrig 

skulle gå att testa alla revisionsbyråer och deras revisorer. Företag letar efter bra resurser och 

kan göra det genom att vända sig mot sitt nätverk.  

 

I fig. 1 nedan, visar vi i en egenarbetad modell att utanför företaget så finns det resurser som 

kommer att bidra till ekonomiska konsekvenser men problemet är oftast att värdet på 

resurserna är okända innan de har applicerats på företaget.  

 

 

Figur 1 - Egenarbetad modell som beskriver inhämtandet av externa resurser till företaget. 

3.2.3 Social nätverksteori  

 

Eftersom det inte i förväg går att veta vilken den bäs ta revisionsbyrån är så 
litar man på tips och erfarenhet av revision från nätverket vilket bidrar till 
valet av specifik revisionsbyrå 
 

Kan ”Directors Interlocks” vara en faktor som bidrar till utfallet vid val av specifik 

revisionsbyrå? Directors interlocks innebär att en styrelseledamot sitter med i flera olika 

styrelser vilket går lite hand i hand med begreppet small world vilket innebär att bolagen har 

relativt korta avstånd mellan varandras nätverk. Sinani, Stafsudd, Thomsen, Edling & Randøy 

(2008), beskriver small world som små världar där man i nätverket är sammanlänkade genom 

vänskap eller kontrakt. För att göra en förflyttning från Sverige och beskriva en större skillnad 

i bolagsstyrningskoden exemplifierar vi USA där Enronskandalen ägde rum. Där finns 

reglering mot att man som styrelseledamot får sitta med i mer än en styrelse som jobbar inom 

samma marknad. Dessa regler finns inte i Sverige och kan vara en form av 

bolagsstyrningsfördel som gör att det blir enklare för styrelsen att få stöd av andra kollegor.  
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Tittar man i styrelserna för större svenska bolag så kan man efter ett tag börja känna igen en 

eller flera personer. Återigen spelar dessa interlocks en viktig roll och där man tydligt ser att 

personer på ett eller annat sätt har kopplingar till varandra. Mycket tack vare sfärerna 

(Wallenberg och Handelsbanken) som finns i Sverige. Just dessa informationsflöden mellan 

företagen som skapas i och med interlocks så finns en tänkbar möjlighet att erfarenhetsutbytet 

dem emellan kan vara en faktor som spelar in vid val av specifik revisionsbyrå. 

 

I bland Sveriges börsbolag på OMX har styrelsen och ledningen tydliga relationer till 

varandra. Exempel på företag är Hennes & Mauritz, där VD Stefan Persson sitter i styrelsen. 

Andra företag i Sverige som har relationer mellan ledning och styrelse är Atlas Copco, SSAB, 

Handelsbanken, Investor.  

 

När regeringen avskaffade revisionsplikten förändrades marknaden för revisionsbyråer över 

en natt och revisorerna tvingades marknadsföra och sälja in sig vilket revisorsyrket inte varit 

van vid sedan tidigare. Revisionsyrket fick sätta det analytiska granskandet i andra hand och 

börja arbeta mer med att sälja in sig bland kunder. I en studie gjord av Broberg et al (2013) 

visas hur attityden hos revisorer förändrats när det kommer till marknadsföring. Reklam och 

marknadsföring har tidigare ansetts kränkande för professionen och att det varit oetiskt att 

använda sig av marknadsföring bland revisorer men författarna kan påvisa att revisorer idag 

ser positivt på rollen som marknadsförare och merförsäljare. Trots förändringen av 

yrkesrollen måste revisorn ha en god balans mellan sälj och revision och bottna i sin 

granskningsroll vilket konstateras av författarna att revisorerna har. Nu kommer även lagen 

om byrårotation vilket gör att byråerna på börsbolagen måste se till att skaffa sig fler och 

större nätverk eftersom de inte får sitta hur länge som helst längre. Hur påverkar detta 

rekryteringen av revisionsbyrå i nätverken? Kommer nätverken bli ännu starkare nu?  

 

Att konkurrensen har blivit högre efter avskaffandet av lag om revisor bekräftar Forsberg & 

Westerberg (2007) men den kommer sannolikt inte minska med byrårotationen. Revision blir 

alltmer kommersiell och idag jobbar revisorer mer med att vinstmaximera och att etablera nya 

kontakter än att praktisera god revisionssed vilket har berett väg för alla dessa 

företagsskandaler som avlöst varandra sedan början på 2000-talet.  
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Med den konkurrens som råder på marknaden bland revisorer så kan gränsen för vad som är 

rätt och fel tänjas för att verka för en god relation och en bibehållen kontakt och uppdrag. När 

det läggs mer energi på nätverk och kundfokus ökar gapet till professionens egentliga syfte 

och desto lättare kan det bli att göra mer för att vara kunden till lags eftersom risken att 

förlora ett uppdrag till en konkurrent har blivit större.  

 

Forsberg & Westerberg (2007) efterlyser en form av interaktion för att man inte ska gå miste 

om det som revisionsyrket en gång handlade om, vilket författarna benämner ”for the sake of 

serving the the broader community. ”eller med andra ord "för det breda samhällets skull". 

Idéen med alla de normer och regelverk som skapas är väl trots allt att man försöker föra 

samman och samverka för en form av överskådlighet när det kommer till olika former av 

bolagsstyrning runt om i världen. 

 

Social nätverksteori hänger samman med resursberoendeteorin men skiljer sig i det 

sammanhang att fokus ligger på inhämtningen av resurser inom nätverket och inte själva 

resurserna (Lynall, Golden & Hillman, 2003). Styrelseledamöter som sitter med i flera 

styrelser har tillgång till större resursinhämtning genom ett bredare kontaktnät (Ibid). Lynall 

et al. (2003) talar om det sociala nätverksperspektivet där ledamöter valts in i styrelsen baserat 

på deras tidigare förhållande till andra medlemmar i styrelsen, organisationen eller att de via 

ryktesspridning blivit invalda. Nätverksteoriforskaren Granovetter (1985) menar att på så sätt 

får företaget ekonomiska konsekvenser som informeras, påverkas och blir möjliga tack vare 

det sociala nätverket. Sociala nätverksteorin stöder att styrelseledamöter väljs in beroende på 

deras kontaktnät och om de har eller haft tidigare relationer till individer i styrelsen (Lynall et 

al., 2013), samma teori stöder även att revisorerna blir valda tack vare det sociala nätverket då 

författaren som Craswell & Francis (1999) och Johansen & Petterson (2013) nämner revisorn 

som en experince good vilket medför att valet av revisionsbyrå faktiskt är ett beslut som tas 

med hjälp av det sociala nätverket som människor tillsammans bildar (Houghton & Jubb; 

2013). Social nätverksteori är därmed viktig för att förstå betydelsen av spridning av 

information och kunskap inom och mellan företag. 
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Företag som måste ha en auktoriserad revisor enligt ÅRL. 

Medelantal anställda   50 styck 

Balansomslutning   40 miljoner 

Omsättning   80 miljoner 

Tabell 1 - Företag som måste ha en auktoriserad revisor enligt ÅRL. 

 

Ovan i tabell 1 ser vi en enkel sammanställning som visar vilka företag som måste ha en 

revisor enligt lag. Kravet är att man måste ha uppfyllt 2/3 av ovanstående kriterier, två år i 

rad, för att klassas som ett stort bolag. Dessa företag, samt alla börsbolag är tvingade till att ha 

revisor. Eftersom revisorn är en experience good och osäkerheten över vilken revisor som 

lämpar sig bäst är stor då styrelsen omöjligt kan veta vilken revisor som faktiskt är den mest 

lämpade för företaget kommer styrelsen att vända sig till sitt nätverk som man har för råd och 

tips av någon som har tidigare erfarenhet av en specifik revisionsbyrå.  

 

Genom ovanstående diskussioner av agentteorin, resursberoendeteorin och social 

nätverksteori kommer vi använda dessa för att knyta ihop nedanstående hypoteser som hjälp 

för att kunna svara på vår frågeställning: Vilken roll har styrelsenätverket för ett bolags val av 

revisionsbyrå? 

 

3.3 Hypoteser 

3.3.1 Kontrollägare 
Revisionen är viktig då den ska vara ett bidrag till lösningen av kontrollproblemet mellan alla 

ägare samt bolagets styrelse och dess företagsledning. Revisorns uppgift som granskare av 

företagets årsredovisning och förvaltningsrevision av ledning och styrelse är avsedd att skapa 

trygghet hos ägare och andra intressenter. De ska med andra ord kunna lita på att styrelsen 

sköter en korrekt övervakning av ledning och att företag sköts på bästa sätt i ägarnas intresse 

(Jansson et al., 2013).  
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Houghton & Jubb (2003) diskuterar revisionsbyrån i förhållande till värdet på bolagets aktier. 

De för ett resonemang om att en hög avgift för en välkänd revisionsbyrå återspeglar ett högre 

andelsvärde för en aktie. Vilket gör att revisionsbyrån är viktig ur en värderingssynpunkt. 

Detta grundar sig i den minskade informationsasymmetrin som uppstår med revisorns 

granskning, men det finns även ett dilemma som revisorn utsätts för.  

 

Revisorn tillika revisionsbyrån är anlitad och betald av samma företag som denne reviderar 

vilket enligt Warren & Alzola (2009) och Jansson et al., (2013) skapar en konflikt mellan 

lojalitet till företaget/kund och sin egen professionella yrkesbild som i en spridd ägarstruktur 

kan bli problematisk i kontrollsyfte.  

 

Däremot kan man fråga sig om revisorns roll i ett icke kontrollägt bolag är av större värde för 

intressenterna till bolaget då man inte på samma sätt kan kontrollera revisorn. Coffee (2005) 

skriver att länder med koncentrerat ägande så som Sverige, med starka kontrollägare skapar 

ett beroendeförhållande för revisorerna som både blir inhyrda av kontrollägaren samtidigt som 

de riskerar att bli avskedad av samma ägare. Det finns en stark vilja hos revisionsbyråerna att 

bibehålla sina kunder vilket har blivit allt mer viktigt sedan revisionsplikten försvann 

(Forsberg & Westerdahl, 2007) och kommer inte att bli mindre viktigt med lagen om 

byrårotation. 

 

Kontrollproblemet som finns i ett spritt ägande förflyttas ut mot bolagets omvärld när man har 

en kontrollägare, eftersom det enligt aktiebolagslagen (8:1) är bolagsstämman som väljer 

specifik revisionsbyrå. Finns det en kontrollägare så är den enkelt förklarat det samma som 

bolagsstämman vilket gör att kontrollägaren kan själva bestämma vilken styrelse som ska 

väljas och i förlängningen så hamnar styrelsen i en beroendeställning som ser ut som ett 

anställd- kontra arbetsgivarförhållande. Detta medför att kontrollägaren i praktiken har ett 

större inflytande över styrelsen. (Coffee, 2005)  
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Fokus i detta avsnitt ligger på kontrollägaren där vi anser att den har bästa möjliga position 

för att få sin vilja igenom. Detta oavsett om kontrollägaren är en fysisk person eller om den 

fysiska personen äger en juridisk person som är kontrollägare i ett bolag. Vi vill därför testa 

om det finns någon relation mellan antalet kontrollägare i en styrelse och valet av en specifik 

revisionsbyrå. Stödet för denna hypotes grundar vi i påståendet från Johansen & Pettersson 

(2013) om att revisorn är en experience good och att man minimerar sina risker genom att 

välja eller rättare sagt avstå från att välja, utan att använda sig av det man känner till.  

 

Hypotes 1 

Antalet kopplingar mellan kontrollägare och specifik revisionsbyrå är positivt relaterat till val 

av specifik revisionsbyrå. 

 

3.3.2 Hur väljs den bästa revisionsbyrån? 
Revisorsvalet är ett val av en individ (revisorn), gjort av andra individer (styrelsen), ett 

påstående som vuxit fram och blivit en viktig forskningsgren. Människors möjlighet att 

uppleva kvalitéten av revision påverkar valet av revisionsbyrå i efterföljande uppdrag. 

(Houghton & Jubb, 2003)  

 

Alla företag har olika behov och olika mål med sin verksamhet. Revisionen av företaget har 

som tidigare diskuterats flera olika mervärden för företaget. Det är konstaterat att det är 

bolagsstämman eller med andra ord ägarna som beslutar vilken revisionsbyrå som ska hantera 

företags revision av årsbokslutet. Men hur väljer man vilken revisionsbyrå som ska utföra 

företagets revision? Johansen & Pettersson (2013) säger att eftersom revision är en tjänst eller 

en så kallad experience good, är det på förhand omöjligt att veta hur utfallet av revisionen 

kommer att bli. Att välja den bästa revisionsbyrån är med andra ord omöjligt eller i alla fall 

omöjligt att bekräfta då man aldrig kan testa alla byråer och revisorer som finns. Eftersom 

ägarna i publika bolag oftast inte jobbar i företaget eller kan ha insyn i all verksamhet så är 

det svårt för dom att välja en revisor tillika revisionsbyrå som passar för uppdraget. Därför har 

styrelsen och om det finns en valberedning till uppgift att bereda förslag av revisor och 

revisionsbyrå inför bolagsstämman.  
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Här uppstår dock en osäkerhet för företaget som de försöker att hantera genom att göra vissa 

val som exempelvis välja den billigaste revisionsbyrån, den största revisionsbyrån eller en 

revisionsbyrå som specialiserat sig på kundens bransch för att slippa basera val på osäkerhet 

kring revisionsbyråernas kvalitéer (Francis, 2004). Trots dessa försök att minska osäkerheten 

kring valet kan informationsbristen inte elimineras i sin helhet, eftersom bolaget på förhand 

omöjligt kan veta vilken kvalitet av tjänsten de kommer att uppleva (Craswell & Francis, 

1999). Anledningen till att representanter från styrelsen sitter med i valberedningen som 

ansvarar för att lämna förslag på revisionsbyrå till företaget är deras kompetens och insyn i 

företaget (Svensk kod för bolagsstyrning). 

 

“Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte 

vara ledamot av valberedningen”. (Svensk kod för bolagsstyrning) 

 

Hur styrelseledamöterna väljer revisionsbyrå beror på många faktorer (Citron & Manalis, 

2001) så som ovan nämnt t.ex. kvalitéten och kontakten mellan revisorn och kunden (går ej att 

få bekräftat innan tjänsten är utförd), pris, möjlighet till fler konsulttjänster, specialisering 

inom viss bransch och lokal revisionsbyrå (Beattie & Fearnley, 1995, 1998; Sands & 

McPhail, 2003). Skillnaden mellan förväntningarna på revisorns tjänster från externa parter 

och vad revisorn faktiskt gör bildar ett “expectation gap”. (Lee, Ali & Bien, 2009) Författarna 

menar att i och med att revisionsbyråerna breddar sina tjänster, kan det bli svårt för klienter att 

veta var gränserna går mellan rådgivning och granskning, vilket även kan ha en effekt på valet 

av revisionsbyrå i form av misskommunikation om vad och vilka tjänster som kan levereras. 

 

Eftersom revisorn är en experience good så måste man på något annat sätt försöka skaffa sig 

en uppfattning om revisorns kunskaper, revisionsbyråns rykte, specialkunskaper osv, för att 

kunna välja den för företaget mest lämpade revisorn och revisionsbyrå (Johansen & 

Pettersson, 2013). Ett sätt att göra detta kan vara att använda information och 

rekommendation från andra styrelseledamöter inom sitt eget nätverk för att bilda sig en bättre 

uppfattning om revisionsbyrån.  
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En revisionsbyrå som är känd sedan tidigare inom styrelsenätverket och en revisor som andra 

styrelseledamöter kan rekommendera eller revisorer som reviderar andra företag inom samma 

nätverk innebär ett mindre “expectation gap” då informationen mellan styrelseledamöterna 

delas i deras nätverk (Johansen & Pettersson, 2013). Beroende hur stort board capital en 

styrelseledamot besitter kan det innebära att mer eller mindre information om en viss 

revisionsbyrå och/eller revisor sprids (Shropshire, 2010). En styrelseledamot som sitter som 

VD i ett annat bolag eller en ledamot som sitter som styrelseordförande i ett annat bolag är 

oftast mycket duktiga och har ett stort humankapital och lätt att använda sina nätverk för 

information. Mer information innebär mindre osäkerhet (Johansen & Pettersson, 2013), och 

bör således avspeglas på valet av specifik revisionsbyrå och om den revisionsbyrån kommer 

att återväljas. 

 

Hypotes 2 

Antalet kopplingar mellan styrelseledamöter med erfarenhet som VD eller styrelseordförande 

i andra börsbolag och specifik revisionsbyrå är positivt relaterat till val av specifik 

revisionsbyrå. 

 

3.3.3 Det sociala nätverket väger tungt 
De kommunikationskanaler som styrelseledamöterna bidrar med förklaras som board 

interlocks där information sprids med styrelseledamöter som sitter i fler än en företagsstyrelse 

(Burt, 1980; Mizruchi, 1996; Shropshire, 2010). Eftersom valberedningen inte på förväg kan 

veta hur utfallet av en revision kommer att bli så är det bästa sättet att höra sig för om andra i 

det sociala nätverket har erfarenhet av en specifik revisionsbyrå. Det här påståendet grundar 

sig i teorin vid namn “Social network theory” som menar att istället för att vända sig utåt och 

få en överblick av situationen så är det bättre att vända sig inåt, till sitt sociala nätverk för råd. 

Enligt Johansen & Pettersson, (2013) förlitar sig beslutsfattarna väldigt mycket på vad deras 

nätverk säger, och tar beslut som grundar sig på deras yttranden.  
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Sverige har ett högt koncentrerat ägandeskap jämfört med andra länder och har haft det sedan 

1930-talet (Högfeldt, 2005). Ett koncentrerat ägandeskap innebär att färre men större ägare 

har bättre kontroll och övervakning av företaget. I Sverige finns företagssfärer som 

Handelsbanken och Wallenberg. De kontrollerar flera stora företag inom sfärerna (Högfeldt, 

2005). Det koncentrerade ägandet gör att de sociala nätverken eller board interlocks blir ännu 

mindre (Sinani et al, 2008). Har en ledamot med bra erfarenhet av en specifik revisionsbyrå 

sagt det till en kollega så är chansen stor att denna ledamot kommer att föreslå den specifika 

revisionsbyrån som granskare av sitt bolag. Byråns goda rykte sprids med board interlocks i 

de sociala nätverken både direkt och indirekt (Sinani et al. 2008). Johansen & Pettersson 

(2013), menar även att eftersom de lyckats hitta samband mellan indirekta förbindelser hos 

revisorer och styrelseledamöter så kan man konstatera att de sociala nätverken spelar en viktig 

roll för beslut och handlar inte längre om att bara gynna sina nära vänner och ha en bekväm 

relation mellan två parter.  

 

Board interlocks har en stor påverkan på valet av specifik revisionsbyrå. Detta menar Jubbs 

(2000) som har gjort en studie där man tittat på “ the people factor perspective” som förklarar 

att styrelsemedlemmar som sitter i flera styrelser har signifikant betydelse när det kommer till 

val av specifik revisionsbyrå.  

 

Jubbs (2000) bekräftar forskningen som gjordes av Iyer & Day (1998), som menar att 

relationen mellan en revisor och en styrelseledamot utnyttjas av revisionsbyråerna genom så 

kallad “relationship marketing”, för att ansluta sig till andra bolag via ledamotens sociala 

nätverk, vilket stärker påståendet om att styrelsenätverken sträcker sig ut bland 

revisionsbyråerna.  

 

Det har gjorts en del tidigare forskning som berört board interlocks och dess påverkan av 

revisorsvalet (Johansen & Pettersson, 2013). Men vad som inte undersökts är bland annat om 

det finns ett samband mellan kontrollägare och påverkan av revisorsval. Det har inte heller 

gjorts någon studie som ser om det är en enskild styrelseledamot eller ledamöternas samlade 

relation till en specifik revisionsbyrå som har en påverkan på valet av specifik revisionsbyrå.  
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Modellen nedan visar den informationsspridning som sker genom relationship marketing där 

en revisionsbyrås rykte sprider sig genom styrelsenätverket. Först genom en direkt relation 

mellan revisorn och styrelseledamoten i företaget som revisorn reviderar och sedan ut i 

styrelsenätverket som en indirekt relation. Informationens pålitlighet och relevans mattas av 

desto längre bort från revisorn som information sprider sig. 

 

Figur 2 - Egenarbetad modell som beskriver informationsspridningen mellan 

styrelseledamöter och hur de inhämtar resurser via board interlocks. 

 

Om ett stort nätverk innebära en större chans till att revisorns rykte sprids till fler företag och 

kan det innebära att revisionsbyrån som revisorn representerar kommer att väljas före någon 

annan revisionsbyrå. 

 

Hypotes 3 

Antalet kopplingar mellan styrelseledamöter och specifik revisionsbyrå är positivt relaterat till 

val av specifik revisionsbyrå. 
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3.3.4 Sammanställning av hypoteser 
Agentteoretisk utgångspunkt 

Hypotes 1 

Antalet kopplingar mellan kontrollägare och specifik revisionsbyrå är positivt relaterat till val 

av specifik revisionsbyrå. 

 

Resursberoendeperspektivet som utgångspunkt 

Hypotes 2 

Antalet kopplingar mellan styrelseledamöter med erfarenhet som VD eller styrelseordförande 

i andra börsbolag och specifik revisionsbyrå är positivt relaterat till val av specifik 

revisionsbyrå 

 

Social nätverksteori som utgångspunkt 

Hypotes 3  

Antalet kopplingar mellan styrelseledamöter och specifik revisionsbyrå är positivt relaterat till 

val av specifik revisionsbyrå. 
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Kapitel 4: Empirisk metod 
 

I det här avsnittet beskrivs hur vi har gått tillväga för att genomföra studien och hur den kan 

återskapas. Operationaliseringen beskriver informationen som vi samlat in och hur den 

kodats om till variabler för att sedan kunna analyseras. I avsnittet beskrivs även vilka urval 

som har gjorts och varför, samt vilken undersökningsdesign och forskningsmetod som ligger 

till grund för samt ramar in studien. 
 

4.1 Undersökningsdesign 
För att förklara valet av revisionsbyrå och studera vilka faktorer som samvarierar med 

varandra utgår vi från en kvantitativ deduktiv ansats där vi först formulerar hypoteser utifrån 

givna teorier för att sedan samla in kvantitativ data, hämtad från alla företag listade på 

NASDAQ OMX Stockholm. Anledningen till att vi valt börsbolag är för den mer komplexa 

uppbyggnaden av revision kring ett börsbolag som lagligen måste använda sig av 

redovisningsreglerna IFRS. Även säkerheten i att alla bolag har revisor var avgörande så att 

insamlingen inte skulle blir för tidskrävande och att informationsinsamlingen skulle få allt för 

mycket utrymme. Det är bland dessa börsbolag som Sveriges styrelsenätverk i stor 

utsträckning finns att studera (SIS-ägarservice). Studien är en tvärsnittsdesign där vi samlar in 

data från en viss tidsperiod, i det här fallet från år 2014. En studie av tvärsnittsdesign innebär 

möjligheter att undersöka variation i ett större urval som sedan går att generalisera (Bryman & 

Bell, 2011). Datainformationen omfattar alla 265 publika aktiebolag listade på Nasdaq OMX 

Stockholm slutet av år 2014. Informationen från dessa företag är sekundär och kommer från 

årsredovisningar och andra offentliga publikationer om bolagen samt sådant som bolagen 

själva gett ut. Informationen vi hämtar kommer att innefatta år 2014. Därefter kommer data 

att användas för att utföra diverse olika statistiska analyser som sedan används för att förkasta 

eller acceptera uppsatsens hypoteser. Anledningen till att vi väljer en kvantitativ ansats är för 

att vi kommer att behöva titta på ett stort antal bolag, som skrivet ovan, för att kunna dra en 

slutsats om samvariation mellan våra variabler. Kvalitativ forskning som skulle varit 

alternativet till vår studie är mer inriktad mot att försöka förklara hur individen uppfattar 

omvärlden än att försöka testa teorierna som ligger till grund för undersökningen.  
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4.2 Genomförandet av studien 
 

4.2.1 Urval 
Vi har endast gjort ett urval i vår studie. Urvalet består utav att endast innefatta de 265 

börsnoterade företagen, listade på Stockholmsbörsen under 2014. Urvalet är gjort för att 

säkerställa att företagen håller en hög kvalité i deras revisioner och att företagen använder 

ovannämnda regelverk IFRS vilket innebär att alla företag måste anlita en revisionsbyrå vilket 

är en grundförutsättning för vår studie. Vi väljer att endast titta på året 2014 för att begränsa 

storleken på informationen ytterligare.  

 

4.2.2 Datainsamling 
Vi kommer i denna studie endast att behandla sekundärdata från bolagens egna hemsidor, 

årsredovisningar, Stockholmsbörsen samt litteratur som publiceras kring aktuella 

styrelseledamöter i de berörda företagen. Bryman & Bell (2011) menar att man i förväg kan 

utforma kategoriseringarna för att innehållet från informationskällorna ska bli enkelt att 

kvantifiera både på ett systematiskt och replikerbart vis. Vi kommer behandla detta mer 

ingående i avsnittet nedan om operationalisering där vi översätter informationen vi samlat in 

till variabler samt kodar dessa. Riktigheten i vår insamlade information är hämtad direkt från 

SIS-ägarservice som är grundare av publikationen Styrelser och revisorer som givits ut sedan 

1990. Data från SIS-ägarservice är att anses som en tillförlitlig källa då deras publikationer 

har använts i tidigare vetenskapliga studier av bl.a. Jonnergård & Stafsudd (2011) och La 

Porta et al. (1999).  Ovan presenterade informationskällor har räckt för att vi ska kunna 

genomföra vår studie på ett tillförlitligt sätt. 

 

4.2.3 Bortfall 
Vid de tillfällen då informationen inte gått att hitta i varken årsredovisningarna eller hemsidan 

för företaget har vi fått notera informationen som ett bortfall. Eftersom vi endast ska 

undersöka data som är av offentlig karaktär räknar vi med att vi kommer ha ett minimalistiskt, 

obetydligt eller rent av inget bortfall alls. Eftersom det är offentliga handlingar och de enligt 

lag ska publiceras till allmänheten så anser vi att de bortfall som kan uppstå inte kommer vara 

väsentliga för genomförandet av vår studie och inte påverka studiens resultat. Med ovan 

konstaterat kan vi efter analysen tillägga att inga bortfall har identifierats All data som vi 

menade att samla in har vi samlat in och använt i vår studie. 
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4.3 Operationalisering 
För att kunna analysera insamlad information så översätts informationen till data i form av 

variabler som sedan används för att beskriva hur företag väljer revisionsbyrå genom olika 

statistiska metoder. Vad variablerna betyder kommer att beskrivas och definieras nedan. 

 

4.3.1 Variabler  
I denna studie använder vi oss utav flera oberoende variabler och en beroende variabel. De 

oberoende variablerna består utav kontrollägare i styrelse, board capital, tidigare erfarenhet, 

oberoende styrelse enligt svensk bolagsstyrningskod, styrelsenätverkets storlek mätt som 

totalt antal styrelseuppdrag. Dessa variabler är framtagna då de kan tänkas påverka valet av 

revisionsbyrå. Den beroende variabeln är valet av revisionsbyrå och vi vill se hur den kommer 

att påverkas av de oberoende variablerna vi presenterat nedan. Vi kommer även att använda 

ett antal kontrollvariabler för att säkerställa att våra tester inte ger några skenbara resultat. 

 

4.3.1.1 Beroende variabel 
Beroende variabel - Val av revisionsbyrå  

Val revisionsbyrå är en variabel som använts i tidigare studie av Johansen & Pettersson 

(2013) som funnit att styrelseledamöters tidigare erfarenhet utav en revisor eller revisionsbyrå 

påverkar valet av revisionsbyrån. Vi har i vår studie valt att använda samma beroende variabel 

men med ett fokus på svenska börsnoterade företag för att se om samma informationskanal 

existerar i Sverige. Om det går att påvisa att det finns en relation mellan styrelsenätverk och 

val av revisionsbyrå så kan även revisorns oberoendeskap diskuteras, enligt Hatherly (1995) 

och Hussey (1999). 

 

Varför en styrelse kan tänkas välja utifrån sina tidigare erfarenheter kan bero på viljan att 

minska risken och osäkerhet av att välja en okänd revisionsbyrå där man på förhand inte vet 

vilken kvalité revisionsbyrån levererar (Craswell & Francis, 1999; Houghton & Jubb, 2003).  
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Vi har valt att koda "Val av revisionsbyrå" som en dikotom variabel för att sedan kunna 

använda de oberoende variablerna för att räkna antalet kopplingar till dessa revisionsbyråer 

och om företaget har valt denna revisionsbyrå eller inte. De sju revisionsbyråer som existerar 

på Stockholmsbörsen är PWC, EY, Deloitte, KPMG, Mazars, Grant Thornton och BDO. 

Datasammanställning består utav att alla 265 företag på Stockholmsbörsen kopplas till dessa 

sju revisionsbyråer där de kodas som 1=Företaget använder denna revisionsbyrå och 0= 

företaget använder inte denna revisionsbyrå. Dessa kodas enligt följande för ett företag som 

använder t.ex. PWC som sin revisionsbyrå 

Företag X 1 PWC 

Företag X 0 EY 

Företag X 0 Deloitte 

Företag X 0 KPMG 

Företag X 0 Mazars 

Företag X 0 Grant Thornton 

Företag X 0 BDO 

 

Anledningen till att vi valt att koda beroende variabeln på det här sättet är för att med hjälp 

utav antalet kopplingar kunna undersöka och diskutera respektive val som styrelsen har gjort. 

 

4.3.1.2 Oberoende variabler 
4.3.1.2.1 Oberoende variabel - Kontrollägare  

Kontrollägare som sitter i styrelser i Sverige har en stor makt då beslut i företag tas på 

bolagsstämman genom röstning. En kontrollägare som sitter i styrelsen kan lämna förslag till 

bolagsstämman på revisor som han eller hon vill rösta på vilket kan leda till en påverkan av 

val av revisionsbyrå. Då denna typ av ägandeskap är starkt förknippat med Sverige (Högfeldt, 

2005), är det intressant att se om samband finns mellan kontrollägare och val av 

revisionsbyrå. Denna oberoende variabel påverkar urvalet av företag till att endast beröra 

svenska företag, vilket förklaras mer under avsnittet urval. Det finns olika syn på vad ett 

koncentrerat ägande är samt hur man definierar en kontrollägare. Enligt La porta, Lopez-De-

Silanes & Shleifers (1999) uppstår det koncentrerade ägandet då en ägare innehar 20 % eller 

mer i företaget. Detta stöds av Jonnergård & Larsson (2010) samt Söderström et al. (2003) 

som alla använder just denna definition av en kontroll/koncentrerat ägande. ABL säger dock 

annat.  
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Här menar man på att ett majoritetsägande med inflytande över resterande aktieägare innebär 

att man innehar mer än 50 % av rösterna. I samma lag kan man även läsa om att det räcker 

med 10 % eller mer för att få sin röst hörd och prövad. Enligt ABL är 10 % en 

minoritetsägarandel, men som skrivet tidigare så sitter de största ägarna på poster från 10 % 

och uppåt. Svensk kod för bolagsstyrning definierar större ägare som ägare som kontrollerar 

10 % eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget och således kan utöva ett inflytande 

beslutstagande på bolagsstämman. Men stöd av detta kommer vårt urval bestå utav aktieägare 

med rösträtt från 10 % och uppåt för att få med alla större ägare. Vi är även medvetna om att 

vissa företag kontrolleras av företag eller en institution som i sin tur har en kontrollägare och 

dessa behöver också tas i beaktning. Ett exempel på företag är Melker Schörling AB (MSAB) 

med huvudägare med samma namn som är kontrollägare i flera av de företag vi undersöker. 

Därför kommer de företag som ägs till 10 % eller mer av MSAB att tolkas som 

kontrollägarstyrt av Melker Schörling då han är majoritetsägare och således innehar största 

delen av aktierna i MSAB. 

 

Den oberoende variabeln kontrollägare har vi valt att kategorisera utifrån typ av kontrollägare. 

Anledningen är att i analysen av studien kunna se om en viss typ av kontrollägare påverkar 

valet av revisionsbyrå mer än någon annan kontrollägare. Dessa kategorier av kontrollägare är 

"familjer och sfärer" där fokus ligger på den enskilda individen och familjen samt tillhörandet 

av en viss sfär. Den andra kategori är företag som kontrollägare där en företagsrepresentant 

sitter med i styrelsen. Den tredje kategori är institutionella kontrollägare med representanter i 

styrelsen vilket innefattar fonder, fondförvaltare och staten. Vidare har vi även valt att 

gruppera dessa tre kategorier som antalet kopplingar som kontrollägare har till revisionsbyrån 

och antalet unika kontrollägare som har en koppling till revisionsbyrån d.v.s. flera kopplingar 

från en kontrollägare till en och samma revisionsbyrå räknas endast som en koppling. Genom 

att dela in kontrollägare i tre kategorier (familjer/sfärer, företag och institutioner) och i två 

grupper (antal kopplingar till revisionsbyrån och antal unika kontrollägare med koppling till 

revisionsbyrån) får vi totalt sex olika oberoende variabler som testar relationen mellan 

kontrollägare och valet av revisionsbyrå. 
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Anledningen till att vi bortser från övriga kontrollägare är att deras incitament till direkt 

styrning av företag inte är lika hög som hos de privata kontrollägarna samt 

kontrollägarföretagen. Då vår studie behandlar vad som påverkar valet av revisionsbyrå hos 

företag så är vår oberoende variabel kontrollägare därför lämpad att specificera kontrollägare 

som privatperson, familjer och/eller sfärer samt institutioner. 

 

4.3.1.2.2 Oberoende variabel - VD och Styrelseordförande 

Erfarenhet och kunskap som varje styrelseledamot bidrar till styrelsen med kallas för board 

capital (Hillman & Dalziel, 2003), vilket är till fördel när beslut ska tas (Pfeffer & Salanick, 

1978; Shropshire, 2010). Den andra variabeln avser att mäta kunskapen och erfarenheten hos 

de styrelseledamöter som innehar uppdrag som styrelseordförande i andra företag noterade på 

Stockholmsbörsen och har koppling till vald revisionsbyrå. I tidigare studie har erfarenhet av 

revisionsbyrå använts som testvariabel då mer information innebär en minskad osäkerhet 

(Johansen & Pettersson, 2013), vilket bör avspeglas på valet av en specifik revisionsbyrå. Vi 

avser att mäta styrelsens erfarenhet genom styrelseledamöters tidigare uppdrag som VD och 

styrelseordförande. Kunskap och erfarenhet som kommer från tidigare styrelseordförande och 

VD i andra företag är en betydande kunskapskälla tack vare deras stora kontaktnät vilket i 

högre utsträckning kan tänkas bidrar till valet av revisionsbyrå (Shropshire, 2010). Genom 

dessa variabler kan vi koda styrelser med antal ledamöter som har ett pågående uppdrag som 

VD och/eller styrelseordföranden för ett företag som är noterat på Stockholmsbörsen och har 

en koppling till vald revisionsbyrå.  

 

I vissa styrelser finns en hedersordförande även om dessa inte är aktiva längre. Då denna typ 

av ordförande förekommer och de inte sitter med som aktiv styrelseordförande kommer vi 

inte att räkna med dem i vår studie. 
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4.3.1.2.3 Oberoende variabel - Ledamöter 

Styrelsemedlemmar rekryteras för att bidra med resurser till företaget. Rekryteringen sker via 

kontakter och nätverk som ledamöterna ingår i och genom att de har verkat inom många olika 

branscher eller varit aktiva länge inom andra styrelser så anses de ha mycket erfarenhet att 

bidra med till företaget (Lynall et al., 2003). Att kunna bidra med sitt nätverk är ett mycket 

bra sätt att ta in resurser in i ett företag (Granovetter, 1985), vilket också kan ha en påverkan 

på valet av revisionsbyrå då styrelseledamöter som sitter med i andra styrelser har 

erfarenheter av deras revisionsbyrå. 

 

Den oberoende variabel styrelseledamöter är indelad i två kategorier. I den ena kategorin av 

ledamöter räknar vi antalet kopplingar till företag med samma revisionsbyrå. I denna kategori 

är endast antalet kopplingar begränsat till styrelseledamöternas samlade nätverk. Den andra 

kategorin summerar vi antalet unika ledamöter med koppling till samma revisionsbyrå. Denna 

kategori kan endast antalet kopplingar vara lika stort som antalet ledamöter i styrelsen. D.v.s. 

i en styrelse på fem ledamöter så kan det maximalt finnas fem unika kopplingar till en 

revisionsbyrå. Anledningen till att vi valt att särskilja denna variabel i två kategorier är för att 

få ett större material att testa och undersöka.  

 

4.3.1.3 Kontrollvariabler 
Utöver våra oberoende variabler har vi valt ett antal kontrollvariabler för att säkerställa att 

våra modeller inte ger ett resultat som egentligen förklaras av något annat. Dessa variabler 

beskrivs nedan. 

 

4.3.1.3.1 Kontrollvariabel - Oberoende styrelseledamöter   

En oberoende styrelse har sämre förutsättningar jämfört med en beroende styrelse att inhämta 

information i ett företag som kan användas vid beslutsunderlag (Hillman & Dalziel, 2003; 

Shropshire, 2010). Det finns därför en anledning att misstänka att valet av revisionsbyrå 

påverkas av styrelsens grad av oberoende. För att kunna testa om det finns ett samband mellan 

oberoende styrelse och val av revisionsbyrå behöver vi först definiera vad en oberoende 

styrelse är för något. Det gör vi med hjälp av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.  
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Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska: 

 

“en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att 

ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen”. 

 

För att fastställa detta så kontrolleras oberoendet enligt svensk kod för bolagsstyrning enligt 

nedan: 

- om ledamoten är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit 

verkställande direktör i bolaget eller ett närstående företag,  

-  om ledamoten är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget 

eller ett närstående företag, 

- om ledamoten erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver 

styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i 

bolagsledningen, 

- om ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser 

eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett närstående 

företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller 

genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare 

i annat företag som har en sådan affärsrelation med bolaget (Denna punkt ska inte 

anses tillämplig på gängse affärsförbindelse som bankkund), 

- om ledamoten är eller under de tre senaste åren har varit delägare i, eller som anställd 

deltagit i revisionen av bolaget hos, bolagets eller ett närstående företags nuvarande 

eller dåvarande revisor, 

- om ledamoten tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta 

företag tillhör bolagsledningen i bolaget, eller 

- om ledamoten står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i 

bolagsledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om 

denna persons direkta eller indirekta mellanhavande med bolaget har sådan omfattning 

och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.  
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Svensk kod för bolagsstyrning gör också gällande att minst två oberoende styrelseledamöter 

även ska vara oberoende i förhållande mot bolagets större aktieägare. En större aktieägare 

enligt koden definieras som “ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer 

av aktierna eller rösterna i bolaget. Om ett företag äger mer än 50 procent av aktierna eller 

andelarna eller rösterna i ett annat företag anses det förstnämnda företaget indirekt kontrollera 

det senare företagets ägande i andra företag”. 

 

Kontrollvariabeln – Oberoende styrelseledamöter operationaliseras som andel 

styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till svensk kod för bolagsstyrning. Det vill 

säga är inge i styrelsen oberoende kodas de som 0, är samtliga styrelseledamöter oberoende 

kodas de som 1. De bolag som avviker från koden ska informera om detta i sin årsrapport 

vilket gör det enklare för oss att inhämta information om en styrelse är oberoende eller inte. 

Vi kommer därför att definiera en oberoende styrelse efter svensk bolagsstyrningskod och 

eftersom vi undersöker företag från Nasdaq OMX gör vi ett antagande att företagen väljer att 

visa i sin rapport ifall de avviker från den svenska bolagsstyrningskoden. Vi kontrollerar detta 

emot respektive bolags årsredovisning och även SIS-ägarservice där information om antal 

oberoende styrelseledamöter saknas. 

 

En styrelse som består utav oberoende medlemmar är inte lika effektiva som en beroende 

styrelse att införskaffa information för beslutsunderlag (Hillman & Dalziel, 2003). En 

beroende styrelse får således fler interna kontakter inom företaget som kan användas för 

beslutsunderlag när en revisionsbyrå ska väljas då information om revisorn och 

revisionsbyråns tidigare prestationer inom företaget kan inhämtas (Houghton & Jubb, 2003). 

Styrelser som består till största del utav oberoende medlemmar kan därför ha mindre insyn i 

företaget vilket kan avgöra huruvida man väljer att behålla en revisionsbyrå eller inte. 

 

Oberoende styrelseledamöter har i Johansen och Petterssons studie från 2014 använts som 

kontrollvariabel för att testa mot val av revisionsbyrå. De fann ingen signifikans i deras 

kontrollvariabel men vi anser att svenska företag bör testat för att vi ska kunna utesluta att 

oberoende styrelseledamöter inte tillför ett skenbart resultat till val av revisionsbyrå i en 

svensk kontext. 
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4.3.1.3.2 Kontrollvariabel - Storlek på företaget 

I tidigare studier (Abbott & Parker, 2000; Chaney, Jeter & Shivakumar, 2004; Defond, 1992; 

Francis, Maydew & Sparks 1999; Francis & Wilson, 1988; Woo & Koh, 2001) har man 

bekräftat att storleken på företaget har varit en påverkande faktor för val av revisionsbyrå. 

Johansen och Pettersson (2014) har i deras studie utgått från samma antagande om att 

storleken på företag är en påverkande faktor vid val av revisionsbyrå. Vi har i vår studie valt 

att använda samma kontrollvariabel för att testa om det finns något samband. Vilket är: 

påverkas storleken av företaget valet av revisionsbyrå? Johansen och Petterssons (2014) fann i 

deras studie att större företag påverkas i större grad av styrelsekopplingar vid val av 

revisionsbyrå än mindre företag, något som vi avser att kontrollera i en svensk kontext. 

Kontrollvariabeln – Storlek på företag operationaliseras som företagens årsomsättning och 

företagets totala försäljningar har inhämtats från SIS-ägarservice.  

 

4.3.1.3.3 Kontrollvariabel - Revisionsbyråns marknadsandel  

Den sista kontrollvariabel vi använder är revisionsbyråns marknadsandel. Detta för att se om 

styrelserna påverkas av marknadsledande revisionsbyråer. Tidigare studier menar att storleken 

på revisionsbyråer kan förklara varför man väljer en viss revisionsbyrå och då som främsta 

anledningen att revisionsbyrån är ledande på marknaden (Francis, 2004). I denna studie har vi 

valt att mäta revisionsbyråns storlek som andel kvalificerade revisorer varje byrå har för att få 

ett rättvisare och mer mätbart resultat. Anledningen till att undersöka revisorerna istället för 

byrån som helhet är på grund av deras mångsidighet med både revision, redovisning- och 

rådgivningstjänster. Antalet kvalificerade revisorer består utav de revisorer på byrån som är 

auktoriserade eller godkända enligt redovisningsnämnden (2015) och bör således ge en mer 

rättvisande bild utav företagets marknadsandel.  
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4.4 Kvalitetsmått 

4.4.1 Studiens reliabilitet och validitet 

4.4.1.1 Reliabilitet  
Bryman & Bell (2011) menar att reliabilitet handlar om reproducerbarhet och tillförlitlighet 

d.v.s. om resultaten från en studie blir densamma om studien skulle genomföras av någon 

annan på nytt eller om resultaten har uppkommit slumpmässigt och är beroende av externa 

förändringar. Inter- Rater reliabilitet handlar om huruvida mätningarna är fria från forskarbias 

och kan testas genom att se i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas, vilket i 

kvantitativa fall borde vara oändligt vid ett icke förekommande forskarbias, jämfört med 

kvalitativa fall är detta svårt eftersom det är komplicerat att låsa en social händelse vid en 

studie (Bryman & Bell, 2011). En liknande studie vid en senare tidpunkt skulle förmodligen 

generera samma svar vid valet av en kvantitativ utgångspunkt. Vi har valt att stärka 

reliabiliteten ytterligare enligt följande: inför insamlingen av empiriskt data som har skett med 

hjälp av årsredovisningar, publikationer på hemsidor, lagböcker med mera har vi på ett 

noggrant och tydligt sätt bestämt det praktiska tillvägagångssättet för ordningen av 

insamlingen för att enkelt kunna förkasta saker som inte är relevanta och tidskrävande samt 

ser till att förändringar över ett stort tidsintervall inte kommer att ha en effekt på våra resultat. 

Därav bör vi undvika den bias som nämnts ovan. 

 

4.4.1.2 Validitet  
Validitet handlar om mätinstrumentens förmåga att mäta det man avser att mäta. Den 

pragmatiska validiteten strävar efter att förklara varför resultaten i studien är relevanta och 

korrespondensvaliditeten säkerställer att det ska finnas en god överensstämmelse mellan 

tidigare studiers resultat och vår studies resultat (Bryman & Bell, 2011). För att stärka 

validiteten har vi fokuserat på att uppnå en god överensstämmelse mellan våra observationer 

och teoretiska idéer samt stärka de argument vi har för betydelsen av våra resultat. Empirin 

som har samlats in och teorin som används har en hög relevans och är direkt kopplad till att 

besvara vår frågeställning. Utöver detta ska informationen vara pålitlig, aktuell och kritiskt 

granskad, detta för att stärka validiteten. I vårt fall gäller det att se till att ha de senaste 

publikationerna av årsredovisningar och andra dokument vi använder oss av, de senaste 

laguppdateringarna, eller referensramarna som kommit, samt kunna jämföra dessa över tid 

utan större förändring.  
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4.4.2 Analys av metod  
Vår studie har en kvantitativ deduktiv metod som har utförts på Stockholmsbörsen. Att 

legitimera samt uppnå trovärdighet och äkthet med den valda metoden i studien har vi valt att 

utvärdera vår metod enligt de fyra huvudkriterierna för kvantitativ metod. Vilka kan jämföras 

med den kvalitativa metodens fyra kriterier för trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 

2011).  

 

4.4.2.1 Intern validitet 

Den interna validiteten berör huruvida en slutsats som innefattar ett kausalt förhållande 

mellan två eller flera variabler är hållbar eller ej. Om X orsakar Y, kan vi då vara säkra på att 

det är X som faktiskt svarar för variationen i Y och inte någon annan faktor som ger upphov 

till ett skenbart orsakssamband? När man diskuterar kausalitetsfrågor brukar man kalla den 

faktor som utövar ett kausalt inflytande för den oberoende variabeln och effekten av denna för 

beroende variabeln.  

 

Intern validitet väcker frågan om hur säkra vi kan vara på att den oberoende variabeln 

verkligen är i varje fall delvis ansvarig för den variationen man funnit i beroende variabeln. 

(Bryman & Bell, 2011). Därav är det väldigt viktig för oss att stärka just den interna 

validiteten så det inte finns någon oklarhet i hur våra variabler påverkas. Årsredovisning, 

rapporter och annat material som är baserat på företagen eller har någon koppling till företaget 

eller en person i styrelsenätverken har iakttagits för att säkerställa korrekt information. 

 

4.4.2.2 Extern validitet 
Extern validitet väcker frågan om hur resultaten från en undersökning kan generaliseras 

utöver den specifika undersökningskontexten. Det är i detta sammanhang som frågan om hur 

man väljer ut individer och organisationer för att ingå i en studie blir avgörande. Eftersom 

resultaten ska kunna generaliseras så är det en stor anledning till varför kvantitativa forskare 

är så noga med att skapa ett så representativt urval som möjligt. Vi nämner tidigare i texten att 

vår undersökning innehåller variabler som är vanligt förekommande i de flesta bolagsformer 

och i de flesta av länder. Därav ser vi inget problem med att vårt resultat kommer att kunna 

generaliseras på större populationer. 
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4.4.2.3 Replikation 
Bryman & Bell (2011) menar att pålitlighet handlar om huruvida en studie kan upprepas om 

den skulle återupprättas i en liknande kontext igen. Vår studie går att återupprepa om och om 

igen, och ska ge samma resultat om man använder sig av samma population vill säga. Vi har 

försökt stärka pålitligheten i studien så mycket som möjligt genom att plocka information från 

så lättillgängliga informationskällor som möjligt. Bland dessa ingår lagstadgade 

årsredovisningar och liknande handlingar. Detta gör att vår studie är tämligen enkel att 

replikera.  

 

4.4.2.4 Objektivitet 
Informationen som används i studien i form av empiri bör vara så korrekt som möjligt och 

inte påverkad av, eller ha personliga uppfattningar som grundar sig i författarnas syn på 

verkligheten. Vi kan inte påverka så mycket av själva empirin eftersom det är skriven fakta. 

Däremot får vi vara försiktiga med hur vi undersöker sambanden mellan de olika kausala 

förhållanden som finns och inte försöka lägga in egna åsikter eller värderingar som skulle 

kunna påverka studien. Exempel för oss vore att vi påverkas av hur media avbildar personer 

med makt trots att de kanske inte alls har med valet av revisionsbyrå att göra. 

 

4.4.2.5 Summering analys av metod  
Med ovanstående motivering anser vi att vi uppfyller de kriterierna som studien kräver för att 

vara trovärdig.  De starkt uppnådda kriterierna anser vi vara tillförlitlighet och bekräftelse hos 

studien. Lika så generaliserbarhet och replikerbarhet är karaktärsdrag hos kvantitativa studier 

som vi tycker att vi uppfyller väl. Vi anser att eftersom vi valt att använda sådana variabler 

som ingår i de flesta bolagsformer i de flesta länderna så kan man även testa studien i andra 

större populationer. Därmed skapas en stark trovärdighet i studien. 
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Kapitel 5: Empiriskt resultat och analys 
Den empiriska analysen innehåller en presentation av data som samlats in och som kommer 

att analyseras. Presentation av modeller som använts i vår analys samt presenteras och 

analyseras de resultat vi fått fram via vår hypotesprövning. 
 

 

5.1 Studiens företag, revisionsbyråer och styrelser 

Informationen om företagen och deras styrelse omfattar omsättningsstorleken på företagen, 

vilken specifik revisionsbyrå företagen har, hur många ledamöter som har kopplingar till den 

specifika revisionsbyrån samt kopplingarna till de andra sex byråerna. En kategorisering av 

kontrollägarna är gjord där vi har privata ägare, d.v.s. den fysiska personens innehav, 

kontrollägande företag som i sin tur kan ägas av en privatperson men eftersom det är den 

juridiska personen som står som ägare så tillfaller kontrollägarrollen företaget, samt 

institutioner som kontrollägare, vilket innefattar fonder, fondförvaltare, staten m.fl. Vad gäller 

styrelserna så har vi utifrån den svenska koden för bolagsstyrning även samlat in andelen 

oberoende styrelseledamöter i varje styrelse som en andel i procent för att sedan kunna 

använda det som en kontrollvariabel mot de oberoende variablerna vid våra test. Företagets 

omsättningsstorlek är även den en kontrollvariabel som körts i alla test. Styrelsens 

sammansättning samt antal kopplingar till andra börsbolag samt om styrelsen speglas av VD:s 

eller de största aktieägarnas sociala nätverk lyfts fram. Antalet styrelseordföranden- uppdrag 

och antalet VD- uppdrag som varje enskilt företags styrelse har finns kodat och testat. All data 

som samlats in och kodats testas mot beroende variabeln val av revisionsbyrå för att se om vi 

kan hitta samband mellan de olika variablerna som kan komma att förklara den beroende 

variabeln. 

 

Vidare vad gäller bolagens ägarstruktur valde vi att använda oss av den oberoende variabeln 

kontrollägare uppdelat i de tre kategorier och två grupper (d.v.s. sex olika oberoende variabler 

baserade på kontrollägare) som nämns ovan och avgjorde om företagen har kontrollägare eller 

ett helt spritt ägande utifrån definition i aktiebolagslagen (8:1) som vi tidigare tagit upp i 

metodkapitlet. Av de 265 bolag som vi har studerat så det i 49,8 % d.v.s. i 115 av dessa 265 

företag minst en kontrollägare.  
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Efter att ha inhämtat all data om antalet kontrollägare i företagen har vi kodat in dem under 

respektive bolag de sitter med i och vilken revisionsbyrå som tenderar att förekomma i de 

bolagen där de antingen är kontrollägare eller sitter på en styrelse/VD-position.  

 

Styrelsens storlek mäter bland annat hur mycket kunskap och erfarenhet som kan innehas av 

styrelsens ledamöter, ju fler kopplingar som ledamöterna har till andra styrelser, bolag, 

ledamöter och revisionsbyråer, desto mer troligt är det att ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

sker dem emellan. Bland de 265 företag som vi tittat på så har vi kopplat samman alla länkar 

som finns mellan varje styrelse och de revisionsbyråerna som finns representerade på OMX 

Stockholm. 

 

5.2 Analys 
I vår studie har vi utgått ifrån endast en beroende variabel, val av specifik revisionsbyrå, 

vilken innefattar revisionsbyråerna som finns representerade på Stockholmsbörsen. Den 

beroende variabeln är en dikotom sådan vilket innebär att den antar ett numeriskt värde av 

antingen siffran 1 eller 0. Våra kontrollvariabler presenteras nedan i tabell 2. Dessa värden 

kommer vi sedan att använda som grunden i vår logistiska regressionsanalys där vi testar 

varje oberoende variabel tillsammans med kontrollvariablerna för att skapa ett underlag som 

vidare kan diskutera om vi ska acceptera våra hypoteser. I tabell 3 sammanfattar den 

deskriptiva statistiken för studiens beroende variabel och i tabell 4 är de oberoende 

variablerna presenterade. Dessa tabeller är sammansatta för att ge en samlad bild av vad som 

kommer att testas i vår logistiska regressionsanalys samt de test som kommer utföras mot våra 

hypoteser.  

 

5.2.1. Beroende variabel och kontrollvariabler 
Av den beroende variabeln val av revisionsbyrå så var det 97 företag som valt PWC. 63 

företag som valt EY. 53 företag som valt KPMG. 34 företag som valt Deloitte. 8 Företag som 

valt Grant Thornton. 6 företag som valt Mazars och endast 4 företag på Stockholmsbörsen 

som valt BDO som revisionsbyrå. Den beroende variabel har ett medelvärde på 0.14 och en 

standardavvikelse på 0.351 vilket är svårt att analyser då variabeln är av sådan karaktär att 

endast två utfall är möjliga. Revisionsbyrån blir vald eller inte vald. Medelvärde på 0.14 blir 

således 1 delat på 7 olika revisionsbyråer (1/7=0.14). 
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Deskriptiv statistik för beroende variabel 

 
N Minimum Maximum Medel Std.Avvikelse 

Val av 
revisionsbyrå 

1855 0 1 0.14 0.351 

Tabell 3 – Deskriptiv statistik för beroende variabel 

 

Tabell 2 visar studiens kontrollvariabler, storlek på företag vilket vi definierar som 

omsättningsstorleken vilket mäts i miljoner kronor, kontrollvariabeln andel oberoende 

styrelseledamöter, som förklarar hur många i styrelsen som är oberoende enligt svensk 

bolagsstyrningskod samt kontrollvariabeln revisionsbyråns marknadsandel som förklarar hur 

stor andel av marknaden mätt i antalet godkända och auktoriserade revisorer byråerna har 

anställda. Det största företaget omsätter nästan 283 miljarder kronor, medelföretaget omsätter 

drygt 12 miljoner kronor och det minsta företaget omsätter 0 kronor vilket förklaras utav att 

några företag noterade på Stockholmsbörsen fortfarande är under en forskning och 

utvecklingsfas och därför inte omsätter varken varor eller tjänster ännu. Andel oberoende 

styrelseledamöter har ett medelvärde på 62,5 % med en standardavvikelse på 20,6 %.  

Kontrollerar vi revisionsbyråernas marknadsandelar så ser vi att den minsta revisionsbyrån 

innehar en andel på 2 % medan den största revisionsbyrån innehar totalt 18 % av marknaden. 

Medel för alla revisionsbyråer hamnar på strax under 8 % men med en ganska stor 

standardavvikelse på 5.5 %. 

Deskriptiv statistik för kontrollvariabler  

 
N Minimum Maximum Medel Std.Avvikelse 

Storlek på företag 
MSEK 

1855 0 282948 12359 32363 

Oberoende 
ledamöter 

1855 0.0% 100.0% 62.5% 20.6% 

Revisionsbyråns 
marknadsandel 

1855 2.0% 18.0% 7.9% 5.5% 

Tabell 2 – Deskriptiv statistik för kontrollvariabler 
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5.2.2. Oberoende variabler 
Antalet företag med tillgänglig data för samtliga observationer för de oberoende variablerna 

är 265 stycken vilket är hela vår population. För varje företag har 7 observationer gjorts, en 

observation för varje revisionsbyrå med anledning för att mäta antalet kopplingar till 

respektive byrå. 7 x 265 = 1855 stycken observationer. I tabell 4 kan vi se att det medelvärdet 

för samtliga oberoende variabler ligger väldigt nära nollan vilket betyder att det inte är så 

många företag som har fler kopplingar än 1. Det lägsta medelvärdet för oberoende variabel är 

kontrollägare (familj/sfär) med unika kopplingar till specifik byrå som mäter 0,01. Det högsta 

medelvärdet för oberoende variabel återfinns för ledamöter med totalt antal kopplingar till 

revisionsbyrå på 0,47 i medelvärde. Denna variabel har även den största standardavvikelsen 

bland de oberoende variablerna vilket ligger på 1,037. Variabeln med lägst standardavvikelse 

är kontrollägare (familj/sfär) med unika kopplingar till specifik revisionsbyrå på 0,135. 
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Deskriptiv statistik för oberoende variabler 

 
N Minimum Maximum Medel Std.Avvikelse 

Ledamöter 
Unik koppling till specifik byrå 

1855 0 7 ,43 ,896 

LEDAMÖTER 
Totalt antal kopplingar till 
specifik byrå 

1855 0 9 ,47 1,037 

KONTROLLÄGARE  
(Familj/Sfär)  
Unik koppling till specifik byrå 

1855 0 2 ,01 ,135 

KONTROLLÄGARE  
(Företag)  
Unik koppling till specifik byrå 

1855 0 2 ,12 ,362 

KONTROLLÄGARE  
(Institution)  
Unik koppling till specfik byrå 

1855 0 2 ,03 ,171 

KONTROLLÄGARE  
(Familj/Sfär)  
Totalt antal kopplingar till 
specifik byrå 

1855 0 3 ,02 ,184 

KONTROLLÄGARE  
(Företag)  
Totalt antal kopplingar till 
specifik byrå 

1855 0 10 ,23 ,866 

KONTROLLÄGARE 
(INSTITUTION) 
Totalt antal kopplingar till 
specifik byrå 

1855 0 5 ,03 ,235 

VD/SO position i företag 
med x antal kopplingar 
till specifik byrå 

1855 0 4 ,03 ,230 

Tabell 4 – Deskriptiv statistik för oberoende variabler 
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5.3 Regressionsanalys, korrelations- och multikollinearitetsanalys 
Nedan testas modeller utifrån de olika variablerna, beroende, oberoende samt 

kontrollvariablerna som vi beskrivit tidigare i studien. Testet görs först i en logistiskt 

regressionsanalys och sedan en multikorrelationsanalys där siffrorna sammanställs i samma 

tabell. 

 

5.3.1 Logistisk regressionsanalys 

 

Sammanfattning av modell  

 -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

Steg 1 1173,041 ,112 ,199 

Tabell 5 – Sammanfattning av modell 

 

Den första tabellen som vi presenterar heter ”Sammanfattning av model”. Här återspeglas tre 

mått på hur väl modellen passar just vår studie. Vi får ut -2 Log Likelihood, som ger oss en 

indikation på att vi kan gå vidare då värdena är väldigt låga och generellt gäller att ju mindre 

värde här, desto bättre. De andra två måtten kallat ”Cox & Snell R Square” och ”Nagelkerke 

R Square” är anpassade för logistisk regression och antar värden mellan 0-1. Generellt sett 

gäller att för båda värdena så indikerar högre värden att de oberoende variablerna är bättre på 

att formulera den beroende variabeln. Dock kan de vara svåra att tolka men de ger oss i alla 

fall en indikation på att gå vidare. 
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En mer överskådlig bild på hur bra regressionsmodellen är på att formulera den beroende 

variabeln får vi i tabellen nedan,  

 

Klassificeringstabell  

 Gissade  

Val av revisionsbyrå Andel rätt gissade 

Observerade Icke vald Vald  

Val av revisionsbyrå Icke vald 1583 7 99,6 

Vald 187 78 29,4 

Sammanlagda andel 89,5 

Tabell 6 – Klassificeringstabell 

 

Tabell 6, ”Klassificeringstabell”. Här kan vi se vad vår modell gissade att varje enhet vi 

analyserat skulle ha för värde, och vad den faktiskt hade för värde. Vi kan se att av de 1855 

observationerna (265 företag X 7 val av revisionsbyråer - 265 valda revisionsbyråer = 1590) 

gissade vår modell rätt på 1583 byråer som inte blir valda, och fel på 7. Bland de 265 

byråerna som blev valda gissade vi rätt i 78 fall, och fel i 187 fall. Längst ner till höger kan vi 

se den sammanlagda kvoten av rätt gissningar 89,5%. 
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Val av revisionsbyrå – Oberoende variabler och kontrollvariabler 

 B S.E. Wald DF Sig. Exp (B) Multikollinearitet 

Ledamöter Unik koppling 
till specifik byrå 

-,083 ,258 ,103 1 ,748 ,921 ,107 

LEDAMÖTE Totalt antal 
kopplingar till specifik 
byrå 

,059 ,217 ,074 1 ,786 1,061 ,103 

KONTROLLÄGARE  
(Familj/Sfär) Unik kopplin
g till specifik byrå 

,471 ,982 ,230 1 ,632 1,601 ,256 

KONTROLLÄGARE  
(Företag)  
Unik koppling 
till specifik byrå 

,724 ,274 6,980 1 ,008 2,064 ,367 

KONTROLLÄGARE  
(Institution)  
Unik koppling 
till specifik byrå 

,920 ,563 2,673 1 ,102 2,509 ,309 

KONTROLLÄGARE  
(Familj/Sfär)  
Totalt antal kopplingar till 
specifik byrå 

,823 ,667 1,522 1 ,217 2,277 ,267 

KONTROLLÄGARE 
(Företag)  
Totalt antal kopplingar till 
specifik byrå 

-,092 ,120 ,586 1 ,444 ,912 ,337 

KONTROLLÄGARE  
(Institution)  
Totalt antal kopplingar till 
specifik byrå 

-,158 ,390 ,165 1 ,684 ,854 ,311 

VD/SO position i företag 
med x antal kopplingar 
till specifik byrå 

21,565 4172,
580 

,000 1 ,996 2319611
065,547 

,703 

Storlek på företag ,000 ,000 ,320 1 ,571 1,000 ,923 

Oberoende ledamöter ,485 ,407 1,420 1 ,233 1,624 ,968 

Revisionsbyråns 
marknadsandel 

,167 ,016 105,761 1 ,000 1,181 ,755 

Tabell 7 - Val av revisionsbyrå – Oberoende variabler och kontrollvariabler 
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I tabell 7  ”Val av revisionsbyrå - oberoende variabler och kontrollvariabler” kan vi se 

effekterna av de olika oberoende variablerna och kontrollvariablerna. Det första vi studerar är 

koefficienten för vår oberoende variabel, som vi hittar i kolumnen markerad med ”B”. Notera 

i tabellen att det i kolumn "B" står ett minustecken framför vissa av värdena. Det innebär att 

den oberoende variabeln har en negativ verkan på den beroende variabeln. I kolumn ”Sig.” 

syns att vissa av effekterna är statistiskt signifikanta, alltså kan vi vara relativt säkra på att 

verkan inte är orsakad av slumpmässig variation i materialet vi studerar. 

 

Så här långt i vår analys kan vi se att vår enda oberoende variabel som är signifikant säger att 

desto fler kontrollägare bestående utav företag med unik koppling till specifik revisionsbyrå 

medför en större sannolikhet till att styrelsen väljer en specifik revisionsbyrå. 

 

Vi kan nu konstatera att ju fler marknadsandelar en revisionsbyrå har eller ju fler 

kontrollägare med unika kopplingar till en specifik revisionsbyrå desto större är sannolikheten 

för att en specifik byrå väljs. 

 

Tolkning av koefficienterna:  

B-koefficienten i tabellen visar variationen i den naturliga logaritmen av sannolikheten för att 

den beroende variabeln ska ha värdet 1. En variation i en logaritm ska ses som en procentuell 

förändring. 

 

I våra två fall av signifikans är B-koefficienten positiv och antar värdena 0,167 samt 0,724. I 

det första fallet innebär att om byråns marknadsandel ökar med 1 så ökar den naturliga 

logaritmen av sannolikheten för att man väljer en specifik revisionsbyrå med 0,167 vilket 

motsvarar ungefär 16,7 procent. Det betyder att sannolikheten för att man väljer en specifik 

revisionsbyrå ökar med 16,7 procent (inte procentenheter) om byråns marknadsandel ökar 

med 1. 
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I det andra fallet innebär att om antalet unika kontrollägare med koppling till specifik 

revisionsbyrå ökar med 1 så ökar den naturliga logaritmen av sannolikheten för att man väljer 

en specifik revisionsbyrå med 0,724 vilket motsvarar ungefär 74,2 procent. Det betyder att 

sannolikheten för att man väljer en specifik revisionsbyrå ökar med 74,2 procent (inte 

procentenheter) om antalet unika kontrollägare med koppling till specifik revisionsbyrå ökar 

med 1.  

 

Exp(B) 

Exp(B), som vi hittar längst till höger i tabellen "Val av revisionsbyrå" är exponenten av B-

koefficienten. Exp(B) visar ett odds-ratio, alltså relationen mellan oddset i en grupp och 

oddset i en ytterligare grupp. Exp(B) antar värdet 1,181 för variabeln revisionsbyråns 

marknadsandelar och 2,064 för variabeln antalet kontrollägare med unika kopplingar till 

specifik revisionsbyrå. Våra oberoende variabler beskriver förhållandet i odds mellan 

kontrollägare och valet av en specifik revisionsbyrå samt förhållandet i odds mellan en byrås 

marknadsandelar och valet av specifik revisionsbyrå. 

 

För Revisionsbyråns marknadsandel är oddskvoten 1,181 vilket betyder en ökande effekt på 

oddsen/benägenheten att bli vald (givet att andra variabler kontrolleras för = hålls konstanta). 

När marknadsandelen ökar med en enhet (1 %) ökar oddsen/benägenheten att specifik 

revisionsbyrå blir vald med 18,1 % (kontrollerat för övriga variabler). 

 

På samma sätt med variabeln Kontrollägare företag - antal unika kontrollägare med koppling. 

Här är oddsen 2,064. 

 

När antal kontrollägare med koppling till specifik revisionsbyrå ökar med 1 person är 

benägenheten att byrån blir vald mer än 2 gånger större. 
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5.3.2 Multikollinearietet  

I tabellen "Val av revisionsbyrå" kan vi se att oberoende variabeln ledamotskopplingar för 

bägge grupperna (Antal unika kopplingar och totala antalet kopplingar) ligger strax ovanför 

0.1 i toleransnivå vilket innebär att de korrelerar med varandra och därför mäter samma sak. 

För att resultatet inte ska riskera att påverkas av andra variabler så ska värdet för 

multikollinearietet vara så högt som möjligt där 0,1 kan ses som en lägsta accepterad gräns. 

Då dessa variabler inte visar på någon signifikans så påverkar det inte våra resultat. Övriga 

variabler har alla ett värde kraftigt över 0,1 vilket betyder att ingen av de övriga variabler 

påverkar varandra genom att mäta samma sak. 

 

5.3.3 Korrelation 

Förutom att studera värdet för multikollinearitet mellan den oberoende variabel och den 

beroende variabel så går det även att genomföra en korrelationsanalys för att säkerställa att 

inga variabler påverkar varandra i val av revisionsbyrå. Vi har använt oss utav Pearsons 

korrelationstest där signifikanta värden som enligt Hair (2010) överstiger eller understiger 0,9 

kan ifrågasätta modellens tillförlitlighet. Hela modellens återfinns i Appendix B. De variabler 

som överstiger 0,9 samt är signifikanta och därmed riskerar att korrelera med varandra är 

Ledamöter med antal unika kopplingar till revisionsbyrå och Ledamöter med antal kopplingar 

till företag med samma revisionsbyrå. Dessa två variabler har en positiv korrelation som 

dessutom är ganska starkt då värdet visar 0,94 där 1 är ett perfekt linjärt samband. Vi avser att 

fortsätta med hypotestestningen baserad på regressionsanalysen då den har ett starkare test 

och fullständigare modell än korrelationsanalysen. 
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5.4 Test av hypotesformuleringar 

5.4.1 Agentteoretisk utgångspunkt 
Hypotes 1: Antalet kopplingar mellan kontrollägare och specifik revisionsbyrå är positivt 

relaterat till val av specifik revisionsbyrå. 

 

Hypotesen avser att testa huruvida det finns ett förhållande mellan kontrollägare och valet av 

revisionsbyrå. Hypotesen grundar sig i Fama & Jensen (1983) som menar att separation av 

ägande och kontroll innebär en effektivisering av företaget. Här testar vi omvänt om det är så 

att även om man har separation mellan ägare och kontroll i enlighet med Fama & Jensen 

(1983) så kan det fortfarande vara så att kontrollen kvarstår hos kontrollägaren.  

 

Kontrollägare har definierats som en person antingen juridisk, fysisk eller som institution där 

det som innehar mer än 10% av rösterna i företaget. Sitter personen eller representant för den 

juridiska personen med i styrelsen och sambandet mellan de olika kontrollägarposterna 

stämmer kan vi konstatera ett samband som skulle bekräfta vår hypotes.  

 

Kontrollägare var signifikant i en av de tre oberoende variablerna när vi testade dom. Den var 

signifikant gällande företag som kontrollägare. I flera av de fall vi har där det är företag som 

är kontrollägare ska ändå tilläggas att det sitter en kontrollägare i form av en fysisk person 

som ägare. Så det finns här en indirekt kontrollägare i form av en fysisk person. Vi kan inte 

mäta effektiviteten i företaget så som Fama & Jensen (1983) menar uppstår vid separation av 

ägande och kontroll. Däremot kan vi konstatera med vår hypotes att trots att man ger sken av 

att man som ägare har släppt på sin kontroll så påverkar man ändå hur kontrollen i bolaget 

sköts. Vår hypotes om antal kopplingar mellan kontrollägare och specifik revisionsbyrå kan 

accepteras och vi kan dra en slutsats om att kontrollägaren absolut påverkar val av specifik 

revisionsbyrå.  

 

Anledningen till att vi får en signifikans i företag som kontrollägare tror vi handlar om att 

man som privatperson åtnjuter de fördelarna av att äga aktier i ett annat bolag via ett annat 

bolag, dvs ett holdingbolag. Man kommer då undan med en rad olika skattefria utdelningar 

upp i sitt holdingbolag. Därav är det fler bolag som är kontrollägare än direkta privata 

äganden.  
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5.4.2 Resursberoendeperspektivet som utgångspunkt 
Hypotes 2: Antalet kopplingar mellan styrelseledamöter med erfarenhet som VD eller 

styrelseordförande i andra börsbolag och specifik revisionsbyrå är positivt relaterat till val 

av specifik revisionsbyrå. 

 

Meningen med den andra hypotesen är att försöka testa resursernas styrka i styrelsenätverk 

vid valet av revisionsbyrå. Utgångspunkten för hypotesen ligger i board capital inom 

styrelsenätverk. Vi har tidigare beskrivit med hjälp av tidigare forskning vad som definieras 

som board capital och erfarenheten som styrelseordföranden och/eller VD i annat börsbolag 

har varit en av våra oberoende variabler som vi kört mot val av specifik revisionsbyrå. 

Variabeln låg först som två separata hypoteser men har slagits ihop då de inte utgör en 

märkbar skillnad i testet. Variabeln SO/VD- antal kopplingar till samma revisionsbyrå visar 

ingen signifikans. Vi kan med det sagt inte acceptera hypotes 2. 

 

Anledningen till att vi inte får en signifikans mellan SO/VD -kopplingar till revisionsbyråerna 

tror vi beror på att man i de olika företagen egentligen inte har någon koppling mot en och 

samma revisionsbyrå. Vi tänkte att vi skulle kunna härleda en specifik persons 

yrkeserfarenhet och nätverk mot val av revisionsbyrå. Troligen hänger det ihop med att vi får 

ett signifikant värde i hypotes 1 och är inte kontrollägaren VD eller Styrelseordförande i 

bolagen så är det inte möjligt att få signifikans i hypotes 2. 
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5.4.3 Social nätverksteori som utgångspunkt 

 

Hypotes 3: Antalet kopplingar mellan styrelseledamöter och specifik revisionsbyrå är positivt 

relaterat till val av specifik revisionsbyrå. 

 

Desto större ett styrelsenätverk är, dvs desto fler ledamöter som tillsammans (minst två) ingår 

i olika styrelser i olika sammansättningar, desto mer vanligt är det att samma revisionsbyrå 

kommer att väljas in i nätverken, i större utsträckning. Detta var vår förhoppning med 

hypotesen. Styrelseledamöterna kopplas ihop med varandra (“klusterskapande”) för att se 

vilka styrelseledamöter som har flest antal kopplingar med andra styrelseledamöter i Sverige. 

Det finns ingen signifikans i de tester vi gjort på den oberoende variabeln om antalet 

kopplingar mellan ledamöterna och en specifik revisionsbyrå. Ledamotskopplingarna 

förklarar inte alls val av revisionsbyrå. Vi kan med det sagt inte acceptera hypotes 3.  

 

Det uteblivande signifikanta värdet i hypotes 3 tror vi även här har att göra med den roll som 

kontrollägaren spelar i sina bolag. Om de inte innehar rollen som kontrollägare i bolaget utan 

bara sitter med i styrelsen så finns det inget som talar för att man väljer en specifik 

revisionsbyrå. Man hör ofta att storbolagsägarna sitter i varandras styrelser vilket det finns 

belägg för om man tittar i SIS-ägarservice bok som de ger ut årligen. Men det spelar ingen 

roll om person a som äger företag a och har revisionsbyrå a sitter med i styrelsen i företag b. 

Här hade vi en tanke om att företag b skulle ha revisionsbyrå a, men så länge det finns en 

annan kontrollägare så kommer företag b använda sig av kontrollägarens val av revisionsbyrå. 
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Kapitel 6: Slutsats och implikationer samt vidare studier 
I det avslutande avsnittet presenteras de slutsatser som kan härledas utifrån den empiriska 

analysen. Vi redogör även för de teorier vi haft och om de tenderar att implicera på någon 

form av relation mellan tidigare forskning och vår undersökning samt hur teorin kan förklara 

relationen.  Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning inom kategorin val av 

revisionsbyrå.  
 

6.1 Slutsats 
Vår studie har gått ut på att försöka förklara vad som påverkar valet av specifik revisionsbyrå. 

Vi har gjort ett antal tester som kan utläsas i ovanstående analys och av dessa så har vi hittat 

ett unikt värde med signifikans vilket kommer att presenteras nedan. 

 

I Sverige har vi ett koncentrerat ägande vilket i korta drag innebär att vi har en eller ett par 

storägare i form av sfärer som Wallenberg eller Handelsbanken, där många äganden i företag 

finns samt privat kontrollägande, dvs den fysiska individen och kontrollägare som 

institutioner, vilket likställs med stat, fonder, pensionsfonder och liknande i vilket man inte 

kan hitta en kontrollägare med en privat agenda. Övriga ägare består av oss småsparare. 

Högfeldt (2005) har tagit fram data på hur Sverige har sett ut historiskt och kan påvisa att 

svenska bolag har ett koncentrerat ägande eftersom de återinvesterar delar av vinsten och har 

en god kontakt med bankerna. Sfärerna har ofta ett stort politiskt inflytande säger Högfeldt 

(2005) som får stöd av Khanna & Yafeh (2007) vilket kan vara en stor bidragande orsak till 

det stora inflytande de har över företagsledningen.  

 

Vi fick precis som Johansen & Pettersson (2013) signifikans på revisionsbyråns 

marknadsandelar och kan bekräfta att det är en bidragande faktor även i Sverige, men utöver 

det så har vi hittat en ny unik koppling i vår studie mellan val av specifik revisionsbyrå och 

antal kopplingar mellan kontrollägare och specifik revisionsbyrå. Bland kontrollägare var det 

de juridiska personerna tillika företagen som gav oss ett signifikant värde. Anledningen till att 

vi får en signifikans i företag som kontrollägare tror vi beror på att man som privatperson 

åtnjuter de fördelarna av att äga aktier i ett annat bolag via ett annat bolag, dvs ett 

holdingbolag. Man kommer då undan med en rad olika skattefria utdelningar upp i sitt 

holdingbolag. Därav är det fler bolag som är kontrollägare än direkta privata äganden.  
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Anledningen till att vi inte får en signifikans mellan SO/VD -kopplingar till revisionsbyråerna 

tror vi beror på att man i de olika företagen egentligen inte har någon koppling mot en och 

samma revisionsbyrå. Vi tänkte att vi skulle kunna härleda en specifik persons 

yrkeserfarenhet och nätverk mot val av revisionsbyrå. Troligen hänger det ihop med att vi får 

ett signifikant värde i hypotes 1 och är inte kontrollägaren VD eller Styrelseordförande i 

bolagen så är det inte möjligt att få signifikans i hypotes 2. 

 

Det uteblivande signifikanta värdet i hypotes 3 tror vi även här har att göra med den roll som 

kontrollägaren spelar i sina bolag. Om de inte innehar rollen som kontrollägare i bolaget utan 

bara sitter med i styrelsen så finns det inget som talar för att man väljer en specifik 

revisionsbyrå. Man hör ofta att storbolagsägarna sitter i varandras styrelser vilket det finns 

belägg för om man tittar i SIS-ägarservice bok som de ger ut årligen. Men det spelar ingen 

roll om person A som äger företag A och har revisionsbyrå A sitter med i styrelsen i företag 

B. Här hade vi en tanke om att företag B skulle ha revisionsbyrå A, men så länge det finns en 

annan kontrollägare så kommer företag B använda sig av kontrollägarens val av 

revisionsbyrå. 

 

Johansen & Pettersson, (2013) visar att styrelsekopplingar kan föra tidigare erfarenhet av 

revisorer till beslutet av revisorsval och att etablerade revisorer är mer sannolikt att väljas om 

de träffat ledamöter i andra revisionsuppdrag. De visar på att erfarenheterna av revisorer 

sprids i styrelsenätverken med en differentiering som starkast på partnernivå.  

 

De har en stark signifikans då de testar om avståndet mellan revisorn och styrelseledamöterna 

genom indirekta kontakter i styrelsenätverken. Med det sagt menar forskarna att man kan 

påvisa att anledningen till att man inte letar så långt bort från sitt nätverk när det kommer till 

att välja revisor inte har att göra med att man vill gynna en vän eller ha en fortsatt bekväm 

relation med revisorn, speciellt inte när de testat det mot inkommande revisorer, utan att man 

söker i sitt nätverk och håller det högt värderat när det kommer till val av specifik 

revisionsbyrå.  
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Eftersom vi har hittat ett nytt unikt värde i antalet kopplingar mellan kontrollägare och val av 

specifik revisionsbyrå kan vi indikera att det finns en ny form av informationskanal som 

tidigare inte uppmärksammats.  

 

Vi kan även ifrågasätta om man har valt den bästa mest effektiva revisionsbyrån för företaget 

när man baserat valet på kontrollägarens rekommendation.  

 

Nu har vi påbörjat arbetet med att fylla den kunskapslucka som vi identifierat inom 

nätverksteorin och hoppas att flera studenter och forskare kommer att ta vid och fortsätta 

inom området. 

 

6.2 Vidare studier inom området 

Vår studie gav oss ett nytt unikt värde att forska inom och den första studien som vi tycker 

man ska titta på är om detta kommer att kunna appliceras internationellt, eller om man bara 

kan bekräfta att kontrollägare och val av specifik revisionsbyrå enbart existerar i Sverige. 

 

Vidare så har SIS -ägarservice en rad spännande faktorer inom börsbolagen och dess 

beslutsfattare som vi tycker att både forskare och studenter kan gräva vidare i för att utöka 

och eller komplettera vår studie. 

 

SIS-ägarservice släpper en bok varje år med samlad information om styrelser och revisorer i 

svenska börsbolag. Där kan man hitta bland annat styrelseproffs samt s.k. parhästar och annan 

spännande information som man skulle kunna använda sig av som oberoende variabel mot 

den beroende variabeln val av specifik revisionsbyrå. Något som vi hade tänkt ha med men 

som vi i vår studie var tvungna att utelämna på grund av tidsbrist var just att se hur 

styrelseproffsens relation hade spelat in i val av revisionsbyrå. Det viktiga att tänka på är att 

det inte är valet av PwC eller KPMG, Deloitte, EY, BDO, Grant Thornton, Mazar utan det är 

val av specifik revisionsbyrå, vilket menas att de kopplingar som görs är till en av byråerna 

bland dessa, alltså inte utskrivet val av PwC.  
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En annan bra sak som fanns med i SIS-ägarservice bok var variabeln “styrelsens tyngd” 

vilken var det sammanlagda börsvärdet för en styrelses totala uppdrag i olika bolag. Att 

använda styrelsens tyngd som en kontrollvariabel för att se hur det skulle relatera till val av 

revisionsbyrå är även det en mycket intressant implikation på en vidare studie.  

 

Intressant hade varit att även titta på börsbolagen över tid, kanske ändå från börsens start och 

se om man där kan få samma signifikans som Johansen & Pettersson (2013) har fått. Man 

skulle även kunna se hur eller om nätverkskopplingarna har förändrat över tid eller om de 

tenderar att visa upp ett liknande mönster som de har idag. 
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Appendix A 
 

 

Figur 1a - Egenarbetad modell av kontrollproblemet i ett kontrollägt bolag 

 

Beskrivning av Figur 1a,  

Flödesschema som visar beslutsvägarna mellan kontrollägare/bolagsstämma, 

styrelse/företag, valberedning och revisorn. En kontrollägare med tillräckligt många röster 

kan påverka beslut som tas på bolagsstämman med hjälp av deras röstkapital i företaget 

vilket skapar ett kontrollproblem för övriga ägare som inte är lika röststarka på 

bolagsstämman. 

 

Eftersom det finns ett beroendeförhållande i form av ett arbetsgivare- och anställdförhållande 

mellan kontrollägaren och styrelse (coffee, 2005) kan styrelsen komma att presentera de 

förslag som kontrollägaren vill, enbart för att undvika att stöta sig med “arbetsgivaren”. De 

heldragna pilarna i figur 1a representerar beslutsflödet mellan de olika aktörerna som bidrar 

till revisorsvalet. De streckade pilarna mellan kontrollägare och valberedning samt revisor 

visar på det möjliga sambandet som finns mellan kontrollägare- styrelse/valberedning- val av 

revisionsbyrå. 
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Figur 1b - Egenarbetad modell av kontrollproblemet i ett bolag utan kontrollägare 

 

Beskrivning av Figur 1b 

Visar kontrollproblemet som uppstår mellan ägare och företaget när det inte finns någon 

kontrollägare. Ägare utan insyn i valberedning och ett nätverk av revisorer får förlita sig på 

informationen från styrelsen. Styrelsen blir därför den enda länk som ägare kan påverka för 

val av revisionsbyrå. Styrelsen själva påverkar val av revisionsbyrå genom deras insyn och 

medverkan i valberedningen och genom informationsutbyte med revisorn. Till skillnad från i 

figur 1a som visar kontrollproblem i företag med en kontrollägare så saknar icke-

kontrollägare den insyn och nätverk som behövs för att påverka styrelsens val av 

revisionsbyrå, och styrelsen har därför mer att säga till om eftersom anställd kontra 

arbetsgivarförhållandet inte är lika starkt i denna form av ägarskap. 
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Appendix B 

 


