
 

 

 

 

 

Analys av revisionsmarknadens koncentration i 

Finland 
 

 

 

 

 

Casper Björnström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för redovisning 

Svenska Handelshögskolan 

Helsingfors 

2010 



SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 
 
 
 

 

Institution 
Redovisning 

Arbetets art: 
Avhandling 

Författare 
Casper Björnström 

Datum  
19.01.2010 

Avhandlingens rubrik 
Analys av revisionsmarknaden i Finland 
 

Sammandrag: 
 
Syftet med denna avhandling var att undersöka hur väl revisionsmarknaden i Finland fungerar. Mera 
specifikt så undersöks hur revisionsmarknaden ser ut för alla bolag som är noterade på 
Helsingforsbörsen. Marknadskoncentrationen undersöktes både enligt bransch och enligt bolagens 
storlek. I samband med detta undersöktes även om någon branschspecialisering kunde skönjas för de 
olika revisionsbyråerna. Därtill undersöktes även huruvida det fanns skillnader mellan 
revisionsarvodena som de olika revisionsbyråerna tar.  
 
Undersökningen gjordes med hjälp av koncentrationsgrader och Herfindahl-Hirschman Index vilka 
båda är välkända mått för att mäta koncentrationen på en marknad. Herfindahl-Hirschman Indexet är 
det mer använda och det som ger mer trovärdiga resultat eftersom det tar i beaktande storleken på 
bolagens revisionsarvoden. Utöver dessa mått användes även andra mått såsom medeltalet av 
revisionsarvodena och rådgivningsarvodena och förhållandet mellan företagens revisionsarvoden och 
deras omsättning för att få en så bred bild av marknadssituationen som möjligt. 
 
Liknande undersökningar har gjorts i flera länder men den finska marknaden har inte tidigare 
undersökts lika djupgående som i den här undersökningen. Eftersom marknadssituationen är den 
samma i nästan alla länder med Big 4 revisionsbyråerna som dominerande aktörer, kan man till en viss 
grad jämföra den här undersökningen med tidigare undersökningar i andra länder. Den finska 
revisionsmarknaden behandlas ytligt i Ballas undersökning från 2008 men den här undersökningen 
analyserar marknaden från betydligt flera perspektiv. 
 
Revisionsmarknadens koncentration har lett till att många spekulerar i hur väl konkurrensen på 
marknaden fungerar. Det finns undersökningar som visar att i vissa marknader kan bolag lida av en 
brist på alternativ gällande revisionsbyrå, och att koncentrationen kan leda till att revisionsbyråerna kan 
höja sina arvoden. Det finns även undersökningar som påstår att konkurrensen fortfarande är på en 
mycket hög nivå trots det låga antalet bolag på marknaderna, och att koncentrationen har lett till att de 
bolagen som är kvar har mycket stor kunskap och bättre kan specialisera sig på många branscher. 
 
Resultaten av min undersökning visar att inom ett par branscher på Helsingforsbörsen råder det mer 
eller mindre monopol medan de flesta branscher har tre eller fler revisionsbyråer som konkurrerar. 
Därtill finns det egentligen bara tre stora revisionsbyråer i Finland eftersom Deloitte är så pass mycket 
mindre än de tre övriga Big 4 revisionsbyråerna. Något oväntat är koncentrationen högst bland de 
medelstora bolagen, detta skiljer sig både från förväntningarna och tidigare undersökningar enligt vilka 
koncentrationen borde vara högst bland stora bolag och minst bland små bolag. Någon skillnad mellan 
Big 4 revisionsbyråernas prissättning kunde inte skönjas i den här undersökningen. Marknaderna 
domineras av de två eller tre största revisionsbyråerna och en del bolag på börsen lider redan nu av en 
brist på alternativ, för tillfället finns det heller inte någon klar lösning på hur koncentrationen kunde 
minskas och hur man kunde få mer revisionsbyråer och tävla om de stora bolagens revisioner. 
Nyckelord: revisionsmarknad, koncentration, Big 4, revisionsarvoden 
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Definitioner 
 
AMEX  American Stock Exchange 
BIG  4   Ernst & Young, Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers, KPMG 
BIG 5 Arthur Andersen, Ernst & Young, Deloitte & Touche, 

PricewaterhouseCoopers, KPMG 
BIG 6 Arthur Andersen, Ernst & Young, Deloitte & Touche, Coopers & Lybrand, 

KPMG, Price Waterhouse 
BIG 8 Arthur Andersen, Athur Young & Co, Coopers & Lybrand, Ernst & 

Whinney, Deloitte Haskins & Sells, Peat Marwick Mitchell, Price 
Waterhouse, Touche Ross 

CR   Concentration Ratio (Koncentrationsgrad) 
C&L   Coopers & Lybrand 
DTI   Department of Trade and Industry i Storbritannien 
EU   Europeiska Unionen 
E&Y   Ernst & Young 
FTC   Federal Trade Commission 
FTSE100 De 100 största bolagen på London Stock Exchange 
FTSE250 De 250 största bolagen på London Stock Exchange GAO   
  Government Accountability Office 
HHI  Herfindahl-Hirschman index  
HI   Herfindahl Index 
KPMG  Klynveld, Peat, Marwick och Goerdeler 
LSE   London Stock Exchange 
NYSE  New York Stock Exchange 
OTC   Over The Counter 
PwC   PricewaterhouseCoopers 
SOX  Sarbanes-Oxley Act  
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1 Inledning 

Revisionsmarknaden har under de senaste åren kraftigt koncentrerats från att ha varit åtta 

stora revisionsbyråer till nuvarande fyra stora. Denna koncentration har också märkts i 

Finland. Koncentrationen började år 1989 då Ernst & Whinney och Arthur Young 

fusionerades till Ernst & Young och då Deloitte, Haskins & Sells fusionerades med Touche 

Ross till Deloitte & Touche. Som en följd av fusionerna började de sex kvarvarande stora 

revisionsbyråerna kallas för Big 6. I juli 1998 blev det Big 5 då Price Waterhouse 

fusionerades med Coopers & Lybrand till PricewaterhouseCoopers. Enron skandalen 2001 

ledde till Arthur Andersens konkurs och det lämnade revisionsindustrin med Big 4 

(PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young och KPMG). Denna 

undersökning analyserar hur denna ökade koncentration har påverkat den finska 

revisionsmarknaden. 

 

1.1 Problemområde 

Globaliseringen har lett till att de större företagen har verksamhet och filialer i flera olika 

länder. Det innebar att då bolagen väljer revisor vill de helst ha en revisor med verksamhet i 

dessa länder. Denna utveckling är oroväckande eftersom det endast är de största 

revisionsbolagen som har tillräckligt med kapacitet och kunskap för att genomföra 

revisioner av dessa multinationella bolag. Med endast de fyra stora att välja mellan kan 

man säga att alternativen att välja är begränsade. Då dessutom alla fyra inte har kunskap 

inom alla branscher innebär det att många företag endast har en eller två revisionsbyråer att 

välja mellan. Det råder stor oro vad som skulle hända på marknaden gällande konkurrens 

och valmöjligheter av revisionsbyråer om någon av de kvarvarande revisionsbyråerna 

skulle upphöra. Det troligaste scenariot för en ytterligare minskning av antalet 

revisionsbyråer enligt Oxera (2006:3) är att en liknande skandal som gjorde att Arthur 

Andersen föll skulle ske i någon av de viktigaste finansiella marknaderna som till exempel 

USA. Big 4 är väldigt dominerande för tillfället och nästan alla noterade börsbolag i de 

största ekonomierna använder sig av deras tjänster. Oxera (2006:5) konstaterar även att för 
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de som övervakar marknaderna är det av stort intresse att behålla en viss nivå av 

konkurrens bland revisionsbyråerna och samtidigt förbättra kvaliteten av revisionerna. 

Dessa två krav kan ofta gå mot varandra eftersom ökad rivalitet bland revisionsbyråerna 

kan antas försämra revisionernas kvalitet som en följd av lägre kostnader för revisionerna. 

 

För att se till att det finns ett tillräckligt stort urval av revisorer som reviderar börsbolagen 

har Europeiska kommissionen uppsatt som mål att främja mindre revisionsföretags 

expansion in på den internationella marknaden. Eftersom revisionsmarknaden koncentrerats 

så kraftigt de senaste åren kan man anse att det finns en risk för att ytterligare något av de 

fyra skulle falla bort om trenden fortsätter. Det skulle leda till en situation med endast tre 

stora vilket inte skulle vara en bra utveckling för marknadernas krav på revisionskvalitet 

och konkurrens. Därför är det motiverat att utreda på vilket sätt revisionsmarknaden skulle 

kunna utvidgas och så att de medelstora bolagen kunde konkurrera med Big 4. För att 

kunna konkurrera med Big 4 borde de medelstora bolagen få en bredare geografisk 

täckning samt utöka sina kunskapsområden. Det främsta hindret för tillfället för deras 

tillväxt är regleringen av bolagens ägarstruktur. Enligt nuvarande lagstiftning krävs att en 

viss andel av revisionsbolaget ägs av godkända revisorer. Inom EU säger lagen att 

utomstående ägare inte får äga mer än 49 % av revisionsbyråer (Directive 2006/43/EC on 

Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts). Detta för att minska på potentiella 

intressekonflikter inom revisionsbyråerna. Eftersom de medelstora revisionsbyråernas 

expansion kräver mycket kapital har det diskuterats om öppnandet av dessa bolag för 

externa investerare skulle leda till tillväxt för dessa företag och om det eventuellt också 

skulle leda till att helt nya revisionsbyråer skulle komma in på marknaden. Denna 

utveckling får dock inte leda till att revisionsbyråerna mister sin oberoende ställning.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna undersökning är att granska hur revisionsmarknaden i Finland fungerar. 

Undersökningen utreder hur koncentrerad marknaden inom de olika branscherna på 

Helsingforsbörsen är med hjälp av koncentrationsgrader (CR) och Herfindahl-Hirschman 
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indexet (HHI)1. Hur företagens storlek inverkar på valet av revisor undersöks även. I 

undersökningen ingår inte de branscher som har för få bolag för att en tillförlitlig analys 

skulle kunna genomföras.   

 

1.3 Disposition 

I kapitel två introduceras de viktigaste analysmetoderna som behövs för att förstå den 

tidigare forskningen och som användes i den här undersökningen. I kapitel tre redogörs för 

den tidigare forskningen på området. De flesta av de tidigare undersökningarna har studerat 

konsekvenserna av nedgången till endast fyra stora revisionsbyråer, och hur effektivt 

marknaderna fungerar med endast fyra stora revisionsbyråer. I kapitel fyra beskrivs hur 

analysen av den finska revisionsmarknaden är upplagd. Kapitel fem är undersökningens 

analysdel där läget i Finland undersöks och analyseras. Kapitel sex behandlar 

undersökningens kontribution. Hela arbetet avslutas i kapitel sju med sammanfattning och 

förslag till fortsatt forskning. 

 

 

                                                
1 Herfindahl-Hirschman indexet (HHI) betecknas i vissa undersökningar som Herfindahl index (HI), det är 
dock fråga om samma index. I denna undersökning används Herfindahl Hirschman index (HHI). 
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2 Teoretiska metoder 

2.1 Kapitlets innehåll och syfte 

I det här kapitlet tas de viktigaste teoretiska metoderna som används i forskningarna upp. 

Dessa metoder används även i den empiriska delen av denna undersökning. Även de 

rådande lagarna inom EU och USA gällande fusioner redogörs för, dessa ger en bakgrund 

till myndigheternas synpunkter på fusioner.  

 

2.2 Koncentrationsgrader 

Koncentrationsgrader (CR) mäter ett visst antal företags andel av den totala marknaden. 

Indexet brukar användas för att mäta de fyra, sex eller åtta största bolagens andel av den 

totala marknaden. Detta är ett mycket användbart mått vid en analys av revisionsindustrin 

som domineras av några stora bolag. Koncentrationsgraden för de fyra största bolagen kan 

betecknas CR4, och det anger då hur stor andel av marknaden som de fyra största bolagen 

på marknaden har. Koncentrationsgraden kan räknas på olika sätt, den kan räknas som 

andelen klienter inom en industri, eller som andelen av en industris omsättning som 

revideras. Alternativt kan även klienternas omsättning eller tillgångar användas som 

surrogat för revisionskostnader. Det vanligaste sättet som används inom de flesta tidigare 

undersökningar gällande revisionsmarknaden är enligt andelen klienter inom en industri. 

Enligt Mahajan (2006) är revisionsbranschen ett oligopol, d.v.s. en industri som domineras 

av ett litet antal stora bolag. Den vanliga definitionen på ett oligopol är att CR4 skall vara 

över 40 %.  

 

2.3 Herfindahl-Hirschman Index 

Herfindahl-Hirschman indexet (HHI) mäter storleken på bolag i jämförelse till industrins 

storlek. Den är även en indikator för hur mycket konkurrens det finns på marknaden. 

Indexet beräknas genom att räkna summan av kvadraten av marknadsandelen av de största 

bolagen inom industrin.  
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Formeln för indexet är:  

 
 
 
Där si är marknadsandelen av bolag i på marknaden, och N är antal bolag på marknaden. 

HHI varierar mellan 10 000 och 10 000/N där N är  antalet  bolag  på  marknaden.  I  en  

marknad med två bolag som vardera har en 50 % andel är indexet 502+502=5000. Som 

exempel på hur indexet mäter konkurrensen inom en industri kan två olika case jämföras då 

de sex största bolagen producerar 90 % av industrins output: 

Case 1: Alla sex bolag har 15 % marknadsandel 

Case 2: Ett bolag har 80 % marknadsandel medan de övriga fem har 2 % var. 

Vi utgår ifrån att i båda fallen innehas den resterande 10 % av tio bolag med lika stor 

marknadsandel. Använder man koncentrationsgrader blir CR6 90  % i  båda  fallen  trots  att  

marknaden ser helt olika ut. I det första fallet råder det konkurrens mellan de sex största 

medan i det andra fallet har ett bolag närmast monopol på marknaden. HHI visar en klar 

skillnad mellan de olika fallen. 

Case 1: HHI = 6 * 152 + 12 * 10 = 1360 

Case 2: HHI = 802 + 5 * 22 + 12 * 10 = 6430 

Orsaken till den stora skillnaden är att marknadsandelarna i kvadrat betonar företag som har 

en större marknadsandel, vilket formeln visar som högre koncentrationsgrad. 

 

2.4 Lagar gällande fusioner 

Såväl i USA som i Europeiska Unionen (EU) finns lagar gällande horisontella fusioner. 

Detta ger en bakgrund till hur konkurrensmyndigheterna ser på fusioner och på vilka 

grunder fusioner antingen godkänns eller underkänns. Både i USA och inom EU används 

HHI för att bedöma en marknads koncentrationsgrad i beslut gällande fusioner. Om 

koncentrationsgraden blir för hög eller ökar med för mycket leder det till noggrannare 

inspektion av marknadssituationen före ett beslut ges. 
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2.4.1 Europeiska Unionens Fusionsregler 

Inom EU måste större fusioner godkännas av Europeiska kommissionen. Lagen gällande 

fusioner heter ”Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council 

Regulation on the control of concentrations between undertakings” (2004), eller kortfattat 

bara ”Merger Regulation”. Enligt lagen bör kommissionen undersöka 

konkurrenssituationen vid en potentiell fusion och se till att fusionen överensstämmer med 

marknadernas krav. Därmed bör kommissionen bedöma om koncentrationen på marknaden 

märkbart minskar konkurrensen genom bildandet av en alltför dominant spelare. En alltför 

dominant spelare definieras enligt ”Regulation No 4064/89” som ”en situation där ett eller 

flera företag innehar så mycket ekonomisk kraft att de kan förebygga effektiv konkurrens 

och kan handla självständigt oberoende av sina konkurrenter, kunder och slutligen från 

konsumenterna.” Den här lagen gäller även marknader där det finns risk för oligopol såsom 

för revisionsmarknaden. En viktig faktor i bedömandet av koncentrationen är HHI, och 

speciellt förändringen i HHI eller (delta) HHI. Nivåerna av HHI som kommissionen 

följer är följande: 

 Om HHI < 1000 efter fusionen krävs ingen vidare analys. 

 Om HHI = 1000 – 2000 efter fusionen och förändringen är under 250 poäng från 

situationen före fusionen är det osannolikt att kommissionen ser några problem. 

 Om HHI > 2000 efter fusionen och förändringen är under 150 poäng från 

situationen före fusionen är det osannolikt att kommissionen ser några problem. 

De två senare fallen gäller då det inte förekommer speciella omständigheter, såsom då en 

eller flera av följande kriterier uppfylls: 

(a) Fusionen involverar en potentiell ny konkurrent eller en konkurrent som nyligen 

tillträtt marknaden med en liten marknadsandel. 

(b) En eller flera av företagen involverade i fusionen är viktiga innovatörer på 

sådana sätt som inte syns i marknadsandelar. 

(c) Det finns signifikant mycket korsägande mellan marknadsdeltagarna. 

(d) En av deltagarna i fusionen är ett opålitligt företag med en stor sannolikhet att 

splittra koordinerad förvaltning. 
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(e) Indikationer på tidigare eller pågående koordination mellan marknadsdeltagarna 

finns. 

(f) En av deltagarna i fusionen har en marknadsandel på mer än 50 % före fusionen. 

  

Dessa indextal är indikativa och ger inte ett entydigt bevis på att det vid ett lågt HHI- tal 

inte skulle finnas konkurrensproblem eller om indexgränserna överstigs är det inte heller 

entydigt att det skulle finnas problem gällande konkurrensen inom branschen. (Merger 

Regulation, 2004) 

 

2.4.2 Fusionsregler i USA 

I USA finns riktlinjer som heter ”Horizontal Merger Guidelines” (1997) gällande fusioner. 

Dessa riktlinjer används som hjälpmedel för Federal Trade Commission (FTC) för att 

bedöma huruvida en fusion sannolikt minskar på konkurrensen inom en bransch. Målet 

med riktlinjerna är att en fusion inte skall få leda till att ett företags marknadskraft ökar för 

mycket. Med marknadskraft menas att den som säljer produkten kan hålla priserna ovanför 

konkurrenternas priser för en längre period och ändå vara lönsam. Om ett bolag är allt för 

dominerande kan det även leda till produkten eller tjänstens kvalitet minskar och 

utvecklingen av nya produkter eller tjänster stannar upp. Dessa riktlinjer utgör grunden för 

den analytiska process som FTC använder då de överväger att överklaga en fusion.  

 

För att en fusion skall påverka marknadskoncentrationen måste den vara relativt stor. För 

att mäta koncentrationen måste man avgränsa relevanta marknader. Man måste bedöma 

vilka företag som är konkurrenter och vilket geografiskt område som skall granskas. När 

dessa marknaden har avgränsats och det anses att det kan finnas en risk för att ett bolag får 

för mycket marknadskraft gör FTC en bedömning om huruvida så är fallet genom att mäta 

koncentrationen med HHI. I sin bedömning tar de i beaktande både koncentrationen efter 

fusionen och hur mycket koncentrationen ökat p.g.a. fusionen. Om HHI efter fusionen 

ligger under 1000 poäng anses marknaden vara okoncentrerad. Fusioner som sker i 

okoncentrerade marknader anses inte ha någon inverkan på konkurrensen och kräver därför 
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ingen vidare analys. Enligt FTC är marknaden moderatkoncentrerad då HHI ligger mellan 

1000 och 1800 poäng efter fusionen. Om fusionen höjer HHI med mindre än 100 poäng i 

moderatkoncentrerade marknader är det osannolikt att det skulle ha negativa effekter och 

ingen vidare analys krävs. Om HHI stiger med mer än 100 poäng i moderatkoncentrerade 

marknader finns det en risk för att konkurrensen begränsas och detta kräver vidare analys. 

Om poängen överskrider 1800 poäng anses marknaden vara mycket koncentrerad. Fusioner 

där HHI stiger med mindre än 50 poäng anses trots den höga koncentrationen inte påverka 

konkurrensen och kräver vanligtvis inte någon fortsatt analys. Ökar HHI med mellan 50 

och 100 poäng i mycket koncentrerade marknader finns det en risk för att konkurrensen 

begränsas och vidare analys krävs. Transaktioner där HHI stiger med mer 100 poäng i 

koncentrerade marknader leder automatiskt till antitrust oro. (Horizontal Merger 

Guidelines, 1997) 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Kapitlets innehåll och syfte 

I detta kapitel presenteras vad tidigare forskning säger om hur koncentrationen på 

marknaden inverkar på konkurrensen. I den första delen granskas forskning som 

producerats före Andersen gick i konkurs. I den andra delen av kapitlet refereras de 

undersökningar som är producerade efter konkursen då det endast finns Big 4 

revisionsbyråerna kvar. Till sist granskas tidigare forskning gällande revisorers 

specialisering. 

 

3.2 Big 8 till Big 5 

Litteraturen granskar främst hur koncentrationen hittills påverkat konkurrensen på 

marknaden, men en del artiklar analyserar även vad en fortsatt koncentration skulle leda 

till. Artiklarna presenteras i kronologisk ordning eftersom man då kan följa med hur 

revisionsmarknaderna har utvecklats och vilka teman som varit aktuella vid olika 

tidpunkter. 

 

3.2.1 D. Minyard och R. Tabor (1991) 

Efter de två stora fusionerna 1989 som ledde till sex stora revisionsbyråer inom 

revisionsindustrin var Minyard och Tabor bland de första som undersökte vilken effekt det 

hade på revisionsmarknaden. Syftet med Minyards och Tabors undersökning var att 

diskutera fördelarna med att använda sig av HHI då man bedömer revisionsmarknaden, 

samt att granska vilken effekt de två fusionerna hade på revisionsmarknadens 

koncentration. Tidigare undersökningar på marknadskoncentrationer mätte 

koncentrationsgraden på industrin genom att mäta procenten av klienter inom en bransch 

som reviderades, procenten av industrins omsättning som reviderades och procenten av 

summan av kvadratroten av varje klients omsättning. För att mäta koncentrationen används 



10 
 

två olika metoder; koncentrationsgrader (CR) och Herfindahl index (HHI). Minyard och 

Tabor  använde  sig  av  HHI  för  att  det  beaktar  skillnader  i  marknadsandelar  bättre  mellan  

konkurrenter och för att CR inte är lika väl anpassad till branscher där oligopol råder. 

Minyard och Tabor anser även att koncentrationsgrader inte kan användas såsom tidigare 

gjorts, då endast de fyra eller åtta största bolagens andel beräknats. Den skulle i så fall ha 

krävt en anpassning för att ta i beaktande antalet stora bolag inom revisionsbranschen som 

då var sex, eller med den då planerade fusionen mellan Arthur Andersen och 

PriceWaterhouse fem. HHI är däremot mer känslig för skillnader i marknadsandelar mellan 

konkurrenter. 

 

Samplet som användes för att räkna ut HHI var 40 olika industrier under åren 1983-1988 i 

USA. Alla industrier med åtminstone tio bolag som reviderades av en Big 8 revisionsbyrå 

1988 inkluderades. Som grund för hur stora marknadsandelar bolagen hade användes 

revisionsarvoden som beräknades som kvadratroten av företagets omsättning. Eftersom 

HHI har en basnivå som beror på antalet bolag på marknaden användes det anpassade HHI, 

vilket är skillnaden mellan HHI och basnivån. Detta användes för att resultaten skulle 

kunna jämföras för de olika situationerna med olika antal aktiva bolag på marknaden. 

Basnivån var alltså 1/N, vilket i det här fallet med åtta bolag är 10000/8= 1250. Denna 

basnivå nås endast då alla bolag är aktiva inom branschen och har lika stora 

marknadsandelar. Skillnaden mellan HHI och basnivån ansågs beskriva 

konkurrenssituationen eftersom basnivån alltid existerar även då alla bolags 

marknadsandelar är lika stora. Undersökningen behandlar främst data från 1988 då inga 

fusioner ännu hade ägt rum. Skulle fusionerna ha stoppats av myndigheterna i USA skulle 

det mer än sannolikt ha varit på basis av för stor koncentration på marknaderna. 

Undersökningen analyserar vilken effekt det skulle ha på marknaderna om Big 8 skulle 

minska till sju, sex eller endast fem stora. Då artikeln skrevs 1991 hade två fusioner redan 

genomförts och det fanns endast sex stora kvar. Det fanns även spekulationer på ytterligare 

en fusion vilket ledde till att de även undersökte hur marknaden skulle se ut med endast fem 

stora. Generellt sett borde HHI öka då antalet spelare på marknaden minskar. Detta var 

dock  inte  fallet  då  man använde  sig  av  det  anpassade  HHI.  Medel  HHI  talet  för  Big  8  är  
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1964 med de två fusionerna medräknade skulle HHI ha stigit med 228 poäng. Då antalet 

revisionsbyråer minskar, ökar HHI för varje fusion såvida de två bolagen som fusioneras 

inte reviderar ett enda bolag inom en viss industri. Minyard och Tabor märkte att då det 

anpassade HHI talet användes minskade indexet då antalet revisionsbolag sjönk från sju till 

sex. Det kunde tolkas så att konkurrensen är jämnare med färre bolag på marknaden. 

Marknaderna domineras inte mera av de två eller tre största bolagen då de tre minsta av Big 

8 hade fusionerats ut. Skulle den då planerade fusionen mellan Arthur Andersen och 

PriceWaterhouse ha gått igenom skulle däremot anpassade HHI ha stigit rejält vilket skulle 

ha lett till mindre konkurrens på marknaden.  

 

Resultaten visar att konkurrensen inte minskade som en följd av de två fusionerna 1989 

utan snarare ökade. En begränsning som undersökningen hade var att den endast 

undersökte marknaden för Big 8 revisionsbyråer medan hela marknaden även består av 

många mindre bolag. Då marknadsandelarna för de spekulerade fusionerna beaktades, 

förväntades det att de skulle behålla sina ursprungliga klienter och att ingen skillnad skulle 

uppstå av fusionen. Detta är dock ett osannolikt antagande. Minyard och Tabors 

undersökning var den första undersökningen som använde sig av anpassade HHI för att 

beräkna marknadskoncentration. Undersökningen visade att konkurrensen inte 

nödvändigtvis minskar med färre bolag på marknaden. Vid någon punkt kommer dock 

gränsen emot då konkurrensen börjar minska, men var denna punkt ligger kunde inte 

klargöras.  

 

3.2.2 Wootton, Tonge och Wolk (1994) 

Undersökningen syfte var att med hjälp av koncentrationsgrader och HHI granska vilken 

effekt fusionerna år 1989 hade på revisionsmarknadens koncentration i USA. Det andra 

som undersöktes var hur koncentrationen ändrades med revisionsarvoden som grund. 

Artikeln avslutas med en diskussion om vilken inverkan fusionerna haft på marknaderna 

samt vilken effekten varit för enskilda bolag samt för marknaden av de största klienterna. 

Wootton et al. koncentrerar sig på marknaden för de största klienterna på New York Stock 
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Exchange (NYSE) samt American Stock Exchange (AMEX) och den amerikanska Over 

The Counter (OTC) marknaden. Samplet som användes var 5962 bolag år 1989 och 5777 

bolag 1991, vars bokslut hänvisade till år 1988 respektive 1990. Undersökningen mäter 

koncentrationen  genom  koncentrationsgrad  samt  HHI  för  en  situation  med  fyra,  sex  eller  

åtta största revisionsbolagen. Som bas för koncentrationen användes tre olika mått: (1) 

antalet bolag som reviderats, (2) klienternas omsättning, och (3) bolagens revisionsarvoden. 

För att minska på felaktiga tal som speciellt stora företag kan ha på klienternas omsättning 

användes även i den här studien kvadratroten av omsättningen.  

 

Resultaten av undersökningen visar att koncentrationen för de åtta största bolagen knappt 

ändrades eftersom efter fusionen måste de inkludera två medelstora bolag för att beräkna 

koncentrationen för de åtta största. Koncentrationen på NYSE steg då koncentrationen 

beräknades för de sex största bolagen från 0,8220 före fusionerna till 0,9830 efter 

fusionerna. Det här berodde på att fusionerna tog bort de två minsta av de åtta stora och 

överförde alla deras klienter till de sex största. På de andra börserna skedde en liknande 

utveckling med en stark koncentration bland de största revisionsbolagen. 

 

Då  HHI  användes  för  att  mäta  konkurrensen  på  marknaden  visade  det  sig  att  för  de  fyra  

största bolagen före och efter fusionerna ledde det till en minskning i HHI-indexet från 

2556 till 2538, vilket båda är väldigt nära talet för perfekt konkurrens som är 2500. Det här 

tyder på att de fyra största bolagen är nästan jämnstora och även mer så efter fusionerna. Då 

man räknar samma tal för de sex största bolagen före och efter fusionerna sjönk HHI från 

1740 till 1701 vilket även det är väldigt nära bastalet som i det fallet är 1667. För 

situationen för de åtta största före och efter fusionen visar det en uppgång från 1372 till 

1671 vilket är ganska långt från bastalet på 1250. Det här beror på att efter fusionerna 

måste  BDO och  Grant  Thornton  tas  in  i  listan  på  de  åtta  största.  Dessa  resultat  är  för  en  

situation där antalet bolag per revisionsbolag räknades, men resultaten är liknande 

oberoende vilket sätt man använder för att beräkna HHI. Slutsatserna som kan dras är att 

marknaderna är mer balanserade efter fusionerna och att de är väldigt nära perfekt 

konkurrens, då man mäter storleken för de fyra eller sex största revisionsbyråerna.   
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3.2.3 Lee (1996) 

Syftet med Lees undersökning var att granska hur prissättningen inom revisionsindustrin 

påverkas av att den domineras av några få stora bolag. Specifikt undersöktes det om 

revisionskostnaderna är större på grund av monopolistisk prissättning eller för att tjänsterna 

de erbjuder är mer differentierade än de mindre revisionsbolagens tjänster. Undersökningen 

gjordes i Hong Kong där det även finns en revisionsbyrå som inte hör till Big 6 men som 

har en marknadsandel som är jämförbar med den tredje och fjärde största av Big 6. Därtill 

är det en markant storleksskillnad mellan Big 6 företagen i Hong Kong. Det här gör det 

möjligt att undersöka marknadsandelens inverkan på prissättningen. Samplet bestod av 224 

bolag på Hong Kongs börs. I undersökningen ingick även intervjuer med partners både från 

Big 6 och från icke-Big 6 revisionsbolag.  

 

Resultaten visar att i enlighet med tidigare studier så tar Big 6 bolagen ett premium för sina 

tjänster på marknaden för små bolag, men inte på marknaden för stora bolag. Trots den 

stora skillnaden i marknadsandelar mellan Big 6 företagen fanns det ingen skillnad i deras 

prissättning. Jämfört med den stora lokala konkurrenten tog de dock ett premium. De här 

resultaten tyder på att premiet som Big 6 tar inte beror på monopolistisk prissättning utan 

snarare på att deras tjänster är mer differentierade än övriga bolags tjänster. 

 

3.2.4 Quick och Wolz (1999) 

Syftet med Quick och Wolz undersökning är att analysera den tyska revisionsmarknaden 

för de största bolagen. Närmare bestämt undersökte de huruvida revisionsmarknadens 

koncentration fortsatt efter de stora fusionerna i slutet av 80-talet, och huruvida det fanns 

några särskilda drag för den tyska marknaden. Samplet för undersökningen var de 200 

största tyska börsbolagen under åren 1991-1994. Banker och försäkringsbolag exkluderades 

från studien eftersom de är utsatta för striktare revision än övriga bolag och de har inte total 

frihet i valet av revisor. I undersökningen fanns de sju största revisionsbolagen i Tyskland 
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under tidsperioden 1991-1994 med. Dessa bolag är Big 6 revisionsbolagen plus BDO. Då 

man undersökte antalet bolag som reviderades av de sju stora revisionsbolagen fann Quick 

och Wolz att KPMG och C & L var de klart största revisionsbolagen med 53,5 respektive 

41 revisionsuppdrag. År 1991 hade de sju största bolagen 151,5 uppdrag och motsvarande 

siffra för år 1994 var 150 uppdrag. Revisionsbolag som inte hör till de sju största hade 

alltså fått 1,5 uppdrag mer under den undersökta tidsperioden. Marknaden dominerades 

alltså av de sju största revisionsbolagen som reviderar ca 75 % av de 200 största bolagen. 

Det finns alltså inget bevis för att det skulle finnas en trend att byta till en av de sju stora 

revisionsbyråerna. Totalt skedde 26 byten av revisorer under tidsperioden, de flesta av 

dessa mellan de sju stora.  

 

Undersökningen av marknadsandelar försvårades i studien eftersom bolagen inte var 

skyldiga att rapportera sina revisionskostnader. Därför måste surrogat för revisionsarvoden 

användas, vilket kan leda till felbedömningar. Som surrogat för revisionsarvoden användes 

i Quick och Wolz undersökning kvadratroten av bolagens tillgångar samt kvadratroten av 

bolagens omsättning. Resultaten från undersökningen av totala tillgångar visade att KPMG 

var störst och deras andel hade ökat från 33,7 % till 35,5 % under tidsperioden som 

undersöktes. C & L var näststörst och dess andel hade ökat från 27,3 % till 29,3 %. Alla 

övriga  av  de  sju  största  har  andelar  på  under  10  %,  och  bolag  som  inte  hörde  till  de  sju  

största revisionsbyråerna hade tillsammans en andel på 13,1 % år 1991 och 1994 hade deras 

andel ökat till 14,1 %. Då bolagens omsättning användes som surrogat för revisionsarvodet 

var KPMG fortfarande störst, men dess andel hade minskat från 34,0 % år 1991 till 32,6 % 

år 1994. Näststörst var även i den här undersökningen C & L vars andel ökade från 26,8 % 

till 30,5 % under den undersökta tidsperioden. De fem övriga av de sju stora 

revisionsbyråerna hade alla en andel på mindre än 10 %. Revisionsbyråer som inte hörde 

till de sju stora hade med denna beräkningsgrund år 1991 en andel på 13,7 % och denna 

andel steg till 16,4 % år 1994.  

 

Surrogaten som användes är nödvändigtvis inte de bästa, men de ger dock en rätt god bild 

av hur marknadskoncentrationen ser ut. Det är även värt att nämna att Price Waterhouse 
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egentligen inte ens rymdes med i listan på de sju största i Tyskland, men den togs med 

eftersom bolaget hör till Big 6. HHI-indexet som undersöktes ökade under tidsperioden 

med 9,4 % då man mätte totala tillgångar, vilket tyder på en tilltagande 

marknadskoncentration. Det är dock värt att komma ihåg att undersökningen endast 

omfattade de 200 största bolagen i Tyskland och några konklusioner gällande hela 

marknaden kan därför inte göras på basis av dessa resultat. Undersökningen visade dock 

klart att marknaden domineras av två bolag, KPMG och C & L, och all deras dominans sker 

på bekostnad av de andra revisionsbyråerna bland de sju stora eftersom deras andelar 

sjunkit under den undersökta tidsperioden, medan revisionsbyråer som inte hör till de sju 

stora också ökade sin marknadsandel. 

 

3.2.5 Choi och Zéghal (1999) 

Syftet med Choi och Zéghals undersökning var att studera effekten av fusionerna på 

konkurrensen bland de stora revisionsbolagen. Undersökningen gjordes genom att granska 

koncentrationsgrader och HHI. Tidigare studier hade använt sig av bl.a. antalet klienter, 

omsättningen eller kvadratroten av omsättningen av de reviderade bolagen för att mäta 

marknadskoncentrationen. Nu använde Choi och Zéghal sig av revisionsbolagens totala 

omsättning för att bedöma marknadskoncentrationen. Först undersöktes 

koncentrationsnivåerna före och sedan efter de stora fusionerna 1989. De undersökte också 

vilken effekten varit i tio valda länder (Kanada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, 

Holland, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA). Dessutom undersökte de huruvida 

marknadskoncentrationen leder till att Big 6 revisionsbyråerna har en bättre prestanda än 

icke-Big 6 revisionsbyråer. Detta undersöktes genom en regressionsanalys. 

 

Orsaken till att Choi och Zéghal använde sig av revisionsbolagens omsättning för att 

beräkna koncentrationsgraden är att det ger en bättre helhetsbild av marknaden. Om endast 

vissa börsbolag väljs kan man få en alltför snäv syn på marknaden. Samplet bestod av 227 

nationella revisionsbolag år 1986 som representerade tidsperioden före fusionerna, och 214 

bolag år 1991 som representerade tidsperioden efter fusionerna. Koncentrationsgraden 
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räknades ut för de fyra, sex och åtta största revisionsbolagen före och efter fusionerna. 

Resultaten visar att marknaderna redan var något koncentrerade före fusionerna, men att 

efter fusionerna ökade koncentrationen märkbart. HHI mättes även det för de fyra, sex och 

åtta  största  bolagen  före  och  efter  fusionerna.  Resultaten  visade  att  HHI  sjönk  i  flera  av  

länderna efter fusionerna till nivåer som är närmare basnivån. Det här tyder på mer 

balanserade marknader där konkurrensen mellan de största bolagen ökat som en följd av att 

fusionerna resulterade i sex ungefär lika stora bolag medan före fusionerna var de två 

minsta ganska mycket mindre än de största i Big 6. 

 

Regressionsanalysen som jämförde Big 6 med icke-Big 6 visade att de stora bolagen hade 

mycket högre prestationsförmåga än de små både före och efter fusionerna. De länder som 

mest berördes av fusionerna var Sverige och Danmark där de största bolagen fick en 

betydligt större andel efter fusionerna. Enligt Choi och Zéghal har detta skapat en mindre 

balanserad marknad i dessa länder och minskat på konkurrensen i stället för att skapa en 

mer balanserad marknad. Enligt författarna har marknadsövervakarna varit mindre oroliga 

över koncentrationen i USA än i Europa. Eftersom fusionerna i USA har skapat en marknad 

med sex lika stora bolag där konkurrensen till och med har ökat. Regressionsanalysen som 

gjordes i denna undersökning visar också att en hög koncentrationsgrad inte nödvändigtvis 

betyder en låg grad av konkurrens. Därför är det skäl att inte stirra sig blind på 

koncentrationsgrader utan även se på andra faktorer som påverkar marknaden. Fusionerna 

kan lika väl ses som en marknadsmekanism för att eliminera eller ersätta ineffektiv 

kapacitet och ineffektiv förvaltning utan att de påverkar branschens konkurrens. 

 

Slutsatsen som kan dras av Choi och Zéghals undersökning är att en koncentrerad marknad 

inte automatiskt betyder dålig konkurrens om det på marknaden trots det finns ett antal 

ungefär lika stora konkurrerande bolag. För marknadsreglerarna rekommenderar Choi och 

Zéghal att inte endast göra beslut på basis av koncentrationsgraden utan att regleringen 

skall tillåta fusioner som behåller konkurrensen på marknaden och förbjuda sådana som 

minskar på den sociala välfärden för samhället.  
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3.2.6 Duxbury, Moizer och Wan-Mohamed (2007) 

Undersökningen av Duxbury et al. granskade vilken effekt PricewaterhouseCoopers 

fusionen hade på revisionsmarknaden i Storbritannien. Trots att undersökningen är gjord 

långt efter Andersens fall är analyseras endast minskningen från Big 6 till Big 5. Samplet 

som användes var bolag noterade på London Stock Exchange. Fusionen granskades 

noggrant av myndigheterna på de största marknaderna, USA, Europa och Australien, men 

inga hinder för fusionen konstaterades och fusionen kunde genomföras. Undersökningen 

använder en Markov- kedja som modell för att bedöma de långsiktiga marknadsandelarna 

före och efter fusionen.  

 

Resultaten av undersökningen var att utan fusionen skulle marknadsandelarna för de 

mindre revisionsbyråerna komma att sjunka från 17 till 7 procent på lång sikt, men i och 

med fusionen skulle deras position komma att förbättras och deras långsiktiga 

marknadsandel bedöms nu bli 18 %. Det här beror enligt undersökningen på att PwC:s 

rykte  har  försämrats  efter  fusionen  och  dess  möjlighet  att  behålla  existerande  kunder  har  

försvagats. Bedömningen var att fusionen inte skulle leda till en större dominans av de fem 

största revisionsbyråerna utan skulle snarare förbättra de medelstora bolagens position på 

marknaden. Med dessa resultat som grund förutspådde Duxbury et al. att Andersens fall 

inte skulle leda till en ökad dominans av Big 4, utan snarare att de medelstora 

revisionsbyråerna skulle få en starkare position på marknaden. De ansåg dock att så liten tid 

gått sedan Andersens fall att vid tidpunkten för deras undersökning gick det inte ännu att 

dra några slutsatser gällande marknadsutvecklingen. 

 

3.3 Revisionsmarknaden efter Andersens fall 

Arthur Andersens fall hade en stor betydelse för revisionsmarknadens utveckling. Främst 

ledde det till en oro om vad som skulle hända om ännu en revisionsbyrå skulle försvinna, 

men även till spekulationer om hur väl revisionsmarknaden egentligen fungerar med endast 

fyra stora revisionsbyråer. Härnäst granskas artiklar som handlar om vilka konsekvenserna 
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av detta varit på revisionsmarknaden och vilka risker och vilka möjligheter det finns för 

utveckling av marknaderna i framtiden. 

 

3.3.1 GAO (2003)  

Government Accountability Office (GAO) som är en undersökande del av den 

Amerikanska kongressen utförde en analys av revisionsmarknaden i USA år 2003. GAO:s 

uppgift är att stöda kongressen i dess grundlagsenliga skyldigheter och att förbättra 

verksamheten och ansvarsskyldigheten hos de amerikanska myndigheterna. Efter att Arthur 

Andersen gick i konkurs trädde Sarbanes-Oxley Act:en (SOX) i kraft. Denna lag gav GAO 

som uppgift att bl.a. undersöka följande saker:  

 faktorer som lett till revisionsbolagens fusioner 

 koncentrationens inverkan på konkurrensen och på val av revisor, 

revisionskostnader, och revisorns oberoende 

 koncentrationens inverkan på skapandet av kapital och värdepappersmarknaden 

 hinder för små revisionsbyråer att tävla med de stora revisionsbyråerna för de 

största bolagens revisionsuppdrag 

Undersökningen gjordes främst genom att intervjua ledningen för revisionsbolagen och de 

myndigheter som behandlat fusionerna. Enligt de intervjuade var orsakerna till fusionerna 

på 80- och 90-talet främst att revisionsbolagen måste växa i samma takt som deras kunder 

som då växte kraftigt och globaliserades. Därtill fanns det skalfördelar som kunde nås 

genom större bolag och större bolag kunde även bättre möta behovet av att utveckla mer 

industrispecifik expertis. Fusioner var det snabbaste sättet att fylla täcka bristerna i 

geografisk täckning, öka den globala utsträckningen och att få expertis inom specifika 

områden. De allt större bolagen satte även mera press på de mindre bolagen inom Big 8 att 

fusionera sig för att behålla sin plats bland de stora.  

 

Då justitiedepartementet i USA gör sina beslut om huruvida fusioner skall godkännas 

använder de sig av bl.a. HHI. Då HHI ligger under 1000 poäng anses det att marknaden är 

konkurrenskraftig och det finns tillräckligt med bolag på marknaden. Då HHI stiger över 
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1800 anses det finnas en stor risk att något bolag kan ha alltför stor dominans på 

marknaden. Detta kan leda till att de kan hålla sina priser ovanför marknadspriserna under 

en längre period och trots det vara lönsamma. Om detta händer finns det även andra 

sidoeffekter som kan uppstå. Kvaliteten på produkterna kan försämras, servicen kan bli 

sämre och nya innovationer kanske inte uppstår lika lätt. Efter Andersens konkurs ligger 

HHI i USA för revisionsbolagen på 2566 vilket är klart över den angivna gränsen på 1800 

poäng för koncentrerade marknader. 

  

Gällande konkurrensen på marknaden hittade GAO inga tecken på att koncentrationen 

skulle ha lett till minskad konkurrens. Undersökningen gjordes dock såpass snabbt efter 

Andersens konkurs att slutsatser gällande huruvida de resterande fyra stora bolagen hade 

utnyttjat situationen på något sätt inte kunde dras. De största negativa trenderna som 

koncentrationen lett till är färre alternativ för de största bolagen. För att kunna utföra en 

revision av de största bolagen måste revisionsbyrån ha stora personalresurser, 

industrispecifik och teknisk kunskap samt bred geografisk utsträckning samt ett gott 

internationellt rykte. Därtill kan valet av revisor begränsas av möjliga intressekonflikter, 

Sarbanes-Oxley krav eller behov av industrispecifik kännedom. Det här leder till en oro för 

vad en ytterligare koncentration och till en brist av alternativ i vissa industrier skulle 

medföra. 

 

Undersökningen hittade ingen länk mellan revisionskvaliteten och marknadens 

koncentration. Men eftersom marknaderna då ännu var inne i en förändringsfas var det 

svårt att dra några egentliga slutsatser om läget. Det fanns heller ingen information att tillgå 

som skulle ha tytt på att koncentrationen skulle ha påverkat kapitalskapandet eller 

värdepappersmarknaden. Eftersom revisorns utlåtande är så viktigt för kapitalmarknaderna 

har det lett till att marknaderna ofta förväntar sig att de stora bolagen använder sig av en 

Big 4 revisor. Detta är inget problem för de stora bolagen, men för små bolag kan det skapa 

en press att ha en Big 4 revisor. För revisionsbolagen däremot blir de mindre bolagen av 

mindre vikt och de kan därmed bli selektiva i valet av vilka små bolag de reviderar. Dessa 
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små bolag kan därmed möjligtvis få högre kapitalkostnader om marknaderna reagerar 

negativt på att de inte använder sig av en Big 4 revisor. 

 

En viktig orsak som även kan ha bidragit till fusionerna var den tekniska utvecklingen som 

skedde under hela 90-talet. Då bolagen växte och nya tekniska lösningar kom krävdes det 

stora investeringar i ny teknologi och infrastruktur av revisionsbolagen. Genom att öka sitt 

grundkapital genom fusioner försökte de skapa skalfördelar och sprida 

investeringskostnaderna på ett bredare grundkapital. Enligt många chefer för 

revisionsbolagen var detta det enda sättet att finansiera en tillväxt eftersom revisionsbolag 

inte har samma möjligheter att skaffa kapital genom emissioner som deras klienter.  

 

3.3.2 Beattie, Goodacre, och Fearnley (2003) 

Även Beattie et al. undersökte år 2003 orsakerna och konsekvenserna av 

revisionsmarknadens koncentration. Samplet i deras undersökning bestod av 2180 bolag på 

Londons börs (både huvudlistan och AIM listan) under 2002 före Andersen föll. Därtill 

bedömde de hur marknaden skulle se ut 2003 efter Andersen med antagandet att Deloitte 

tog över alla Andersens klienter. Undersökningen granskar koncentrationsgraderna för de 

fyra och åtta största bolagen (CR4 och CR8) på basen av koncentrationsgrad per 

storlekssegment enligt revisionsarvoden. Storlekssegmenten som användes var FTSE 100, 

FTSE 250, små bolag, och nya bolag. Av alla bolagen sammanlagt hade Big 4 96 % av 

marknaden baserat på revisionsarvoden. Alla de största 100 bolagen reviderades av en Big 

4 revisionsbyrå. Av de 250 största reviderades 97,8 %, av en Big 4 revisionsbyrå, av de små 

bolagen 90,8 % och av de nya bolagen 80,1 %.  

 

Beattie  et  al.  konstaterar  att  det  är  svårt  att  bedöma  konsekvenserna  av  den  höga  

koncentrationsgraden, även om tidigare undersökningar visat att konkurrensen inte minskat 

som en följd av tidigare fusioner. De för fram fyra olika alternativ hur den nuvarande 

situationen med Big 4 kunde upplösas. En del av dessa alternativ är dock rätt osannolika 

p.g.a. revisionsmarknadens globala natur. Det första alternativet är en ändring i attityden 
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gentemot Big 4:s kapacitet och deras acceptabilitet. Andra alternativ är stora 

organisationsförändringar mellan Big 4 företagen såsom fusion och/eller att 

revisionsbyråerna skulle splittras. Det sista alternativet är en direkt inblandning av 

myndigheterna genom ändringar i regelverket. 

 

3.3.3 Stefani (2006) 

Syftet med Stefanis undersökning år 2006 var dels att analysera revisionsmarknadens 

koncentration i Schweiz och dels att därutöver undersöka vilken effekt 

rådgivningstjänsterna har på revisionsmarknaden. Undersökningens sampel bestod av 164 

företag år 1996, 183 företag år 2001, och 174 företag år 2002. Stefani väntade sig att 

koncentrationen skulle vara lägre i Schweiz än i anglosaxiska länder där motsvarande 

undersökningar gjorts eftersom den schweiziska marknaden är mindre reglerad än de flesta 

andra länder.  I Schweiz ändrades lagstiftningen 2002 så att alla bolag måste meddela såväl 

sina revisionsarvoden som kostnader för övriga tjänster utförda av revisorn. Därmed går det 

att jämföra resultaten med de tidigare åren då olika surrogat användes istället för 

revisionsarvoden. Undersökningen behandlade skilt alla finansiella institutioner, 

försäkringsbolag samt fastighetsbolag. Som ett exempel på hur finansiella institutioner 

felaktigt kan påverka resultaten är att KPMG under alla tre år reviderade endast 1,6 % av de 

undersökta bolagen men av bolagens totala balanssummor reviderade de ca 27,5 %. Detta 

berodde på att de var revisor för Credit Suisse Group.  

 

Resultaten av undersökningen visade även att fusionen mellan Price Waterhouse och 

Coopers Lybrand år 1998 samt saneringsfusionen mellan Arthur Andersen och Ernst & 

Young Schweiz  år 2002 inte ledde till en väsentlig ökning av marknadskoncentrationen. 

1996 reviderade de fyra största (ATAG, C & L, KPMG, och PW) 75 % av alla bolag och 

94 % av de totala balanssummorna på den schweiziska börsen. År 2001 var motsvarande 

siffror  för  de  tre  största  (PwC,  E&Y,  KPMG)  76  %  av  alla  bolag  och  87  %  av  

balanssummorna. År 2002 hade dessa ökat till 86 % av bolagen och 98 % av 

balanssummorna detta som följd av att E&Y tog över Arthur Andersens kunder. På basen 
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av revisionsarvoden år 2002 var PwC störst med 47 % av revisionsmarknaden, därefter 

följde E&Y med 27 % och KPMG med 22 %. Totalt hade de tre största alltså 96 % av den 

totala revisionsmarknaden. Orsaken till det här är enligt Stefani att de mindre Big 5 och Big 

4 bolagen vuxit medan marknadsledaren PwC tappat marknadsandelar. Marknaden är dock 

mycket koncentrerad och HHI ligger på över 1800 poäng vid alla tre mätningstillfällen.  

 

Beträffande rådgivningsarvoden fann Stefani att 87 % av alla bolag även använde sig av 

revisorns rådgivningstjänster samt att värdet av rådgivningsarvodena uppgick i medeltal till 

så mycket som 37 % av de totala kostnaderna som bolagen betalade till sina revisorer. 

 

3.3.4 Oxera studien (2006) 

Oxera, som är en ekonomisk konsultbyrå, analyserade konkurrensen och valmöjligheter 

inom  revisionsbranschen  på  beställning  av  Department  of  Trade  and  Industry  (DTI)  i  

Storbritannien. Rapporten beställdes eftersom det fanns stor oro för konsekvenserna av 

revisionsmarknadens koncentration. Big 4 bolagen dominerade marknaden både i 

Storbritannien  och  globalt,  speciellt  för  stora  bolag,  och  det  fanns  en  risk  att  deras  antal  

skulle minska till endast tre om ytterligare en av dem lämnade marknaden. Syftet med 

studien var att bidra med information om revisionsmarknaden och vilka faktorer som 

påverkar företagens val av revisor samt att analysera marknadsstrukturens dynamik. 

Undersökningen innehåller enbart en analys av marknaden och ger inga rekommendationer 

för vad som borde göras åt konkurrenssituationen. 

 

Fyra olika metoder användes för datainsamling. Först gjordes 67 intervjuer med 

representanter för Big 4 revisionsbyråerna, de medelstora revisionsbyråerna, 

myndigheterna, fackföreningar, verkställande direktörer samt med andra experter inom 

området. Den andra metoden var telefonintervjuer med 50 chefer för noterade bolags 

revisionskommittéer. Den tredje metoden som användes var att analysera data från över 

700 noterade bolag under åren 1995 till 2004. I den fjärde metoden utvecklades en modell 
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för hur medelstora revisionsbolag kunde komma in på marknaden för revision av de största 

bolagen. 

 

Av intervjuerna framkom att de viktigaste determinanterna i valet av revisor är: ryktet, 

branschspecifik kunskap, internationell täckning och revisorernas yrkesskicklighet. Därtill 

kom det fram att behovet av en högklassig revision gjorde bolagen okänsliga för 

prissättningen av revisionstjänster, eftersom det uppfattades att det finns ett klart samband 

mellan kvalitet och pris. Mindre än 10 % av FTSE 350 bolagen skulle kunna tänka sig att 

använda ett medelstort revisionsbolag. 

 

Då  bolag  årligen  väljer  revisor  för  det  följande  året  finns  det  en  möjlighet  för  bolaget  att  

förhandla  om  priset  och  andra  detaljer  gällande  kontraktet  varje  år.  Bolagen  kan  då  hota  

med byte revisor om vissa krav inte uppfylls. Bolaget kan även ordna en budgivning för att 

välja revisor bland dem som givit ett bud. Budgivningar sker dock sällan och 75 % av de 

intervjuade bolagen uppgav att de håller budgivning vart femte år eller ännu mer sällan. Av 

FTSE 100 bolagen har 70 % inte hållit en budgivning på mer än 15 år. Att ordna en 

budgivning kan vara kostsamt både för bolaget och för revisorn. Koncentrationen på 

marknaden i Storbritannien är märkbar speciellt bland de största bolagen. Av FTSE 250 

bolagen revideras 242 av en Big 4 revisor och av FTSE 100 revideras 99 av en Big 4 

revisor. Bland mindre noterade företag har även Big 4 en ledande position, men här har de 

medelstora revisionsbolagen en större marknadsandel. I Storbritannien är PwC signifikant 

större än de övriga Big 4 bolagen, medan globalt sett är de mycket jämnare. Inom vissa 

branscher är koncentrationen mycket hög. I t.ex. bank- och försäkringsbranschen finns det 

endast tre revisionsbolag som har en signifikant marknadsandel. 

 

Under åren 1995-2004 steg revisionskostnaderna i genomsnitt med 11,7 % per år. Mellan 

2000 - 2004 var ökningen speciellt snabb. Detta tyder på att förändringar i regler och 

förordningar kan ha bidragit till prishöjningen. Ett vanligt mått på revisionskostnader och 

hur krävande en revision kommer att bli är omsättningen av det reviderade bolaget. Om 
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man däremot jämför prisökningen för revisioner med ökningen av företagens omsättning är 

den årliga prisökningen dock inte lika dramatisk .   

 

Möjligheten för företag att hota med att hålla en offentlig budgivning är i många fall helt 

obefintlig eftersom de i verkligheten inte har några reella alternativ till revisor. Det här ger 

revisorn en stark förhandlingsposition gällande priset. Vid rådgivning för transaktioner, 

som t.ex.  fusioner  och  företagsköp (M&A) begränsar  regler  gällande  revisorns  oberoende  

samt marknadens koncentration allvarligt bolagets valmöjligheter. Även i dessa tjänster är 

de medelstora revisionsbyråerna inte ett alternativ, eftersom de anses sakna den 

internationella täckningen samt kunskapen för komplicerade företagsköpsaffärer. Trots 

bristen på konkurrens förhindrar betydelsen av att ha ett gott rykte revisionsbyråerna från 

att sänka sin kvalitet. Investerare skulle gärna se fler än fyra stora revisionsbyråer, dels för 

att  förhindra  en  situation  där  det  plötsligt  skulle  finnas  endast  tre  stora,  men även  för  att  

försäkra sig om att konkurrensen på revisionsmarknaden hålls på en tillräckligt hög nivå. 

 

Slutsatserna som kan dras av Oxera-studien är att revisionsmarknaden inte fungerar lika 

effektivt som det skulle om det fanns ett större antal reella alternativ till bolag att revidera 

FTSE 100, FTSE 250 och FTSE 350 företag. Alla olika grupper som intervjuades ansåg att 

en situation där Big 4 bolagen reviderar mer eller mindre alla större bolag inte är en 

hälsosam situation för konkurrensen eller för bolagens valmöjligheter att välja revisor. En 

utvidgning eller expansion av medelstora revisionsbolag till marknaden för FTSE 350 

bolag skulle inte vara ekonomiskt lönsam eller möjlig om inte marknadssituationen eller 

uppfattningen av medelstora revisionsbyråer förändras. För en del bolag har bristen i 

valmöjligheter lett till att revisionsbyrån har fått för stor förhandlingsförmåga gällande 

revisionens pris och att bolaget som revideras inte har möjlighet att byta revisor. För dessa 

samma företag finns det en stor risk för begränsning gällande råd i M&A- frågor på grund 

av bristen på valmöjligheter.  

 



25 
 

3.3.5 McMeeking (2007) 

McMeeking granskade år 2007 vilken effekt marknadsstrukturen har på prissättningen och 

konkurrensen inom revisionsbranschen. Undersökningen gjordes under tiden då de stora 

revisionsbolagen sjönk från åtta till fyra. McMeeking analyserade marknaden genom att 

granska koncentrationsgrader och revisionsbolagens avgifter. Undersökningen hade två 

olika sampel; FTSE 100 bolagen och en blandning av stora, medelstora och små bolag från 

London Stock Exchange (LSE). Båda grupperna undersöktes under perioden 1990-2005. 

 

Resultaten visar att revisionspriserna i medeltal föll under 90-talet då priserna justeras 

enligt inflationen. På 2000-talet har priserna igen börjat stiga, speciellt efter Andersens 

konkurs, och fram till 2005 kunde en märkbar ökning i priserna observeras. Däremot har 

ersättningen som betalas till revisorer gått i motsatta riktningar, under 90-talet ökade de i 

medeltal medan ersättningen under 2000-talet i medeltal sjunkit. Big 4 stod för 86 % av 

revisionerna för de 100 största bolagen år 1990. Efter fusionen mellan Pricewaterhouse och 

C&L steg denna siffra till 90 % och efter att Deloitte tog över Andersens funktioner i 

Storbritannien steg siffran till 99 %. Sedan 2004 revideras alla bolag inom FTSE100 av ett 

Big 4 revisionsbolag. Denna mättade marknad ledde till att Big 4 bolagen sökte tillväxt 

bland mindre företag och Big 4 har även under de senaste åren klart ökat sin andel av 

revisioner av små och medelstora företag. McMeeking noterade att konkurrensen var hård 

och priserna låga då företagen försökte locka till sig nya kunder. Men priserna steg mycket 

snabbt då revisionsuppdraget fortsatte som en följd av att marknaderna led av en brist på 

valmöjligheter av revisorer. Endast Big 4 revisorer hade kapacitet och ett tillräckligt gott 

rykte för att revidera de största bolagen. Skulle ett stort bolag vilja byta revisor var 

valmöjligheterna väldigt begränsade, speciellt om någon annan Big 4 revisionsbyrå 

reviderar en konkurrent och någon annan Big 4 revisionsbyrå inte har expertis inom 

bolagets bransch. McMeeking konstaterade att situationen inte heller kommer att förbättras 

på grund av inträdesbarriärer och det finns inga tecken på att de medelstora 

revisionsbolagen skulle börja komma ikapp de stora. Den enda lösningen som McMeeking 

såg på problemet är att myndigheterna borde ingripa. De lösningar som McMeeking 
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föreslog var skatte eller andra incentiv för att befrämja möjligheter för de medelstora 

revisionsbyråerna att växa, eller att myndigheterna borde splittra upp Big 4 

revisionsbyråerna i mindre delar. Detta skulle dock inte vara lätt eftersom Big 4 

revisionsbyråernas globala verksamhet skulle kräva ett samtycke av myndigheter över hela 

världen. 

 

Undersökningen granskade endast marknaden i Storbritannien, och resultaten går inte att 

jämföra med andra länder. Externa effekter som också kan ha påverkat marknaden har inte 

beaktats och konsekvenserna av Deloittes sammanslagning med Andersen kunde inte helt 

bedömas på grund av otillräcklig information.  

 

3.3.6 GAO (2008) 

GAO (Government Accountability Office, USA) undersökte i enlighet med deras uppgift 

att assistera den amerikanska kongressen i analyser av marknadskoncentrationen av 

revisorer. Undersökningen granskar följande saker: 

 Marknadskoncentrationen för revisionen av offentliga bolag 

 Möjligheten för mindre revisionsbolag att minska på marknadskoncentrationen 

 Förslag för hur koncentrationen kan minskas och de hinder det föreligger för mindre 

bolag att expandera. 

GAO undersökte 600 slumpvis valda företag av alla storlekar om deras erfarenheter av 

revisorer. Dessutom intervjuades representanter för Big 4 företagen samt de revisionsbolag 

som reviderar åtminstone ett offentligt bolag.  

 

Resultaten visade att marknaden för mindre bolag inte alls är lika koncentrerad som 

marknaden för stora bolag. Enligt GAO hade 82 % av de 1000 största bolagen enligt 

Fortune 1000 ett alternativ av endast tre eller färre revisionsbolag. Av dessa 1000 bolag 

ansåg dessutom 60 % att konkurrensen inom revisionsmarknaden var otillräcklig. Största 

delen av de mindre bolagen var dock nöjda med valmöjligheterna. Priserna för revisioner 

hade de senaste åren stigit, men resultaten visade att det inte berodde på 
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marknadskoncentrationen utan snarare på andra faktorer. Även om det i en situation med 

fyra stora bolag inte syntes i revisionspriserna ansåg GAO att det fanns en stor risk att om 

ytterligare ett av de stora bolagen skulle falla bort skulle det definitivt börja påverka urvalet 

på revisionsbolag och kunna leda till höjda revisionspriser. Orsakerna till prisökningarna 

hänvisades till att revisionskvaliteten stigit i samband med Sarbanes-Oxley Act. 

 

Det fanns år 2008, och finns även fortfarande, en rädsla att någon av Big 4 

revisionsbyråerna skulle upphöra antingen genom en fusion eller genom en konkurs. Skulle 

det hända skulle myndigheterna vara beredda att stiga in för att minimera effekterna av en 

ytterligare koncentration. För tillfället har dock inte majoriteten av de mindre 

revisionsbolagen en vilja att revidera de största bolagen, och de som har en vilja har inte 

kapacitet eller möjlighet att växa så att de i framtiden skulle kunna revidera de största 

bolagen. Hinder för en sådan expansion är bland annat problem i att anställa kvalificerad 

arbetskraft. Också byråernas rykte spelade en roll i möjligheten att få större kunder. Övriga 

problem var problem gällande anskaffningen av kapital för en expansion och problem med 

licenser i olika länder. 

 

Förslag för hur man skulle kunna skapa en större marknad var bland annat att tvinga de fyra 

största att avyttra vissa delar sin verksamhet för att skapa mer än fyra bolag som kan 

revidera de största bolagen. Detta skulle dock kunna leda till att de största skulle mista sina 

skalfördelar och viktig kunskap samt sänka revisionskvaliteten. För att minska risken för att 

någon av de kvarvarande fyra skulle gå i konkurs har flera förslag gjorts, bland annat att 

sätta gränser för revisorernas ansvarsskyldighet, att myndigheterna ifall av oegentligheter 

skulle åtala enbart de ansvariga personerna i företaget och inte firman som en helhet. Detta 

skulle dock möjligtvis minska på incentiven för revisorer att göra kvalitetsarbete. För att få 

de medelstora revisionsbolagen att kunna expandera har det föreslagits att det skulle tillåtas 

att få extern finansiering. Detta skulle dock kunna påverka deras oberoende och skulle 

kräva en noggrann övervakning. Alla framförda förslag har såväl för- som nackdelar men 

de flesta anser att deras inverkan skulle vara begränsad och möjligheten att genomföra dem 

skulle vara svårt. 
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GAO analyserade endast hur konkurrenssituationen ser ut och vilka effekter det har på 

marknaden. Den kom inte med några lösningar till situationen, men granskade noga vilka 

problem som hade uppstått i den rådande branschstrukturen och vilka problem en eventuell 

ytterligare koncentration skulle kunna leda till. 

 

3.3.7 Ballas (2008) 

Ballas undersökte år 2008 följderna av Arthur Andersens konkurs på revisionsmarknaden i 

EU. Samplet bestod av 2862 företag från alla 15 EU-länder under tidsperioden 1998-2004 

och Ballas granskade revisionsmarknadens koncentration enligt bransch i varje land. 

Marknadskoncentrationen beräknades endast med hjälp av koncentrationsgrader, vilket inte 

tar i beaktande storleken på revisionsarvodena.  

 

Resultaten visade att koncentrationen varierade mycket mellan de 15 länderna. I genomsnitt 

bland alla länder som ingick i undersökningens sampel ökade koncentrationsgraden från 

63 % till 74 % under tidsperioden 1998-2004. Variationen är dock stor och högsta 

koncentrationen fanns i Luxemburg och Spanien där den var 90 % respektive 99 %. Lägsta 

koncentrationen däremot fanns i Frankrike och Tyskland där koncentrationen var 49 % 

respektive 48 %.  Efter Andersens upplösning hade koncentrationen ökat i tolv länder och 

minskat i 3 länder. I alla branscher förutom energibranschen ökade koncentrationen som ett 

resultat av upplösningen. I den här undersökningen ingick även Finland och enligt Ballas 

hörde Finland till ett av de tre länder där koncentrationen minskade efter Andersens 

upplösning. I Finland minskade CR(4) under tidsperioden 1998-2004 från 82 % till 80 %. 

Ballas konstaterar även att det fanns en svag men positiv korrelation mellan företags storlek 

och koncentration. Detta är dock inte överraskande eftersom stora företag kräver en 

revision från en global revisionsbyrå med global täckning och resurser.  

 

Ballas undersökte även huruvida revisionsbyråerna är specialiserade på vissa branscher. 

Den här delen av undersökningen gjordes enbart genom att gå igenom vilken revisionsbyrå 
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som var störst inom varje sektor för hela Europa. Resultaten kan därför vara något 

opålitliga och det kan ju finnas skillnader mellan länderna. Enligt undersökningen hade 

dock PwC största marknadsandelen i basvaror för konsumenter, hälsovård, 

industriprodukter och material. KPMG hade den största marknadsandelen bland övriga 

konsumentprodukter, och inom finansbranschen medan E&Y var störst i energi- och IT- 

branscherna. Andersen var störst inom telekommunikationsbranschen och bland 

samhällsnyttiga företag, men deras position övertogs av E&Y respektive Deloitte & 

Touche.  

 

Den här undersökningen beaktade endast börsnoterade företag i och därför kan inga 

slutsatser dras om privata företag. Därtill är det svårt att definiera likadana sektorer för alla 

länder och därför kan det vara svårt att dra några slutsatser från resultatet. Undersökningen 

räknade endast koncentrationsgraden, HHI skulle troligen ha gett en mycket tydligare bild 

av den verkliga situationen.  

 

3.3.8 Bigus och Zimmermann (2008) 

Syftet med Bigus och Zimmermanns undersökning var att analysera koncentrationen på den 

tyska revisionsmarknaden baserat på revisionsarvoden. Detta var den första undersökningen 

i Tyskland som använde sig av revisionsarvoden för att analysera revisionsmarknadens 

koncentration. Därtill undersöktes huruvida revisionsbyråer försöker specialisera sig på 

vissa branscher och vilken effekt det har på revisionsarvodena. Förväntningarna var att det i 

Tyskland fanns än lägre marknadskoncentration än i Storbritannien och USA eftersom det 

finns ett ansvarstak på €4 miljoner per revision medan i USA är beloppet obegränsat och 

sträcker sig även till tredje parter. Därför var förväntningen att inträdet för mindre 

revisionsbyråer var lättare i Tyskland än i USA. Därtill använde man sig i Tyskland av 

historiska kostnader i redovisningen och inte av gängse värde som i Storbritannien och 

USA. Eftersom det krävs mera expertis av revisorn för att bedöma gängse värde antog man 

att det var lättare för mindre revisionsbyråer att ta sig in på marknaden. Undersökningens 

sampel bestod av 197 bolag från den tyska börsen. 



30 
 

  

Resultaten av undersökningen visade att avgifter för rådgivning uppgick till 42 % av 

revisionsarvodet vilket är lägre än i Storbritannien och USA. Big 4 revisionsbyråerna fick 

87 % av alla revisionsarvoden och 90 % av de totala arvodena. De två största, PwC och 

KPMG, stod för två tredjedelar av revisionsarvodena och de totala arvodena och inkluderar 

man även finansiella institutioner ökar andelen till 75 %. Undersökningen visade att 

revisionsbyråerna tenderar att specialisera sig på vissa branscher, vilket är det samma som 

tidigare undersökningar i Storbritannien och i USA visat. Rådgivningskostnaderna 

tenderade att vara lägre för små bolag än för stora. Koncentrationen låg på ungefär samma 

nivå som i Storbritannien, men var lägre än i Schweiz och högre än i USA. Det är dock 

svårt att jämföra undersökningens resultat med andra undersökningar eftersom samplets 

storlek, struktur och tidsperiod och därmed även marknadsmiljön och regelverken för 

undersökningarna varierar. 

 

3.4 Revisorers branschspecialisering 

Syftet med detta kapitel är att granska huruvida revisorer specialiserar sig på vissa 

industrier och vilken effekt det har på revisionen. Man kan argumentera att en 

specialisering på vissa branscher kan ge viktig kunskap om branschen som förbättrar 

revisionens kvalitet och ökar mängden kunder inom den branschen. Däremot kan man 

också argumentera för att bristande konkurrens inom en bransch kan leda till att 

utvecklingen av revisionen inom en bransch lider. Bristande konkurrens kan också leda till 

att revisionskostnaderna stiger då företag inte har några egentliga valmöjligheter av revisor. 

I detta kapitel granskas tidigare forskning i ämnet och slutsatserna av tidigare 

undersökningar.  

 

3.4.1 Bonner och Lewis (1990) 

Syftet med Bonners och Lewis undersökning var att utreda vilka faktorer som påverkar 

revisorns expertis på ett specifikt område. De olika faktorerna som undersöktes var 

revisorns erfarenhet, utbildning, samt revisorns naturliga förmåga att utföra specifika 
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revisionsuppdrag. Metoden som användes för att undersöka detta var att forskarna 

utvecklade fyra olika revisionsuppdrag för att mäta revisorernas kunskaper. Dessa fyra 

uppgifter krävde olika sorters kunskap av revisorerna och därmed kunde undersökarna 

bedöma vilken sorts kunskap som var viktigast för att lösa uppdragen. I undersökningen 

deltog 191 revisorer och 62 direktörer från en enda Big 4 revisionsbyrå. 

 

Resultaten visade att revisorer med mer erfarenhet i allmänhet klarade uppgifterna bättre, 

men att revisorns erfarenhet förklarade mindre än 10 % av skillnaderna i testet. Den största 

delen av skillnaderna förklarades av specifik utbildning och erfarenhet av uppgifterna samt 

av en naturlig kunskap för att lösa dem. En begränsning som undersökningen hade var att 

många av variablerna som användes var enbart inriktade på kunskap och specifik 

erfarenhet. Därtill kan det även finnas många andra faktorer som påverkar testresultaten. 

Analysen kan därför anses vara för begränsad för att resultaten skulle kunna anses 

tillförlitliga. 

3.4.2 Solomon, Shields, och Whittington (1999) 

Syftet med Solomons et al. undersökning var att undersöka huruvida revisorer som var 

utnämnda specialister inom en viss bransch hade mera kunskap och således var bättre 

revisorer än sådana som inte är specialister. Specialister definierades som revisorer som är 

utnämnda som sådana av sin revisionsbyrå och vars utbildning och erfarenhet är främst 

inom en viss bransch. Metoden som användes var att båda grupperna fick ett bokslut som 

de skulle memorera, därefter bedömdes specialisternas kunskap om fel och riktiga uppgifter 

i bokslutet. I undersökningen deltog specialister från hälsovård och finansiella institutioner 

och de skulle göra bedömningar om olika klienter från de båda utvalda branscherna.  

 

I det första experimentet fick deltagarna olika förklaringar till fluktuationer i fyra 

finansiella jämförelsetal för de båda branscherna och de skulle därefter bedöma 

sannolikheten för att förklaringen var den korrekta. Samplet för det första experimentet 

bestod av 52 revisorer som var specialiserade på finansiella institutioner och 45 revisorer 
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som var specialiserade på hälsovård. Resultatet visade att branschspecialisterna hade större 

kännedom om fel i boksluten för sin egen bransch än för andra branscher.  

 

I det andra experimentet deltog 20 specialister på finansiella institutioner och 13 

specialister på hälsovård. I det här experimentet fick deltagarna samma fyra jämförelsetal 

som i det första experimentet och därefter skulle de själva utveckla så många förklaringar 

de kunde för att förklara förändringarna i jämförelsetalen. I detta experiment hittade 

Solomon et al. inget bevis för att specialisterna skulle vara bättre på att upptäcka fel. 

Däremot visade båda experimenten att specialisterna har en bättre kunskap att upptäcka 

korrekta uppgifter i bokslutet. Begränsningar i undersökningen var för det första att de 

använde sig av en expertpanel för att bedöma svaren och mycket av resultaten kan bero på 

deras tolkningar och kunskap. För det andra kan metoderna som användes för att bedöma 

kunskapen vara opålitliga och kan därför leda till felaktiga slutsatser.  

 

3.4.3 Casterella, Francis, Lewis, och Walker (2004) 

Syftet med Casterellas et al. undersökning var att utreda vilken effekt revisorernas 

specialisering hade på revisionsarvodena samt att undersöka klienternas förhandlingskraft 

på revisionsarvodet. Utgångspunkten för undersökningen var att om revisionsbyråerna kan 

specialisera sig på vissa branscher och om deras klienter uppskattar detta så är de även 

villiga att betala mera för tjänsten. Det förväntades dock att antagandet gällde enbart 

mindre klienter eftersom de stora klienterna antogs ha tillräckligt med förhandlingskraft för 

att hålla priserna låga. Samplet i undersökningen bestod av 651 offentliga bolag i USA som 

reviderades av Big 6 revisionsbyråer. Undersökningen gjordes med hjälp av en 

regressionsanalys som tog i beaktande företagens storlek, komplexitet och risk. 

 

Casterella et al. noterade att specialisering är ett sätt för revisionsbyråer att differentiera sig. 

Då marknaderna inte är differentierade hålls konkurrensen på en hög nivå, men om 

revisionsbyråernas specialisering värderas högt av företagen skapar revisorerna en 

förhandlingsfördel åt sig eftersom det minskar på konkurrensen. Resultaten av 
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undersökningen visade att små företag värderade en specialisering och eftersom deras 

förhandlingsförmåga var begränsad innebar det att de även betalar ett prispremium för sin 

revision. Stora bolag däremot betalar inte något premium för en revisor som är 

specialiserad och ju större bolaget är jämfört med revisorns övriga klienter desto större 

rabatt kan de få för sin revision. Resultaten av undersökningen visade att större bolag har en 

större förhandlingsförmåga än mindre bolag och att de även har lägre revisionsarvoden som 

en följd av detta. 

 

3.4.4 Green (2008) 

Syftet med Greens undersökning 2008 var att granska om revisorer som är specialiserade 

på en industri är mer effektiva än revisorer som har en mer allmän erfarenhet. Tidigare 

undersökningar hade enbart undersökt utvalda delar av hela revisionsprocessen, men 

Greens undersökning granskar hela revisionsprocessen. Samplet bestod av 29 revisorer som 

definierades som specialister och av 29 revisorer med allmän kunskap. Specialisterna var 

experter på tillverkningsrevisioner och de valdes på basen av att de av egen utsago var 

specialister. Därefter testades deras kunskaper genom ett test som var specialuppbyggt så 

att experter på tillverkningsrevision skulle klara av det, men så att icke-specialister inte 

skulle klara av det. Testet visade att i planeringsskedet, då man byggde hypoteser kring 

fallet, var båda grupperna mer eller mindre lika effektiva. I andra skedet av testet märkte 

man dock att specialisterna var mer fokuserade och valde ett fånget antal test än icke-

specialisterna, vilket även ledde till att de sparade in mycket tid. Tolkningen av 

testresultaten visade dock att det inte kunde avgöras huruvida specialisterna var bättre på att 

dra slutsatser från dem. Till slut testades ännu revisorernas förmåga att lösa det givna 

problemet på rätt sätt och här bekräftades att specialisterna var mer effektiva och löste 

problemet oftare på ett korrekt sätt än icke-specialisterna.  

 

Slutsatsen som drogs av Green var att inriktningen på specialisering på vissa branscher som 

revisionsbyråerna har tagit leder till bättre revisioner. Eftersom tillverkningsindustrin kan 

anses höra till de mer lätta att förstå och revidera kan resultaten tyda på att en specialisering 
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på mer komplexa industrier ger ännu mera effektiva revisioner i dessa industrier jämfört 

med en revision utförd av en icke specialiserad revisionsbyrå. De begränsningar som 

undersökningen hade var att antalet revisorer som överhuvudtaget lyckades lösa problemet 

på ett korrekt sätt var mycket lågt och detta kan ha förvrängt tolkningen av resultatet. 

Därtill var hela samplet från endast en revisionsbyrå, vilket också kan ha påverkat 

resultatet. 

 

3.5 Sammanfattning  

I en tidigare undersökning, Stefani (2006) framkom det att omsättningen eller 

balanssumman kan användas som surrogat för revisionsarvoden. De ger en rättvis bild av 

hur koncentrerad marknaden är. Detta betyder att alla de tidigare undersökningarna som 

inte har haft tillgång till revisionsarvodena utan har använt sig av surrogat har kommit till 

resultat som ger en rättvis bild av hur situationen har sett ut. Revisionsmarknaderna har 

länge varit koncentrerade, det har framkommit av studier som gjordes redan då det fanns 

åtta stora revisionsbyråer (Big 8). Den största orsaken till att koncentrationsnivåerna varit 

så höga är att det har funnits stora skillnader i de största revisionsbyråernas storlekar. 

Avsaknaden av konkurrens från övriga bolag har lett till att de stora revisionsbyråerna inte 

har någon risk för att nya spelare skulle komma in på marknaden.  

 

Det  bästa  sättet  att  undersöka  företagens  koncentration  är  att  analysera  HHI.  Nästan  alla  

tidigare undersökningar har använt sig av det här måttet och de som inte använt sig av det 

har använt koncentrationsgrader. De här två sätten är de bästa sätten att mäta företags 

koncentration och många undersökningar använder sig av båda måtten. Minyard och Tabor 

(1991) var bland de första som använde sig av HHI i deras analys av marknaden i USA. 

Resultaten visade att koncentrationen inte ledde till att koncentrationen ökade utan snarare 

minskade eftersom konkurrenterna blev mera jämnstora då de minsta revisionsbyråerna 

fusionerades med övriga inom Big 8. Även Wootton, Tonge och Wolk (1994), Choi och 

Zeghal (1999), GAO (2003) kom till samma resultat.  
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Oxera studien (2006) är den kanske mest utförliga utredningen av revisionsbranschen efter 

Andersens fall. Undersökningen granskade konkurrensen och valmöjligheter inom 

revisionsbranschen i Storbritannien. Resultaten visade att marknaderna skulle fungera 

bättre och mer effektivt om det skulle finnas ett större utbud av revisionsbyråer, speciellt 

för de största bolagen på börsen. Några direkta lösningar till situationen framkom dock inte.  

 

Den viktigaste undersökningen som gjorts i USA efter Andersens fall är GAO (2008) som 

granskade marknadskoncentrationen för offentliga bolag, samt undersökte vilka hinder det 

finns för mindre revisionsbyråer att expandera. Resultaten visade även här att 

revisionsmarknaden för de största bolagen är mycket koncentrerad och att 82 % av de 1000 

största bolagen endast kan välja mellan tre eller färre revisionsbyråer. De största hindren för 

de mindre bolagen att expandera var problem att anställa kvalificerad arbetskraft, problem 

gällande anskaffningen av kapital samt svårigheter att mäta sig mot Big 4 

revisionsbyråernas goda rykte. 

 

För att få konkurrensfördelar inom revisionsbranschen har de stora revisionsbyråerna 

specialiserat sig inom vissa branscher. För att granska om specialiseringen ger mervärde för 

revisionen har ett flertal undersökningar gjorts. Bonner och Lewis (1990) och Green (2008) 

kom båda fram till att revisorer som är specialiserade är bättre och effektivare på att 

revidera bolag än revisorer med allmän erfarenhet. Solomon et al. (1999) kom fram till att 

det inte finns några bevis på att specialisterna skulle vara bättre på att upptäcka fel, däremot 

är de bättre på att upptäcka korrekta uppgifter i boksluten. Casterella et al. (2004) 

undersökte hur specialiseringen påverkar revisionsarvodena. Resultaten visade att stora 

bolag har en god förhandlingsförmåga och betalar inte något prispremium för 

specialisering, små bolag däremot har inte samma förhandlingsförmåga och betalar därför 

ett prispremium för att få en specialiserad revisor. 
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4 Forskningsuppgift 

4.1 Problemställning 

Syftet med arbetet är att granska hur revisionsmarknaden fungerar i Finland. 

Revisionsmarknaden har upplevt en stark ökning av koncentrationen både globalt och i 

Finland och i dagens läge finns det endast fyra stora revisionsbyråer kvar. Effekterna av 

detta har studerats i många länder men framförallt i USA och i Storbritannien. De flesta av 

dessa undersökningar har visat att revisionsmarknaderna ännu fungerar relativt bra med 

fyra lika stora bolag och att konkurrensen ännu är relativt bra mellan dessa bolag.  

 

I denna undersökning granskas huruvida så är fallet även i Finland. Om konkurrensen inte 

är tillräckligt hård kan det leda till att revisionsarvodena stiger medan kvaliteten av 

revisionen inte utvecklas eller t.o.m. kan försämras. Därtill kan en koncentration av 

revisionsmarknaden leda till att vissa av revisionsbyråerna är specialiserade på vissa 

branscher och då är valet av revisor starkt begränsat för bolagen inom den branschen. 

Koncentrationen kan även ha positiva konsekvenser. Den kan leda till ökad kunskap inom 

de Big 4 revisionsbyråerna som leder till bättre kvalitet på revisionerna. Koncentrationen 

har även lett till fyra väldigt globala företag som har resurser att revidera företag över hela 

världen och har likadan geografisk täckning som dagens globala företag. Frågor som den 

här undersökningen svarar på är: 

- Specialiserar sig revisionsbyråer på olika branscher och hur koncentrerade är 

de olika branscherna på Helsingforsbörsen? 

- Finns det skillnader gällande koncentrationen och val av revisionsbyrå enligt 

börsbolagens storleksindelning? 

- Finns det skillnader gällande revisionsarvodena som de olika 

revisionsbyråerna tar för sina tjänster? 

- Vilka skillnader finns gällande revisionsmarknaden globalt och i Finland?  
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4.2 Metod 

Undersökningen gjordes genom att granska koncentrationsgrader (CR) och Herfindahl-

Hirschman Index (HHI) för alla bolag på den finska börsen enligt bransch. 

Branschindelningen på den finska börsen är:  

- energi  
- basindustri  
- industriprodukter och – service 
- konsumtionsvaror och – service 
- dagligvaror 
- hälsovård 
- finans 
- informationsteknologi 
- kommunikationsservice 
- samhällstjänster.  

 

Marknadsandelarna för Big 4 revisionsbyråerna jämförs med övriga revisionsbyråer och 

även konkurrenssituationen inom Big 4 undersöks. För undersökningen används 

årsboksluten för år 2008 för att få senast tillgänglig information. Detta visar hur 

koncentrationen ser ut i olika branscher. Enligt tidigare undersökningar från andra länder 

kan man vänta sig att vissa branscher domineras av vissa revisionsbyråer. Hur denna 

indelning ser ut på den finska börsen har ännu inte studerats. Därtill granskas hur 

företagens storlek påverkar val av revisionsbyrå. Här indelas bolagen även enligt 

storleksindelningen på börsen i antingen små, medelstora eller stora bolag. Till sist 

undersöks vilka skillnader det finns gällande börsbolagens revisionsarvoden. Detta 

undersöks genom att granska förhållandet mellan företagens omsättning och 

revisionsarvoden.  

 

4.3 Databas och sampel 

Samplet i undersökningen består av alla bolag som är registrerade på den finska börsen. 

Bolagens bokslut har använts för att utreda vilken revisionsbyrå de använt sig av. Alla 

bokslut är från 2008 med undantag av de bolag som hade avvikande räkenskapsperioder. 

Alla bokslut är dock de senaste som publicerats av varje bolag. Totalt fanns det 129 bolag 
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på börsen under året. Av dessa har dock Evia gått i konkurs och bolaget publicerade aldrig 

ett bokslut för år 2008, TeliaSonera och Nordea publicerade inte sina revisionsutgifter 

separat för Finland så de finns inte heller med i analysen. Slutgiltiga samplet bestod alltså 

av 126 bolag. Den kompletta listan av vilka bolag som är med i undersökningen samt deras 

revisionsarvoden, rådgivningsarvoden och omsättning finns i bilaga 1. 

 

4.4 Analysstrategi 

Analysen börjar med att boksluten för alla bolag som ingår i samplet granskas. Från dem 

erhölls uppgifter om vem bolagens revisor är, de totala revisionsarvodena och 

rådgivningsarvodena som betalats till bolagets revisor samt bolagets omsättning. Analysen 

börjar med att granska börsen som en helhet, d.v.s. hur mycket alla bolag i medeltal betalar 

i revisionsarvoden och rådgivningsarvoden. Även börsens HHI samt koncentrationsgrad 

granskas. Därefter går analysen in på de enskilda branscherna och analyserar de 

ovannämnda talen för varje bransch. Därefter granskas samma tal även på basis av bolagens 

storlek. I den här delen delas bolagen in i antingen stora, medelstora eller små enligt hur de 

är indelade på börslistorna. Till sist granskas hur storleken på företagens omsättning 

påverkar revisionsarvodena och om man kan skönja skillnader i revisionsbyråernas 

prissättning av revisionerna. 
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5 Empirisk undersökning 

5.1 Kapitlets innehåll och syfte 

I detta kapitel analyseras hur den finska revisionsmarknaden ser ut utgående från 

forskningsfrågorna som ställts. Här granskas även huruvida det finns något särskilt som gör 

att den finska revisionsmarknaden skiljer sig från övriga revisionsmarknader. Först 

granskas marknaden genom att bedöma koncentrationsgrader för revisionsmarknaden. 

Eftersom koncentrationsgrader inte ger en tillräcklig bild av den faktiska 

marknadskoncentrationen används HHI. HHI beaktar storleken av revisionsarvodena och 

inte enbart klienternas antal. Koncentrationsgrader används främst för att ge en helhetsbild 

av revisionsmarknaden, men djupgående analyser kan dock inte göras på basen av resultatet 

från den delen av undersökningen.  

 

5.2 Koncentrationsgrader 

Koncentrationsgrader mäter hur koncentrerad marknaden är. Då man använder sig av 

koncentrationsgrader mäter man vanligtvis hur stor andel de fyra, sex, eller åtta största 

bolagen på marknaden har. Detta görs inom revisionsmarknaden bäst genom att mäta hur 

många klienter de fyra största revisionsbyråerna har av det totala antalet klienter. Här 

undersöks alla börsnoterade bolag i Finland och vilken revisionsbyrå de använde sig av år 

2008.  

 

5.2.1 Koncentrationen i Finland år 2008 

Samplet för undersökningen är 126 börsnoterade bolag i Finland i maj 2009. Några bolag 

saknas från listan såsom Nordea och TeliaSonera eftersom de inte publicerar sina 

revisionsarvoden i Finland utan endast koncernernas arvoden i Sverige. Evia finns inte med 

eftersom bolaget gick i konkurs våren 2009 och presenterade aldrig något bokslut för år 

2008. De senast tillgängliga boksluten för alla dessa bolag har använts, vilket för de flesta 
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bolagen är bokslutet för år 2008, för att ta reda på vilken revisor de använt sig av under den 

senaste räkenskapsperioden.  

 

Av dessa 126 bolag har 119 använt sig av en Big 4 revisionsbyrå medan 7 använt sig av en 

mindre revisionsbyrå. Fördelningen var: 

PwC   45 bolag 

KPMG  35 bolag 

E&Y   35 bolag 

Deloitte  4 bolag 

Övriga  7 bolag  

 

Bland de övriga är Moore Stephens Rewinet den största med tre klienter. Alla övriga har 

endast en klient. Big 4 revisionsbyråerna har alltså en väldigt dominant position och sköter 

för tillfället revisionen av 94 % av alla börsbolag i Finland. Revisionsmarknaden för 

börsbolagen domineras mer eller mindre helt av de tre största PwC, KPMG, och E&Y. 

Deras sammanräknade andel av börsbolagen är 91 %. Deloitte är alltså klart minst av Big 4 

revisionsbyråerna i Finland åtminstone räknat på basen av antalet klienter bland börsbolag.  

 

Från detta kan man dock inte dra alltför långtgående slutsatser än att konstatera att 

marknaden verkar domineras av de tre revisionsbolagen med flest klienter. Det bör dock 

noteras att detta dock endast gäller för börsbolag. Situationen kan vara en helt annan om 

man granskar icke börsnoterade bolag. Det går heller inte att avgöra hur stor del av den 

totala marknaden PwC, KPMG och E&Y har eftersom koncentrationsgrader inte beaktar 

hur stor del av revisionsmarknadens totala värde som de enskilda byråerna har. För att få en 

bättre bild av revisionsmarknaden måste man granska revisionsarvoden och hur stor andel 

av revisionsarvodena de olika revisionsbyråerna har.  
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5.3 Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) 

HHI beräknar marknadskoncentrationen på basis av de enskilda revisionsbyråernas 

marknadsandelar. Marknadsandelarna beräknas som de enskilda revisionsbyråernas andelar 

av revisionsmarknadens totala revisionsarvoden. Enligt lagen i Finland bör alla börsbolag 

meddela sina revisionsarvoden i bokslutet och med hjälp av dessa kan man räkna ut de 

exakta marknadsandelarna för varje revisionsbyrå samt marknadens totala storlek. I denna 

undersökning begräsas analysen till de offentliga bolagen eftersom de är de enda som enligt 

lag bör meddela sina revisionsarvoden. Den totala revisionsmarknadens värde i denna 

undersökning är alltså den totala summan som alla börsnoterade bolag i Finland erlägger 

för sin revision. I alla bolags bokslut nämns vem bolagets revisor är och den totala summan 

som bolaget betalat till revisorn för både revisionen och för övriga konsulttjänster. De 

enskilda revisionsbolagens marknadsandelar har uträknats genom att dividera respektive 

revisionsbyrås revisionsarvoden med värdet av den totala revisionsmarknaden. 

 

Formeln för HHI är: 

 

 

där N står för antalet bolag vars marknadsandel som undersöks och S står för 

revisionsbolagens marknadsandel. HHI är alltså de enskilda revisionsbyråernas 

marknadsandelar upphöjda i kvadrat. Det här betyder att en hög marknadsandel ges en 

större vikt än då endast koncentrationsgrader användes. Det högsta HHI talet som kan 

uppnås är 10 000 då det råder monopol d.v.s. då ett bolag har 100 % av marknaden (100 

*100 = 10 000).  

 

I undersökningen granskas varje bransch enligt uppdelningen på börsen och HHI för varje 

bransch har beräknats. Följande branscher kan inte granskas eftersom de endast innehåller 

ett eller två bolag vilket inte är tillräckligt för en analys:  

 Energi (Neste Oil) 

 Datakommunikationstjänster (Elisa och TeliaSonera) 
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 Samhällstjänster (Fortum) 

TeliaSonera och Nordea finns inte med i analysen eftersom ingendera publicerar siffror 

separat för Finland. Efore har inte redogjort för sina revisionsarvoden för år 2008 och 

därför används deras siffror från 2007. Evia har inte publicerat något bokslut för år 2008 

och har sedermera gått i konkurs och inkluderas därför inte i analysen. 

 

5.3.1 Översikt av revisionsmarknaden i Finland 

Revisionsmarknaden i Finland domineras såsom i de flesta länderna av Big 4 

revisionsbyråerna. Den interna rangordningen mellan Big 4 revisionsbyråerna varierar dock 

från land till land. Den finska revisionsmarknadens värde enligt revisionsarvoden var år 

2008 €62 miljoner. Sätter man Big 4 i storleksordning enligt revisionsarvoden är PwC 

störst med € 29 miljoner, därefter kommer KPMG med €18 miljoner, E&Y med €8,7 

miljoner, och Deloitte med €5,3 miljoner. Övriga revisionsbyråers revisionsarvoden 

uppgick till €0,9 miljoner. Detta visar tydligt att marknaden klart domineras av Big 4 

revisionsbyråerna. Sätter man byråernas andelar i procent har:  

– PwC   47 % 

– KPMG  29 %  

– E&Y  14 % 

– Deloitte  8,6 % 

– övriga  1,4 %  

De  två  största  revisionsbyråerna,  PwC  och  KPMG,  står  alltså  för  över  75  %  av  alla  

revisionsarvoden. Globalt sett är PwC och Deloitte de största med en omsättning på lite 

över 26 000 M$ därefter kommer KPMG med 22 700 M$ och E&Y med 21 400 M$, alla är 

alltså ungefär jämnstora. 

 

I medeltal betalade finska börsbolag 491 k€ i revisionsarvoden år 2008. Medianen för 

samma bolag var 119 k€. Detta visar att en liten del av alla börsbolag står för majoriteten av 

alla revisionsarvoden. 
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Jämför man antalet klienter som de enskilda revisionsbyråerna har kan man notera att även 

om PwC, KPMG och E&Y alla har ett stort antal klienter finns det stora skillnader mellan 

erhållna revisionsarvoden. PwC som reviderar 36 % av alla bolag på Helsingforsbörsen 

hade 47 % av alla revisionsarvoden. Detta tyder på att PwC antingen har många stora 

företag eller att de har höga revisionsarvoden. KPMG har 28 % av klienterna på börsen och 

har 29 % av alla revisionsarvoden medan E&Y som också reviderar 28 % av alla bolag har 

revisionsarvoden värda 14 % av den totala revisionsmarknaden. Skillnaden beror antingen 

på att de reviderar olika storleks bolag eller på att KPMG har högre revisionsarvoden. 

Deloitte  reviderar  endast  3  %  av  bolagen  men  erhåller  trots  det  9  %  av  alla  

revisionsarvoden. De övriga revisionsbyråerna som reviderar företag på börsen har en andel 

på  6  %  av  alla  revisioner  medan  de  erhåller  endast  1  %  av  alla  revisionsarvoden.  Detta  

tyder på att revisionsbyråerna som inte hör till Big 4 reviderar främst små bolag som har 

små revisionsarvoden. Därtill tvingas revisionsbyråerna som inte hör till Big 4 eventuellt att 

prissätta sig under Big 4 revisionsbyråerna för att överhuvudtaget komma in på marknaden 

för börsnoterade bolag. 

 

Orsakerna till att revisionsbyråerna har så olika arvoden för sina revisioner kräver en 

närmare analys. Varierande intäkter byråerna emellan kan bero på att de riktat sig in på 

olika sorters bolag eller på att de prissätter sina revisioner på olika sätt. I den fortsatta 

analysen är målsättningen att försöka klargöra orsakerna till dessa skillnader.  

 

5.3.2 Analys av HHI för hela Helsingforsbörsen 

HHI för hela Helsingforsbörsen har beräknats genom att addera de totala 

revisionskostnaderna för alla bolag på börsen. Tabell 1 visar marknadsandelarna för 

revisionsmarknaden i Finland och HHI för marknaden som en helhet. 
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Tabell 1: Revisionsbyråernas marknadsandelar samt HHI för marknaden 

 PwC:s andel       29    47 % 

 KPMG: s andel      18    29 % 

 E&Y: s andel      8,7    14 % 

 Deloittes andel      5,3    9 % 

 Övriga revisionsbyråers andel    0,9    1 % 

Totala revisionsarvoden på Helsingforsbörsen  62 (miljoner)  100 % 

HHI(4) = 472+292+142+92 = 3327 

 

Revisionsmarknaden i Finland är alltså mycket koncentrerad då marknaden enligt EU:s 

fusionsregler (EU Merger Regulation) anses vara mycket koncentrerad då HHI > 2000. 

Resultaten kan jämföras med motsvarande undersökningar i andra länder: i Storbritannien 

är HHI = 2236 enligt Oxera (2008:61), i Schweiz är HHI = 3469 enligt Stefani (2006:129) 

och i Tyskland är HHI = 2600 enligt Bigus och Zimmermann (2008:172). Det bör dock 

påpekas att basnivån för marknaden d.v.s. HHI talet som skulle uppnås om det skulle råda 

perfekt konkurrens mellan Big 4 revisionsbyråerna eller då alla fyra skulle ha lika stor 

andel av marknaden är 2500. Därmed är det omöjligt att komma ner till nivåer där 

marknaden inte skulle vara koncentrerad utan att få in fler revisionsbyråer på marknaden. 

Revisionsmarknaden i Finland är så pass koncentrerad att några vidare fusioner knappast 

skulle godkännas enligt EU:s fusionsregler, eller de skulle säkert synas väldigt noggrant. 

Big 4 revisionsbyråerna dominerar marknaden klart och då en sådan situation råder är det 

mycket svårt för de medelstora revisionsbyråerna att klara sig. Då HHI beräknas för de tre 

största revisionsbyråerna ser man att det faktiskt är de tre eller till och med två största som 

dominerar på revisionsmarknaden i Finland. 

 HHI (3) = 44,142+31,212+14,442 = 3134 

 HHI (2) = 44,142+31,212 = 2922 

 

PwC  och  KPMG  är  alltså  de  klart  största  på  marknaden  medan  E&Y  är  mellanstor  och  

Deloitte är klart minst och har endast en liten roll i revisionsmarknaden för börsnoterade 

bolag. De stora skillnaderna i marknadsandelar leder till att marknaden blir mer 
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koncentrerad än om alla fyra skulle vara jämnstora. Basnivån d.v.s. det HHI- tal som skulle 

råda vid perfekt konkurrens då alla Big 4 revisionsbyråerna har en lika stor andel är 

10 000/4= 2 500. Även om marknaderna även då skulle vara mycket koncentrerade skulle 

det råda större konkurrens på marknaden. För att nå det talet borde storleksskillnaderna 

mellan Big 4 revisionsbyråerna i Finland minska.  

 

5.4 Analys av rådgivningsintäkter 

Alla Big 4 revisionsbyråerna ger även rådgivningstjänster åt sina klienter. Övriga 

rådgivningskostnader kan bestå av skatterådgivning, konsulttjänster eller övriga 

rådgivningstjänster. Enligt lagen behöver ett bolag dock endast redogöra för de 

rådgivningskostnader som hänför sig till bolagets revisor. Det kan därför vara svårt att dra 

slutsatser på basen av dessa kostnader. Många bolag kan ju använda sig av någon annan 

revisionsbyrå för sina rådgivningstjänster och behöver således inte redogöra för dessa 

kostnader. 

 

De totala arvodena som revisionsbyråerna fick från rådgivningstjänster uppgick till 42 M€. 

Detta är ungefär 42 % av de totala summorna som bolagen betalade till sin huvudsakliga 

revisor. Enligt Bigus och Zimmerman (2008) var motsvarande siffra i Tyskland också 

42 %, i Schweiz uppgick rådgivningsarvoden till 37,4 % av de totala arvodena enligt 

Stefani (2006), och enligt Beattie et al. (2003) var siffran i Storbritannien avsevärt högre än 

i de andra länderna, nämligen 67,5 %. Tabell 2 visar rådgivningsintäkterna för Big 4 

revisionsbyråerna samt andelen av de totala arvodena: 

 
Tabell 2: Rådgivningsarvoden för revisionsbyråerna 

   Intäkter  Andel 
PwC  23 (M€)   (53 %) 

 KPMG 14   (32 %) 
 E&Y  4,4    (10 %) 
 Deloitte 2,0    (4 %) 
 Övriga 0,2   (1 %) 
   44,0   100 % 
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Den interna rangordningen för rådgivningsarvoden bland Big 4 revisionsbolagen är alltså 

densamma som för revisionsarvoden. Även här domineras marknaden av de två största, 

PwC  och  KPMG,  som  är  de  största  med  en  gemensam  andel  på  85  %,  medan  E&Y  och  

Deloitte har en betydligt mindre roll. De två största, PwC och KPMG har en större del av 

rådgivningsmarknaden än de har av revisionsmarknaden, vilket tyder på att detta är en 

mycket viktig del av deras verksamhet. Man bör dock komma ihåg att dessa siffror inte 

visar hela marknadens läge eftersom revisionsbyråerna kan utföra rådgivningstjänster åt 

bolag som de inte reviderar och dessa uppgifter ingår inte i undersökningen.  

 

Tabell 3 visar hur viktigt rådgivningsarvodena är för de enskilda revisionsbyråerna. 

 
Tabell 3: Rådgivningsarvodenas andel av de totala arvodena 

 PwC  44 % 
 KPMG 44 % 
 E&Y  34 % 
 Deloitte 27 % 
 Övriga 17 % 
 
Tabellen visar tydligt att för PwC och KPMG är rådgivning klart viktigare än för E&Y och 

Deloitte. För de övriga revisionsbyråerna utgör rådgivning till sina klienter en rätt liten 

andel  av  deras  totala  inkomster.  Detta  kan  bero  på  att  de  inte  har  resurser  att  ge  

rådgivningstjänster utöver revisionstjänsterna. 

 

5.5 Analys av koncentration enligt bransch 

I detta kapitel granskas HHI för de olika branscherna på Helsingforsbörsen. Branscherna: 

energi, datakommunikationstjänster, och samhällstjänster analyseras inte eftersom alla 

dessa branscher innehåller endast ett eller två bolag, vilket omöjliggör en mer djupgående 

analys.  De  resterande  branscherna  gås  igenom en  för  en  för  att  ge  svar  på  frågan  om hur  

koncentrerade de olika branscherna på Helsingforsbörsen är samt för att se om 

revisionsbyråerna är specialiserade på vissa branscher. En jämförelse med tidigare 
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undersökningar är svår att göra eftersom branscherna varierar mycket mellan olika länder 

och i Finland är branschbeteckningarna relativt breda för branscherna inte skall vara allt för 

små. 

 

5.5.1 Basindustri 

Inom basindustrin noteras elva bolag på Helsingforsbörsen. I medeltal betalar dessa bolag 

€1,6 miljoner i revisionsarvoden och alla bolag inom den här branschen har en Big 4 

revisor. Hur stor andel som Big 4 revisionsbyråerna har inom branschen visas i Tabell 4: 

 
Tabell 4: Revisionsarvoden för basindustrin 

 

 

 

 

 

 

Deloittes andel kommer endast från ett enda bolag, medan alla andra har flera bolag som de 

reviderar. Revisionsarvodena inom basindustrin är väldigt höga. En bidragande orsak till 

detta är att många av bolagen inom branschen är mycket stora bolag. Att basindustrin skulle 

kräva dyrare revisioner än övriga branscher stöds inte av tidigare studier, t.ex. Oxera 

studien (2006, s.70), där kemikalie- och skogsbranschen som är branscher som bäst 

motsvarar basindustrin, har bland de lägsta revisionsarvodena i förhållande till omsättning. 

Eftersom bolagen inom branschen är rätt stora är det inte konstigt att inga icke Big 4 

revisionsbyråer har klienter inom basindustrin. Granskar man medeltalet av 

revisionsarvodena ser man att E&Y har det klart lägsta medeltalet, vilket beror på att de 

reviderar de två minsta bolagen inom branschen. Deloitte går inte riktigt att jämföra med de 

övriga eftersom de endast reviderat ett bolag som råkar ha de högsta revisionsarvodena av 

alla inom branschen. 

 

 
Antal bolag Revisionsarvoden Andel Medeltal 

PwC 4 5367 31 % 1 342 
KPMG 4 7471 43 % 1 868 
E&Y 2 970 5 % 485 
Deloitte 1 3700 21 % 3 700 
Totalt 11 17508 100 % 1 592 
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Då man mäter koncentrationen med hjälp av HHI kan man notera att marknaden är mycket 

koncentrerad. Tabell 5 visar HHI talen för branschen: 

 
Tabell 5: HHI för basindustribranschen 

HHI (4) 3241 
HHI (3) 3211 
HHI (2) 2766 
HHI (1) 1823 

 

Redan då man mäter HHI (1) har indexet stigit över gränsen för en mycket koncentrerad 

marknad som är 1800 poäng. Det är dock svårt att dra någon slutsats för om det finns någon 

specialisering bland revisionsbyråerna inom den här branschen eftersom det finns så få 

bolag och marknaden och den gemensamma nämnaren för dem främst är att de tillhör tung 

industri, så som skogs- och metallindustrin. Det som dock är klart är att alla dessa bolag 

antagligen kräver en ganska så omfattande och komplicerad revision eftersom 

revisionsarvodena inom branschen är klart högre än inom alla andra branscher. Det är den 

troliga orsaken till att inga mindre revisionsbyråer lyckats eller velat ta sig in på den här 

branschen. 

 

Rådgivningsarvodena för basindustrin visas i Tabell 6: 

 
Tabell 6: Rådgivningsarvoden för basindustribranschen 

 
Rådgivningsarvoden Andel Medeltal 

PwC 4145 42 % 1 036 
KPMG 4098 41 % 1 025 
E&Y 540 5 % 270 
Deloitte 1200 12 % 1 200 

 
9983 100 % 908 

 

Även här är det skäl att komma ihåg att Deloittes andel kommer från ett enda bolag.  Den 

totala marknaden för rådgivning är 10 M€ vilket är 57 % av revisionsarvodenas värde. 

Granskar man medeltalet av rådgivningsarvodena är det ganska jämt mellan PwC och 
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KPMG. Att E&Y har så mycket lägre arvoden både från revision samt rådgivning beror på 

att de reviderar de minsta bolagen inom branschen.  

 

5.5.2 Industriprodukter och tjänster 

Inom branschen industriprodukter och tjänster finns 42 bolag, men trots att de noteras inom 

samma verksamhetsområde på börsen så producerar de vitt skilda produkter och tjänster. 

Inom branschen finns både små och stora bolag och deras revisionsarvoden varierar 

mycket. Tabell 7 visar revisionsarvodenas fördelning per revisionsbyrå: 

 
Tabell 7: Revisionsarvodena för Industriprodukter och tjänster 

 
Antal bolag Revisionsarvoden Andel Medeltal 

PwC 12 9862 53 % 822 
KPMG 14 5211 28 % 372 
E&Y 12 2582 14 % 215 
Deloitte 1 289 2 % 289 
Övriga 3 620 3 % 207 

 
42 18564 100 % 442 

 

I medeltal har bolagen i den här branschen revisionsarvoden på 440 k€ vilket är betydligt 

mindre än företagen inom basindustrin. Revisionsbyrån som är störst inom den här sektorn 

är PwC med 53 % av de totala revisionsarvodena. Deloitte är de facto inte ens bland de fyra 

största här utan Audicon Oy har faktiskt högre revisionsarvoden genom det enda bolaget de 

reviderar i denna bransch. Ett bolag, Efore, har inte meddelat sina revisionsarvoden för år 

2008, och därför används här uppgifterna från år 2007. Orsakerna till att PwC:s medeltal är 

mycket högre än de andras kan bero antingen på att PwC reviderar de största bolagen inom 

branschen men det kan även bero på att de kan ta ett premium för sina tjänster om kunderna 

anser att PwC är det bästa bolaget och de får den bästa möjliga revisionen av dem. De 

övriga revisionsbyråerna som reviderar den här branschen har revisionsarvoden på i 

medeltal 207 000 € vilket är nästan lika mycket som E&Y. Detta beror igen på att ett stort 

revisionsarvode rejält höjer medeltalet. Som man kan se så verkar det vara de stora och 



50 
 

dyra revisionsarvodena som är mycket viktiga för revisionsbyråerna, eftersom det är där de 

får majoriteten av sina intäkter och inte från antalet bolag de reviderar. 

 

HHI- talen i tabell 8 visar tydligt hur koncentrerad marknaden är då de två största har en så 

stor andel inom branschen. 
 

Tabell 8: HHI för Industriprodukter och tjänster 

 

 

 

 

Eftersom PwC har  en  så  stor  andel  är  även  HHI-  talet  väldigt  högt.  En  stor  orsak  till  det  

höga  indexet  är  att  Deloitte  är  så  litet  att  de  inte  kan  konkurrera  med  PwC  och  KPMG.  

Skulle de lyckas öka antalet bolag de reviderar skulle marknadskoncentrationen genast 

sjunka. 

 

Rådgivningsarvodena i den här branschen är relativt sett högre än i basindustrin. Inom 

branschen är rådgivningstjänsterna 77 % av värdet av revisionsarvodena. Tabell 9 visar 

rådgivningsarvodenas är fördelning inom branschen:  

 
Tabell 9: Rådgivningsarvoden för Industriprodukter och tjänster 

 

 

 

 

 

 

PwC har det högsta medeltalet men det är väntat eftersom de också hade de högsta 

revisionsarvodena inom branschen. KPMG har de nästhögsta, men även det är väntat 

eftersom de tillsammans med PwC reviderar alla utom ett av bolagen inom branschen som 

HHI (4) 3806 
HHI (3) 3803 
HHI (2) 3610 
HHI (1) 2822 

 
Rådgivningsarvoden Andel Medeltal 

PwC 7742 54 % 645 
KPMG 4937 35 % 411 
E&Y 1465 10 % 122 
Deloitte 11 0 % 11 
Övriga 127 1 % 42 

 
14282 100 % 340 
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hör till large cap listan. Då E&Y och Deloitte samt icke Big 4 revisionsbyråerna främst 

reviderar de mindre bolagen inom branschen är det logiskt att deras medeltal är mycket 

lägre än PwC:s och KPMG:s. 

 

5.5.3 Konsumtionsprodukter och tjänster 

I branschen konsumtionsprodukter och tjänster noterades 17 bolag år 2008. Evia, som gick 

i konkurs våren 2009 har dock inte publicerat något bokslut för perioden och därför ingår 

bolaget inte i analysen. Bolagen i denna bransch har rätt varierande verksamhet, gemensamt 

har de att de säljer produkter till konsumenter.  

 
Tabell 10: Revisionsarvodena för Konsumtionstjänster och produkter 

 
Antal bolag Revisionsarvoden Andel Medeltal 

PwC 3 2072 32 % 691 

KPMG 6 3229 50 % 538 
E&Y 5 954 15 % 191 
Deloitte 0 0 0 % 0 
Övriga 2 178 3 % 89 

 
16 6433 100 % 378 

 

Av alla bolag i branschen revideras 14 stycken av en Big 4 revisor och två stycken av en 

icke Big 4 revisionsbyrå. KPMG är största revisionsbyrån inom den här branschen både 

räknat med antal klienter och revisionsarvoden. PwC har dock högre revisionsarvoden i 

medeltal, vilket är något överraskande då KPMG reviderar alla fyra bolagen inom 

branschen som hör till large cap listan. Orsaken till det här är att PwC reviderar Amer, som 

trots att bolaget är på mid cap listan har det klart högsta revisionsarvodet. 

 

Granskar man HHI- talen för branschen är de mycket höga även i denna bransch. Detta är 

dock inte överraskande då KPMG och PwC reviderar alla de stora bolagen och Deloitte inte 

reviderar ett enda bolag inom branschen. HHI- talen för branschen visas i Tabell 11: 
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Tabell 11: HHI för Konsumtionstjänster och produkter 

HHI (3) 3 776 

HHI (2) 3 557 
HHI (1) 2 519 

 

Branschen är väldigt koncentrerad men det betyder dock inte att företagen skulle ha dåligt 

med alternativ. Få av bolagen är direkta konkurrenter så det finns ännu valmöjligheter 

gällande  val  av  revisor.  PwC:s   stora  andel  inom denna  bransch  beror  endast  på  att  de  är  

revisor för Amer, vilket än en gång poängterar vikten av att ha stora bolag som klienter.  

 

Rådgivningsarvodena för konsumtionsprodukter och tjänster i branschen visas i tabell 12: 

 
Tabell 12: Rådgivningsarvodena för Konsumtionstjänster och produkter 

 
Rådgivningsarvoden Andel Medeltal 

PwC 672 22 % 224 
KPMG 2026 67 % 338 
E&Y 303 10 % 61 
Deloitte 0 0 % 0 
Övriga 37 1 % 19 

 
3038 100 % 179 

 

KPMG är störst i denna bransch även för rådgivningsarvoden. Rådgivningsarvodena 

uppgår till 47 % av revisionsarvodena i den här branschen. De troliga orsakerna till att de 

övriga har lägre rådgivningsarvoden än Big 4 revisionsbyråerna är att dels att de reviderar 

främst små bolag samt att deras verksamhet är så pass mycket mindre att de inte har lika 

stort utbud som Big 4 revisionsbyråerna. Trots att PwC hade mycket högre medeltal än 

KPMG bland revisionsarvodena så har de lägre medeltal i rådgivningsarvoden. Detta beror 

på att rådgivningsarvodena de fick från Amer var betydligt mycket lägre än 

revisionsarvodena. 
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5.5.4 Dagligvaror 

Dagligvaror branschen består av sju bolag som verkar inom livsmedelsbranschen. Inom 

branschen råder det ett fullständigt monopol eftersom PwC reviderar alla företagen. Tabell 

13 visar medeltalen och de totala arvodena för PwC inom branschen: 

 
Tabell 13: Revisions- samt rådgivningsarvoden för Dagligvaror 

 
Revisionsarvoden 

Antal 
bolag Medeltal Rådgivningsarvoden Medeltal 

PwC 2497 7 357 1574 225 
 

Rådgivningsarvoden uppgår till 63 % av revisionsarvodena. Eftersom PwC har 100 % av 

marknaden blir HHI talet det maximala, 10 000. Företagen inom denna bransch har av allt 

att döma ett mycket begränsat val av revisor och därmed knappt några 

förhandlingsmöjligheter gällande revisionsarvodena. Att PwC har ett monopol inom 

branschen kan dock verka lite förvånande eftersom alla Big 4 revisionsbyråerna uppger på 

sina finska hemsidor att konsumentprodukter och handel hör till deras kunskapsområden.  

 

5.5.5 Hälsovård 

Inom hälsovårdsbranschen fanns det endast sex bolag i Finland år 2008, och efter det har 

Terveystalo Healthcare blivit uppköpt och borttaget från börsen. En ordentlig analys av 

branschen är svår att göra med så få bolag. Branschen är dock väldigt koncentrerad och alla 

bolag revideras av endast två olika revisionsbyråer (PwC och E&Y). Revisions- och 

rådgivningsarvodena för branschen presenteras i tabell 14: 

 
Tabell 14: Revisions- samt rådgivningsarvoden för Hälsovårdsbranschen 

 

Revisions- 
arvoden 

Antal 
bolag Andel Medeltal Rådgivningsarvoden Andel Medeltal 

PwC 640 5 86 % 128 815 98 % 163 
E&Y 101 1 14 % 101 19 2 % 19 

   
100 % 124 

 
100 % 139 
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Koncentrationsgraden för branschen blir 100 % då det är två Big 4 revisionsbyråer som 

reviderar alla bolag. Av dessa sex bolag revideras fem stycken av PwC och ett av E&Y. 

Detta tyder på att PwC i alla fall är specialiserade på den här branschen och att ingen av de 

andra med undantag av möjligtvis E&Y har kunskaper inom branschen. Det kan också 

hända att det här är en speciellt svår bransch att revidera och det krävs ett bolag som PwC 

som helt klart har kunskaper inom branschen. 

 

Revisionsarvodenas medeltal inom läkemedelsbranschen är betydligt lägre än inom alla 

andra branscher nämligen endast 124 000 €. Detta beror antagligen främst på att bolagen i 

fråga är rätt små. Endast Orion finns på large cap listan, men även deras revisionsarvoden 

är de lägsta av alla bolag på denna lista. Eftersom PwC har så stor andel av marknaden 

stiger HHI värdena väldigt högt, HHI(1) är nämligen 7460 och HHI(2) är 7646. Man kan 

alltså konstatera att PwC har mer eller mindre monopol på revisionsmarknaden inom 

läkemedelsbranschen. 

 

Inom rådgivningsarvoden är PwC ännu mer dominerande än inom revisionsarvoden, de har 

en andel på 98 % av den totala marknaden. PwC:s ställning inom branschen är alltså att de 

har ett näst intill totalt monopol. Det tyder på att företagen inom branschen har väldigt få 

alternativ i sitt val av revisor. PwC verkar vara det enda egentliga alternativet som 

företagen har. Detta kan leda till en situation där PwC antingen kan höja sina priser över 

marknadspriserna eftersom de har ett monopol, eller så skapar det en situation där PwC inte 

behöver konkurrera med de andra revisionsbyråerna, vilket kan sänka på revisionens 

kvalitet och eventuellt även höja på revisionsarvodena. 

 

5.5.6 Finans 

Finansbranschen består av 15 bolag på Helsingforsbörsen. I denna analys har dock Nordea 

lämnats bort, eftersom de inte publicerar revisionsarvoden separat för Finland, och därmed 

är de inte jämförbara med de andra bolagen. I de flesta tidigare undersökningar har 

branschen lämnats bort eller analyserats skilt för sig, eftersom dessa bolag är komplicerade 
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att revidera och kräver en mycket mer omfattande revision än övriga bolag. Det leder också 

till att det sällan är någon annan än Big 4 revisionsbyråerna som har resurser att revidera 

dessa bolag. Även i Finland är det så att alla 14 bolag inom branschen revideras av en Big 4 

revisionsbyrå. Det här ger en CR (4) 100 % för Big 4 revisionsbyråerna. Tabell 15 visar hur 

revisionsarvodena fördelas inom branschen: 

 
Tabell 15: Revisionsarvoden för Finansbranschen 

 
Revisionsarvoden 

Antal 
Bolag Andel Medeltal 

PwC 307 5 9 % 61 
KPMG 638 3 18 % 213 
E&Y 2413 5 70 % 483 
Deloitte 104 1 3 % 104 
Övriga 0 0 0 % 0 

 
3462 14 100 % 231 

 

Revisionsarvodena i medeltal för den här branschen var 231 k€ vilket kan anses vara 

relativt lite för finansbranschen. I Finland är den därigenom en av de branscherna med 

lägsta revisionsarvodena. Orsaken till det här är antagligen att även om det finns ett par 

stora företag såsom Sampo och Pohjola och ett medelstort, Ålandsbanken, så är resten av 

bolagen små. Av dessa elva små bolag är fem stycken riktigt små med omsättningar på 

ungefär €10 miljoner eller under. Det här drar väldigt mycket ner på medeltalet för 

branschen som en helhet. 

 

Man kan igen skönja en specialisering inom den här branschen, E&Y som inte är störst 

inom någon annan bransch är plötsligt överlägset störst här, vilket tyder på att de 

specialiserat sig på finansiella institutioner. Eftersom E&Y har en så stor andel stiger HHI 

också ganska högt detta visas i tabell 16: 
Tabell 16: HHI för Finansbranschen 

HHI (4) 5285 
HHI (3) 5276 
HHI (2) 5197 
HHI (1) 4858 
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Marknaden är alltså väldigt koncentrerad och det finns inget utrymme för vidare 

koncentration. Man bör dock komma ihåg att skulle det vara mindre skillnader mellan Big 

4 revisionsbyråerna så skulle HHI inte stiga så högt. Nu är skillnaderna väldigt stora vilket 

leder till att marknaden ser väldigt koncentrerad ut. I verkligheten skulle detta inte behöva 

vara fallet. En ökning av de mindre revisionsbyråernas andelar skulle säkert hjälpa men 

redan en utjämning av Big 4 marknadsandelar skulle hjälpa situationen väldigt mycket. 

Men oberoende av hur mycket jämnare Big 4 revisionsbyråerna skulle vara inom den här 

branschen så är det omöjligt att den skulle bli jämn. Detta eftersom Sampos andel av hela 

branschens revisionsarvoden är 58 %. Eftersom Sampo har så stor del av branschens 

revisionsarvoden är en ordentlig analys väldigt svår att göra. I tidigare studier såsom t.ex. 

Oxera (2006 s.70) har det framkommit att revisionsarvoden för banker ofta är störst eller 

bland de största av alla branscher. I Finland är detta dock inte fallet eftersom de flesta 

bolagen som är listade antingen är små investeringsbolag eller fastighetsbolag. 

 

Rådgivningsarvodena inom branschen uppgår till 50 % av revisionsarvodena, vilket är lägre 

än  i  alla  andra  branscher.  Det  här  beror  till  en  stor  del  på  att  Sampo som hade  de  högsta  

revisionsarvodena inte köpte rådgivningstjänster överhuvudtaget från sin revisor, därför blir 

skillnaden  så  stor.  Bortser  man  från  detta  så  hade  de  övriga  bolagen  högre  

rådgivningsarvoden än revisionsarvoden i medeltal.  

 
Tabell 17: Rådgivningsarvoden för Finansbranschen 

 
Rådgivningsarvoden Andel Medeltal 

PwC 278 16 % 55,6 
KPMG 810 47 % 202,5 
E&Y 585 34 % 117 
Deloitte 52 3 % 52 
Övriga 0 0 % 0 

 
1725 100 % 115 

 

Medeltalet på alla rådgivningsarvoden är dock 123 k€ och KPMG är revisionsbyrån med de 

högsta rådgivningsarvodena. Det är värt att notera att det inte är antalet bolag som ökar 
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intäkterna för revisionsbyråerna utan att det viktiga är hur stora klienterna är och vilka 

övriga tjänster de är villiga att betala för.  

 

5.5.7 Informationsteknologi 

Informationsteknologi är en av de mer homogena branscherna på Helsingforsbörsen med 

undantag för Nokia som är klart störst. Nokia står för över 60 % av branschens 

revisionsarvoden samt närapå 70 % av rådgivningsarvodena vilket är väldigt mycket då 

branschen består av 27 bolag. Det här gör att PwC som reviderar Nokia automatiskt blir den 

största revisionsbyrån inom informationsteknologibranschen. CR (4) för branschen är 93 % 

vilket är relativt högt. Det finns ändå två bolag som inte förlitar sig på en Big 4 revisor.  

 
Tabell 18: Revisionsarvodena för Informationsteknologibranschen 

 
Revisionsarvoden 

Antal 
Bolag Andel Medeltal 

PwC 8411 9 80 % 935 
KPMG 1102 7 10 % 157 
E&Y 912 9 9 % 101 
Deloitte 0 0 0 % 0 
Övriga 75 2 1 % 38 

 
10500 27 100 % 389 

 

PwC:s andel av revisionsarvodena inom branschen uppgår till 80 % vilket är väldigt 

mycket för en bransch på 27 bolag. I medeltal är revisionsarvodena 389 k€ vilket ligger 

under medeltalet för hela börsen. PwC har dock en stark ställning och deras 

revisionsarvoden inom informationsteknologibranschen ligger på 935 k€. Detta bevisar åter 

att de mindre revisionsbyråerna inte har möjlighet att revidera de större företagen och deras 

uppgift förblir att revidera de mindre företagen. 

 

Eftersom PwC har så stor andel av revisionsarvodena blir HHI väldigt högt för branschen, 

vilket visas i tabell 19: 
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Tabell 19: HHI för Informationsteknologibranschen 

HHI (4) 6602 
HHI (3) 6602 
HHI (2) 6526 
HHI (1) 6416 

 

Nokias andel av branschen gör att hela branschens koncentrationsnivå är mycket hög. HHI 

kanske inte är det rätta måttet att mäta koncentration i en bransch med ett så dominant 

bolag. Ser man på antalet bolag som de enskilda revisionsbyråerna reviderar ser man att 

PwC, KPMG och E&Y alla reviderar ungefär lika många bolag. Bortser man från Nokia i 

analysen så är informationsteknologibranschen en bransch där tre revisionsbyråer 

konkurrerar med varandra. 

 

Gällande rådgivningsarvodena har PwC en lika dominerande position som för 

revisionsarvodena och eftersom rådgivningsarvodena uppgår till 96 % av revisionsarvodena 

kan man säga att detta är en minst lika viktig intäktskälla. Även inom rådgivningsarvodena 

är Nokia i en klass för sig med 68 % av branschens totala rådgivningsarvoden. Branschens 

rådgivningsarvoden presenteras i tabell 20: 

 
Tabell 20: Rådgivningsarvoden för Informationsteknologibranschen 

 
Rådgivningsarvoden Andel Medeltal 

PwC 8118 80 % 902 
KPMG 1470 15 % 210 
E&Y 513 5 % 57 
Deloitte 0 0 % 0 
Övriga 18 0 % 9 

 
10119 100 % 375 

 

Nokia är huvudorsaken till att PwC är så överlägsen inom branschen. De flesta av bolagen 

inom branschen är inte särskilt stora, det är endast Nokia och Tieto som finns på 

Helsingforsbörsens large cap lista och PwC reviderar båda bolagen. Om man utesluter 

Nokia från analysen har faktiskt KPMG större rådgivningsarvoden än PwC. Branschen är 
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relativt bra diversifierad med tre stora revisionsbyråer som reviderar de flesta bolagen, 

Nokias storlek förvränger dock bilden. 

 

5.5.8 Sammanfattning av branschanalysen 

Revisionsarvodena varierar inte endast på basis av företagens storlek utan man kan också 

märka en tydlig skillnad mellan olika branscher. Orsaken till detta är antagligen att vissa 

branscher kräver en mer omfattande revision än andra vilket ökar tiden som krävs för 

revisionen och därmed även revisionens kostnad. Figur 1 visar skillnaden i medeltalet för 

revisionsarvodena enligt bransch:  

 
Figur 1: Medeltalet för revisionsarvodena samt rådgivningsarvodena enligt bransch (1000€). 

 

Figur 1 visar att revisionsarvodena för basindustrin är mycket högre än för de övriga 

branscherna. Informationsteknologins revisionsarvoden är höga främst p.g.a. Nokia som 

lyfter branschens medeltal avsevärt. De övriga branscherna är relativt jämlika förutom 

hälsovårdsbranschen där företagen är rätt små. Finansbranschen, som i de flesta andra 

länder är en av de branscherna med de högsta medeltalen (Bigus 2008; Oxera 2006) har i 

Finland relativt låga revisionsarvoden. Orsaken till detta är att de flesta finansföretagen är 

små och lokala och de kräver därför inte stora revisioner till skillnad från de stora 

internationella bankerna som verkar i andra länder.  
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Rådgivningsarvodenas värde uppgick totalt till 70 % av revisionsarvodena och är således 

också mycket viktiga för revisionsbyråerna. I verkligheten är de antagligen ännu större, 

men eftersom företagen inte är skyldiga att publicera rådgivningsarvoden till andra än sin 

revisor är uppgifterna för alla rådgivningskostnader inte tillgängliga. Man kan dock få en 

bild av situationen genom att analysera endast de arvoden som företagen betalat till sin 

revisor. Som figur 1 ovan visar så är rådgivningsarvodena högst för basindustrin. Trots att 

rådgivningsarvodena endast uppgår till 57 % av revisionsarvodena så är den totala summan 

dock klart högst av alla branscher. Orsakerna till detta kan vara att procentuellt sett är det 

branschen med de flesta stora bolagen eller att branschen av någon anledning kräver mera 

rådgivning än de andra branscherna. Hälsovård är den enda branschen som har högre 

rådgivningsarvoden än revisionsarvoden.  

 

5.6 Analys av koncentration enligt storlek 

I detta kapitel granskas hur företagens storlek inverkar på valet av revisor och hur 

koncentrerad Helsingforsbörsen är i de tre storlekssegmenten som undersöks. Antagandets 

hypotes är att de stora bolagen har större möjligheter att påverka revisionsarvodena medan 

de mindre bolagen har mindre möjlighet att påverka revisionsarvodena. Oxera studien 

(2006) noterar att revisionsarvodena fastställs på basis av de arbetstimmar som krävs och 

att om timpriset förhandlas inte. Oxera noterar därtill att det är mycket sällan som 

förhandlingarna inte leder till ett avtal eller att en budgivning ordnas för att hitta en ny 

revisor. Den finländska börsen är indelad i tre olika listor: large cap, mid cap, och small 

cap. Large cap bolagen skall ha ett börsvärde på över 1000 M€. Mid cap bolagen skall ha 

ett börsvärde mellan 150 M€ och 1000 M€. Small cap bolagen skall ha ett börsvärde på 

under 150 M€. I analysen inkluderas inte de bolag som blivit borttagna från börsen efter 

utgången  av  2008.  Dessa  bolag  är  Terveystalo  Healthcare,  Evia  och  Rocla.  Därtill  

inkluderas inte Nordea och TeliaSonera heller eftersom de inte publicerat sina 

revisionsarvoden för Finland. I de följande kapitlen analyseras skillnaderna mellan de olika 

listorna gällande valet av revisor.  
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5.6.1 Analys av large cap listan 

På large cap listan finns det 27 bolag som alla har ett börsvärde på över en miljard euro. 

Egentligen är det 29 bolag, men TeliaSonera och Nordea har inte publicerat siffror för sina 

revisionsarvoden i Finland. Alla bolag revideras av en Big 4 revisionsbyrå vilket inte är 

överraskande. I analysen ingår även de bolag som hör till branscher som inte fanns med i 

branschanalysen. De viktigaste talen för large cap listan finns i tabell 21 nedan: 

 
Tabell 21: Revisions- samt rådgivningsarvodena för large cap listan 

  
PwC KPMG E&Y Deloitte Totalt 

Antal bolag 9 13 3 2 27 
Revision 

     
 

Arvoden 19 569 13 458 4 236 4 900 42 163 

 
Andel av totala 46 % 32 % 10 % 12 % 100 % 

 
Medeltal 2 174 1 035 1 412 2 450 1 562 

Rådgivning 
     

 
Arvoden 17 239 10 826 1 452 1 900 31 417 

 
Andel av totala 55 % 34 % 5 % 6 % 100 % 

 
Medeltal 1 915 833 484 950 1 164 

 

Trots att KPMG reviderar flest bolag och har 32 % av de totala revisionsarvodena har 

KPMG de lägsta revisionsarvodena i medeltal. Medianen för hela large cap listans 

revisionsarvoden är 1,3 M€ och för rådgivningsarvodena 800 k€.  Det här bevisar än en 

gång att vill bolaget växa bör det inte satsa på att revidera många bolag utan på att revidera 

de bolag som ger de högsta revisionsarvodena. Det kan också hända att eftersom KPMG 

har låga revisionsarvoden kan det vara en orsak till att de har så många klienter. Orsaken 

till att inga andra revisionsbyråer än Big 4 har klienter inom large cap beror högst 

antagligen på att bolagen är så stora och internationella att deras revision kräver kunskap 

och internationell täckning som de medelstora revisionsbyråerna inte har. Det är därför 

väldigt osannolikt att något large cap bolag inom en snar framtid skulle revideras av en 

revisionsbyrå som inte tillhör Big 4.  
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Trots att large cap bolagen har de största revisionsarvodena är det inte sagt att deras 

revisionsutgifter utgör någon större post för dem än för medelstora och små bolag. Enligt 

Oxera studien (2006) var FTSE 350 bolagens revisionsarvoden mycket lägre i jämförelse 

med omsättningen än för små noterade bolag och nyligen noterade bolag.  

 

HHI visar som väntat  att  marknaden är mycket koncentrerad. Det är ganska självklart  när 

det endast finns fyra bolag på marknaden. HHI (1) är 2052 vilket redan är över gränsen för 

en mycket koncentrerad marknad. Därefter stiger indexet så att HHI (2) är 3174, HHI (3) är 

3304 och HHI (4) är 3400. För att marknaden skulle nå gränsen för en medelkoncentrerad 

marknad borde Big 4 revisionsbyråerna vara mer jämnstora och det borde komma in några 

mindre revisionsbyråer på marknaden. Oxera studien (2006:95) konstaterade dock att det 

inte vore vettigt för en medelstor byrå att ta en stor global klient eftersom det skulle tänja 

på de lokala kontorens resurser, och öka riskerna i och med större variation i de årliga 

intäkterna såväl som ökad ansvarsskyldighet. Därtill har de mindre bolagen ett annat 

hinder, de stora bolagen skulle måsta godkänna en revision av en medelstor revisionsbyrå 

både med tanke på det interna och externa perspektivet. Det här betyder att den allmänna 

synpunkten att stora bolag behöver en Big 4 revisionsbyrå skulle måsta ändras. Förrän en 

sådan ändring i synpunkterna sker är det mycket osannolikt att en medelstor revisionsbyrå 

kommer in på marknaden för de största bolagen. En medelstor revisionsbyrå har heller 

ingen tidigare erfarenhet att påvisa deras kunskaper att revidera stora bolag, vilket betyder 

att ett bolag som väljer en medelstor revisionsbyrå skulle måsta lita väldigt mycket på deras 

kunskaper att genomföra en revision av hög kvalitet. Dessa hinder är så stora och 

svåröverkomliga att ett inträde till marknaden för stora bolag för tillfället är närapå omöjlig. 

 

5.6.2 Analys av mid cap listan 

Mid cap listan består av 37 bolag vars börsvärde ligger mellan 150 M€ och 1000 M€. Av 

dessa bolag revideras alla utom två av en Big 4 revisor. Nyckeltalen för mid cap listan visas 

i tabell 22: 
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Tabell 22: Revisions- samt rådgivningsarvodena för mid cap listan 

  
PwC KPMG E&Y Deloitte Övriga Totalt 

Antal bolag 16 8 10 1 2 37 
Revision 

      
 

Arvoden 7 915 2 708 1 797 289 190 12 899 

 
Andel av totala 61 % 21 % 14 % 2 % 1 % 100 % 

 
Medeltal 495 339 180 289 95 349 

Rådgivning 
      

 
Arvoden 4 602 1 658 1 322 11 34 7 627 

 
Andel av totala 60 % 22 % 17 % 0 % 0 % 100 % 

 
Medeltal 288 207 132 11 17 206 

 

PwC har även bland de medelstora företagen i medeltal de högsta revisionsarvodena. Från 

den här listan är det dock omöjligt att se om detta beror på att de reviderar de största 

bolagen inom mid cap listan eller om det beror på deras prissättning av revisionerna. 

Medianen för revisionsarvodena inom mid cap listan är 140 k€ och för 

rådgivningsarvodena 103 k€.   

 

Enligt Oxera studien (2008:59) är de medelstora revisionsbyråerna ovilliga att ens försöka 

ta sig in på marknaden för de stora bolagen eftersom det skulle uppta en stor del av deras 

resurser. Därför skulle det vara en väldigt riskfylld strategi för de medelstora företagen. 

Oxera noterar därtill att bästa strategin för de medelstora företagen om de skulle vilja ta sig 

in bland de större företagen är att specialisera sig på någon bransch. De medelstora 

företagen däremot påstod att inte ens det är tillräckligt eftersom de större företagen hellre 

väljer en revisor med ett acceptabelt namn för investerare trots de medelstora företagens 

branschexpertis.  

 

HHI stiger även för mid cap bolagens del mycket högt, vilket visas i tabell 23: 

 
Tabell 23: HHI för mid cap listan  

HHI (1) 3770 
 HHI (2) 4211 
 HHI (3) 4404 
 HHI (4) 4409 
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Orsaken till de höga HHI- nivåerna är PwC:s stora marknadsandel. Om Big 4 

revisionsbyråerna skulle vara mer jämnstora skulle marknaden inte vara lika koncentrerad. 

Nu domineras marknaden både bland large och bland mid cap listorna av PwC som därmed 

kan dra nytta av sin storlek. Det kan förvränga prissättningen på revisioner och leder 

sannolikt till att företag har begränsade valmöjligheter gällande sin revisor. Deloitte och 

E&Y som är de tredje och fjärde största revisionsbyråerna bland Big 4 i Finland skulle 

mycket väl kunna revidera fler bolag och resultatet av detta skulle vara att 

koncentrationsnivån skulle sjunka. Åtminstone i Finland skulle detta vara det snabbaste 

sättet att minska på marknadens koncentration eftersom båda dessa bolag har 

internationella resurser bakom sig och har gott rykte. Samtidigt borde PwC inte få växa 

mera eftersom deras position börjar vara alltför dominerande och inom vissa branscher har 

de till och med monopol. De övriga revisionsbyråerna verkar inte kunna tävla med Big 4 

ens bland de medelstora bolagen. Det är antagligen en blandning av att företagen är så pass 

stora och i vissa fall internationella att de kräver en Big 4 revisor. 

 

5.6.3 Analys av small cap listan 

Small cap listan består av 60 bolag med ett börsvärde på under 150 M€. För 

revisionsbyråerna har dock small cap listan minst betydelse eftersom de har de lägsta 

revisionsarvodena.  

 
Tabell 24: Revisions- samt rådgivningsarvodena för small cap listan 

  
PwC KPMG E&Y Deloitte Övriga Totalt 

Antal bolag 19 13 22 1 5 60 
Revision 

      
 

Arvoden 1 535 1 591 2 685 104 683 6 598 

 
Andel av totala 23 % 24 % 41 % 2 % 10 % 100 % 

 
Medeltal 81 122 122 104 137 110 

Rådgivning 
      

 
Arvoden 1 389 1 513 1 673 52 148 4 775 

 
Andel av totala 29 % 32 % 35 % 1 % 3 % 100 % 

 
Medeltal 73 116 76 52 30 80 
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De tre största är rätt jämna inom segmentet, vilket är bra för konkurrensen inom segmentet. 

Därtill har även icke Big 4 revisionsbyråer en betydande andel av revisionsarvodena. Det är 

intressant att notera att E&Y är störst eftersom deras andel av large och mid cap listorna 

inte varit lika stor. Orsaken till detta kan vara att E&Y satsar mer på mindre bolag eller att 

PwC och KPMG inte är lika intresserade av de mindre bolagen. Att övriga revisionsbyråer 

också har en liten andel av marknaden är bra och visar att det för mindre bolag finns större 

valmöjligheter gällande valet av revisionsbyrå. 

 

Rådgivningsarvodena är också jämnstora mellan de tre största revisionsbyråerna och det 

finns inte lika stor skillnad som i de andra segmenten. Totalt uppgår rådgivningsarvodena 

till 72 % av revisionsarvoden inom small cap segmentet. Även om E&Y är störst även 

bland rådgivningsarvodena är deras ledning mycket mindre. Det tyder på att rådgivning inte 

är lika viktigt för dem som det är för PwC och KPMG. De övriga revisionsbyråerna har en 

andel på 3,1 % vilket är betydligt mindre än deras andel av revisionsarvodena. Det här 

tyder på att de inte kan erbjuda sina klienter lika mycket rådgivningstjänster som Big 4 

revisionsbyråerna.  

 

HHI för small cap listan visas i tabell 25: 

 
Tabell 25: HHI för small cap listan 

 HHI (1) 1656 
 HHI (2) 2237 
 HHI (3) 2780 
 HHI (4) 2783 
 
Även om HHI är betydligt lägre bland small cap bolagen så är den fortfarande på en mycket 

hög nivå. Marknadsledarens andel är klart lägre inom detta segment och HHI (1) är under 

gränsen för en mycket koncentrerad marknad. Totalt sett stiger dock HHI värdet så högt att 

inte heller här skulle någon ytterligare koncentration kunna tillåtas. Detta är dock det 

segment där de tre största är mest jämnstora och därför är HHI på en betydligt lägre nivå än 

i de andra segmenten. Skulle därför även i large- och mid-cap segmenten finnas en likadan 
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industristruktur skulle det göra mycket för att sänka HHI-talet. Deloitte som är minst bland 

Big 4 revisionsbyråerna skulle klart kunna höja sin andel av börsnoterade klienter eftersom 

det skulle leda till en mer balanserad marknad och även minska på koncentrationen. De 

mindre revisionsbyråerna verkar ha resurser att revidera mindre börsnoterade bolag. De 

mindre bolagen skulle säkert kunna överväga huruvida de faktiskt behöver en Big 4 

revisionsbyrå då det finns mindre revisionsbyråer som skulle kunna utföra samma tjänster. 

Risken finns dock hela tiden att mindre revisionsbyråer kan bli uppköpta av en Big 4 

revisionsbyrå. Oxera studien (s. 67) kom fram till att många bolag ansåg att 

revisionsarvodena stigit under de senaste åren som en följd av att Big 4 revisionsbyråerna 

utnyttjar sin marknadsposition. Om detta är fallet kunde ett byte av revisor eventuellt leda 

till lägre revisionsarvoden.  

 

5.7 Jämförelse av revisionsbyråernas revisionsarvoden 

I detta kapitel analyseras eventuella skillnader mellan revisionsbyråernas prissättning. 

Därtill undersöks huruvida revisionsarvodena och företagens omsättning har ett samband. 

Växer revisionsarvodena i samma takt som företagens omsättning ökar, eller ökar de p.g.a. 

att större bolag kräver mer omfattande revisioner, som är dyrare, eller minskar arvodena 

eftersom större företag har större förhandlingsförmåga gällande revisionsarvodet. 

Revisionsbyråerna kan också prissätta sina revisioner på olika sätt och därmed kan en del 

revisionsbyråer ha högre arvoden än andra. Detta är dock endast möjligt om det är bristande 

konkurrens på marknaden eller om revisionsbyråerna har lyckats differentiera sig. 

 

5.7.1 Jämförelse mellan företagens omsättning och revisionsarvoden 

Företagens storlek inverkar på revisionsarvodet så att ju större omsättning bolagen har 

desto högre revisionsarvode. Revisionsarvodena ökar dock inte i samma takt som 

omsättningen. Större bolag betalar mer för sina revisioner än mindre bolag, men 

revisionsarvodet relaterat till omsättningen minskar ju större företaget är. Detta är dock 

endast en riktvisning och det finns stora skillnader mellan företagen. Dessa skillnader kan 



67 
 

bero på branschen företaget verkar i eller företagsspecifika faktorer. Tabell 26 visar 

revisionsarvodenas andel av omsättningen: 

 
Tabell 26: Revisionsarvodenas andel av bolagens omsättning  

   Medeltal Median 
Large cap 0,044 %  0,041 % 
Mid cap 0,089 % 0,052 % 
Small cap 0,261 % 0,102 % 

 Alla bolag 0,171 % 0,068 % 
 

Tabell 26 visar att revisionsarvodena är en betydligt större post för mindre bolag än för 

stora bolag. I Storbritannien kom Oxera (2006:70) fram till samma slutsats, där var 

medianen för FTSE 100 bolagens revisionsarvoden 0,05 % av deras omsättning medan 

motsvarande siffra för FTSE Small Cap var 0,13 %. Det är kanske inte därför så viktigt för 

stora bolag att få ner kostnaderna genom ett byte av revisor, eftersom ett byte av revisor i 

sig själv kan medföra stora engångskostnader för ett företag. Eftersom det är stor skillnad 

mellan medianen och medeltalet, främst för small cap, men också för mid cap bolagen, 

tyder det på att medeltalet drivs upp av vissa företag som har mycket höga 

revisionsarvoden. Då skillnaden mellan medianen och medeltalet för large cap bolagen är 

liten tyder det på att deras revisionsarvoden är ganska jämna och att det inte finns stora kast 

mellan bolagen. Av detta kan man dra slutsatsen att det finns en konkurrens som håller 

priserna nere på revisioner för stora bolag. Små bolag har dock inte samma 

förhandlingsstyrka som stora bolag gällande revisionsarvodena och därför kan 

revisionsbyråerna pressa upp priserna. Det finns dock även andra orsaker som kan påverka 

skillnader i revisionsarvodena beroende på företagens storlek. En bidragande orsak till att 

medeltalet för small cap bolagen är klart högre än för mid och large cap är att i small cap 

listan finns det många företag inom läkemedels och finansbranschen, vilka är de två 

branscher med de i genomsnitt högsta revisionsarvodena. 
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5.7.2 Jämförelse mellan revisionsbyråernas revisionsarvoden 

I det föregående kapitlet visades att det finns en skillnad i revisionsarvodenas storlek 

beroende på företagets storlek. Härnäst granskas om det finns en skillnad mellan de olika 

revisionsbyråernas revisionsarvoden. Om det finns skillnader i hur revisionsföretagen 

prissätter sina revisioner och om man antar att alla Big 4 revisionsbyråerna har ett lika gott 

rykte  kan  man utgå  ifrån  att  företagen  väljer  den  revisor  som är  fördelaktigast.  Ifall  så  är  

bör den revisionsbyrån som har största marknadsandelen även ha de fördelaktigaste 

priserna för sina revisioner och revisionsbyrån borde således ha det lägsta förhållandet 

mellan revisionsarvoden och omsättning. Detta granskas genom att jämföra medeltalet för 

Big 4 revisionsbyråernas revisionsavgifter mot omsättningen. Det tillförlitligaste resultatet 

får man om man utför jämförelsen inom samma segment. Därför undersöks de här enligt 

storleksfördelningen på börsen.  

 

Oxera (2006:71) undersökte huruvida det fanns skillnader mellan revisionsarvodena som en 

andel av omsättningen som företagen betalar åt Big 4 bolagen och revisionsbyråerna som 

inte hör till Big 4. Resultatet var att Big 4 revisionsbyråerna hade högre revisionsarvoden 

inom alla storlekssegment. Orsakerna som Oxera nämner till detta är att företag är villiga 

att betala ett premium för att bli reviderad av en Big 4 revisionsbyrå. Därtill kan priserna 

vara högre p.g.a. att Big 4 revisionsbyråerna kan skapa mervärde genom andra 

komponenter av revisionsprodukten såväl som genom deras tekniska kunskap. I Finland 

kan en motsvarande undersökning endast göras bland small cap bolagen eftersom det är det 

enda storlekssegmentet där revisionsbyråer som inte hör till Big 4 har en tillräckligt stor 

andel av bolag för att en tillförlitlig analys kan göras. I Finland stämmer teorin inte 

eftersom både Deloitte och KPMG har lägre medianer än revisionsbyråerna som inte hör 

till Big 4. Någon vettig förklaring till varför en del företag därför valt att inte anlita en Big 

4 revisor finns inte. 

 

Bland large cap bolagen har KPMG det klart högsta medeltalet på sina revisionsarvoden 

jämfört med bolagens omsättning. Deras medeltal ligger på 0,052 % vilket är över 
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medeltalet på 0,044 % för hela large cap listan. E&Y har det nästhögsta medeltalet med 

0,039 %. Deloitte har ett medeltal på 0,027 % men eftersom de reviderar endast två bolag 

inom segmentet  så är inte resultatet  tillförlitligt.  PwC:s  medeltal  är 0,037 % vilket är det 

lägsta  medeltalet  av  de  tre  stora.  Enligt  detta  skulle  man  kunna  anta  att  PwC  har  de  

fördelaktigaste revisionerna och att deras marknadsledarposition beror på att bolaget är den 

fördelaktigaste revisionsbyrån. Det kan dock även finnas andra orsaker som påverkar valet 

av revisionsbyrå såsom att PwC reviderar bolag i branscher där det är fördelaktigare att 

göra revisioner. 

 

I mid cap segmentet, där PwC har största marknadsandelen, har PwC även det högsta 

medeltalet för revisionsarvoden med 0,112 % av det reviderade bolagets omsättning. Detta 

strider mot teorin om att revisionsbyrån med de fördelaktigaste priserna skulle ha den 

största marknadsandelen. Att marknadsledaren också har de högsta priserna kan bero på att 

PwC inte behöver tävla med priser för att få revisionsuppdrag från dessa bolag. En stor del 

av företagen som PwC reviderar på mid cap listan är företag i en bransch där PwC har 

monopol, såsom i dagligvaror och läkemedelsbranschen. Detta tyder på att i branscherna 

där PwC har specialkunskap kan de höja sina revisionsarvoden. Det nästhögsta medeltalet 

för revisionsarvodena har E&Y med 0,081 % av omsättningen och därefter kommer KPMG 

med 0,071 %. Dessa tal ligger båda under medeltalet för hela mid cap listan som är 

0,089 %. Deloitte som bara reviderar ett bolag har ett medeltal på 0,039 % och övriga 

revisionsbyråer som totalt reviderar två bolag har ett medeltal på 0,036 %. Eftersom de 

reviderar så få bolag är det omöjligt att få en tillförlitlig bild av hur läget verkligen är. 

Eftersom  PwC  har  en  så  stor  andel  av  mid  cap  bolagen  är  det  möjligt  att  alla  andra  

revisionsbyråerna tvingas tävla med sina priser för att få kunder.  

 

Inom small cap listan är PwC:s revisionsarvode också det högsta i genomsnitt med 0,356 % 

av det reviderade bolagets omsättning. Nästhögsta medeltalet har E&Y med 0,306 %. Båda 

dessa medeltal är mycket höga och klart högre än alla de andra revisionsbyråernas. 

KPMG:s medeltal är 0,103 %, Deloittes medeltal är 0,090 % och de övriga 

revisionsbyråernas medeltal är 0,143 %. Den främsta förklaringen till denna skillnad är att 
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PwC och E&Y är de största revisionsbyråerna i läkemedelsbranschen respektive 

finansbranschen där revisionsarvoden hör till de högsta i förhållande till omsättningen. 

Många bolag inom dessa branscher är dessutom mycket små och finns därför på small cap 

listan. De höga revisionsarvodena i dessa branscher beror antagligen på att de kräver en 

mer omfattande revision samt möjligtvis på att de revisionsbyråerna har specialkunnande 

inom branschen, vilket gör att de dessutom erhåller ett litet premium för branschkunskapen.  

 

PwC är största revisionsbyrån för large och mid cap företagen men har en relativt liten 

andel av small cap bolagen. PwC:s revisionsarvoden är i medeltal 0,199 % av företagens 

omsättning.  Detta  är  en  rätt  hög  siffra  och  höjs  även  av  att  PwC är  största  revisorn  inom 

läkemedelsbranschen där revisionsarvodena är mycket höga i jämförelse med 

omsättningen. Att medeltalet dras upp av några få bolag syns genom att medianen ligger på 

0,063 %. KPMG som är den näststörsta revisionsbyrån har en mycket jämnare nivå på sina 

revisionsarvoden och därmed är medeltalet mycket lägre än för PwC 0,113 %. Medianen 

för KPMG är 0,054 % vilket är rätt nära medeltalet och visar att de har en jämn prisnivå på 

sina revisioner. KPMG har inte heller en stor andel inom de branscherna som har höga 

revisionsarvoden såsom läkemedels eller finansbranschen. E&Y, som är den tredje största 

revisionsbyrån har ett medeltal på 0,219 % vilket är det högsta medeltalet av Big 4 

revisionsbyråerna. Medianen för E&Y är 0,094 %, vilket tyder på stora skillnader i 

revisionsarvodena. Främsta förklaringen till detta är att E&Y är största revisionsbyrån inom 

finansbranschen och även reviderar ett bolag i läkemedelsbranschen där revisionsarvodena 

är klart högre än i de flesta andra branscherna. Deloitte som är den minsta av Big 4 

revisionsbyråerna i Finland har ett medeltal 0,046 % vilket är klart minst av Big 4. 

Medianen 0,036 % visar att det inte förekommer stora skillnader mellan revisionsarvodena. 

Deloitte reviderar dock endast fyra börsbolag och en djupare analys går därför ej att göra.    

 

5.8 Slutsatser och sammanfattning av kapitlet 

Revisionsmarknaden i Finland är mycket koncentrerad, vilket är självklart då endast fyra 

bolag har hand om 94 % av alla revisioner av börsbolag samt 99 % av börsbolagens 
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revisionsarvoden. Koncentrationen är dock mycket allvarligare då en noggrannare 

granskning görs. Deloitte som är en av Big 4 revisionsbyråerna reviderar endast fyra 

börsbolag vilket innebär att endast tre revisionsbyråer reviderar 91 % av alla börsbolag. 

Därtill kräver flera av branscherna på börsen att revisorn har specialkunskap, vilket har lett 

till att inom vissa branscher har en revisionsbyrå monopol på revisionerna. Detta är mycket 

dåligt för konkurrensen inom branschen och för branschens utveckling. Många bolag på 

börsen har ingen möjlighet att byta revisor eftersom en del branscher har endast en 

revisionsbyrå som har specialkunskaper inom branschen. Detta leder till att dessa bolag inte 

har just någon förhandlingskraft gällande revisionsarvodet. De branscher som lider mest är 

dagligvaror där PwC reviderar alla bolag och hälsovård där PwC reviderar alla förutom ett 

bolag. Inom alla andra branscher finns det åtminstone tre revisionsbyråer med en andel på 

ca 10 % eller mer. Konkurrensen inom dessa branscher är knappast perfekt men det finns 

trots  allt  konkurrens  inom  dem.  Majoriteten  av  bolagen  på  börsen  har  alltså  trots  allt  

möjligheter att välja sin revisor, även om alternativen är väldigt snäva. 

 

Då indelningen görs enligt storleksindelningen på börsen kan det konstateras att mid cap 

listan har den klart högsta koncentrationen. Detta är något oväntat eftersom det logiska 

skulle vara att koncentrationen är högst bland de största bolagen och minst bland de minsta 

där mindre revisionsbyråer även kan konkurrera. I Storbritannien minskar koncentrationen 

gradvis från HHI = 2912 för FTSE 100 till HHI = 2242 för små börsnoterade bolag enligt 

Oxera (2006:61). Orsaken till detta är PwC:s dominans bland de medelstora företagen 

vilket gör att HHI blir väldigt högt trots förekomsten av två revisionsbyråer som inte hör till 

Big 4. Bland small cap företagen är koncentrationen även i Finland lägst. 

 

Företagens storlek påverkar företagens revisionsarvoden i viss mån. I regel betalar mindre 

företag en större del av sin omsättning i revisionsarvoden än vad stora företag gör. 

Orsakerna till detta kan vara att större företag har bättre förhandlingsförmåga gällande 

arvodet med mindre företag främst är pristagare. En annan möjlighet kan vara att 

revisionsarvoden helt enkelt inte ökar i samma takt som företagens omsättning. Det bör 

även påpekas att bland företag av samma storlek finns det väldigt stora skillnader.   
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Någon bra lösning på situationen finns inte, för tillfället saknas det i Finland helt och hållet 

medelstora revisionsbyråer. Från datan i den här undersökningen framkommer heller ingen 

direkt orsak för företag att välja en revisionsbyrå som inte hör till Big 4. I Finland har ingen 

mindre revisionsbyrå lyckats specialisera sig inom en viss bransch såsom i Tyskland där 

BDO var marknadsledare inom hälsovård enligt Bigus och Zimmermann (2008:168), och 

de verkar inte heller kunna konkurrera med Big 4 revisionsbyråerna gällande 

revisionsarvodena. Alla byråer som finns för tillfället i Finland klassas antingen som stora 

eller små. Det finns knappt några möjligheter för någon av de små revisionsbyråerna att 

växa och börja konkurrera med de stora eftersom de saknar resurser för att på allvar kunna 

utmana dem. Ett som är rätt så säkert är att marknaderna inte själva kommer att kunna lösa 

problemet utan det kommer att behövas en inblandning av myndigheterna. Men eftersom 

marknaden är så global måste lösningen också vara global och det är det som gör att 

problemet är väldigt svårlöst. 
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6 Avslutning 

6.1 Konklusioner 

Revisionsmarknadens struktur i Finland liknar i stort sätt strukturen i de flesta andra länder 

där liknande undersökningar har gjorts, d.v.s. att Big 4 revisionsbyråerna dominerar 

revisionsmarknaden. Situationen är dock möjligtvis sämre i Finland än i många andra 

länder p.g.a. att Deloitte är betydligt mindre än de tre övriga. Detta betyder att i praktiken är 

det endast tre revisionsbyråer som reviderar alla bolag som noteras på den finska börsen. 

Situationen inom vissa branscher är oroväckande eftersom de endast har en eller två 

revisionsbyråer som reviderar hela branschen. Situationen är jämförbar med USA där 82 % 

av de 1000 största bolagen har tre eller färre alternativ gällande revisionsbyrå om de skulle 

byta från sin nuvarande revisionsbyrå enligt GAO (2008:23). Bland de stora bolagen i 

Finland förekommer en liknande situation men här har de största bolagen endast två eller 

färre revisionsbyråer att välja mellan utöver den nuvarande revisionsbyrån. Detta eftersom 

de alla kräver en Big 4 revisionsbyrå och för att Deloitte är så litet i Finland. Detta betyder 

att bolagen inte har just någon möjlighet att byta revisionsbyrå och att de har mycket små 

möjligheter att konkurrensutsätta revisionsbyråerna. De mellanstora börsbolagen har lite 

större valmöjligheter och de små bolagen har relativt bra valmöjligheter då även icke Big 4 

revisionsbyråer har kapacitet att revidera dem. 

 

Tendensen att revisionsbyråer specialiserar sig på olika branscher kan anses vara både 

positiv och negativ. Det är bra eftersom deras kunskap om branschen ökar och de kan 

genomföra revisionerna snabbt och effektivt, däremot minskar det bolagens möjligheter att 

välja revisionsbyrå. Orsakerna till specialiseringen är marknadernas krav på revisioner av 

hög  kvalitet,  samt  att  det  är  ett  sätt  för  revisionsbyråerna  att  differentiera  sig  från  sina  

konkurrenter. Men bristande konkurrens kan också leda till att revisionsbyråerna inte 

utvecklar sina revisioner då de har monopol på en marknad, då leder specialisering 

eventuellt till att revisionskvaliteten förblir på en viss nivå eller utvecklas i mycket långsam 

takt.  
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Det har föreslagits ett antal lösningar till hur mera aktörer skulle kunna komma in på 

revisionsmarknaden men de har alla sina för och nackdelar. En stor orsak till att de 

medelstora revisionsbyråerna inte kan konkurrera med Big 4 är att deras resurser helt enkelt 

inte räcker till. Som lösning till det här problemet har det framförts att revisionsbyråerna 

skulle kunna öppnas för utomstående finansiärer, detta är i praktiken en bra idé men det 

skulle skapa problem gällande revisorns oberoende ställning. Eftersom Big 4 

revisionsbyråerna har blivit så stora och dominerande har det föreslagits att de kanske 

skulle kunna spjälkas upp. Problemet med det här är att Big 4 revisionsbyråerna är så 

globala att en spjälkning skulle vara väldigt svår att genomföra. Därtill noterar GAO 

(2008:6) att en spjälkning kunde minska på skalfördelarna som Big 4 revisionerna har för 

tillfället och eventuellt minska på djupet av deras expertis, vilket är viktiga delar i deras 

möjligheter utföra effektiva och smidiga revisioner av stora bolag. Ett stort problem som 

det inte finns någon direkt lösning till är uppfattningen att stora bolag måste ha en Big 4 

revisionsbyrå som revisor. Denna synpunkt finns båda inom själva bolagen samt av bland 

alla intressenter som kräver en revision av hög kvalitet. För att denna uppfattning skall 

ändras krävs en förändring i allas uppfattningar gällande de medelstora revisionsbyråernas 

kapacitet, och en sådan förändring kommer inte att uppstå förrän de börjar revidera stora 

bolag och visar att de har kapaciteten. 

 

Skillnader mellan de olika revisionsbyråernas revisionsarvoden undersöktes enligt 

storleksindelningen på börsen för att bäst ta i beaktande det att mindre bolag har 

procentuellt sett högre revisionsarvoden jämfört med omsättningen än stora bolag har. 

Resultaten visade att bland stora bolag har PwC de förmånligaste revisionerna, detta kan 

vara en av orsakerna till att de är marknadsledare eller ett annat alternativ kan vara att de 

subventionerar sina revisionsarvoden med hjälp av andra mera förmånliga tjänster som de 

erbjuder bolagen de reviderar. Detta är dock endast spekulationer och trovärdigheten 

försämras av att bland de medelstora börsbolagen är PwC också marknadsledare trots att de 

har de högsta revisionsarvoden i förhållande till bolagens omsättning. Bland små börsbolag 

har PwC även det högsta förhållandet mellan revisionsarvoden och bolagen omsättning, 

E&Y som är marknadsledare bland de små bolagen har det nästhögsta förhållandet. Några 
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vettiga slutsatser kan därför inte dras av resultatet, och eventuellt var undersökningssättet 

felaktigt. Det som dock bevisades även i den här undersökningen vilket bestyrker resultaten 

i Oxera (2006) var att stora bolag betalar procentuellt sätt mindre av sin omsättning i 

revisionsarvoden. 

 

Den bästa lösningen som finns för tillfället är en långsam övergång av de medelstora 

revisionsbyråerna till att börja revidera större bolag med tiden. Detta är en strategi som 

enligt Oxera studien (2006:98) är den mest sannolika att lyckas men det kan ta upp till 20 år 

innan en övergång till FTSE 100 marknaden är möjlig. Ett aggressivare tillvägagångssätt 

skulle vara oekonomiskt i och med att uppbyggnaden av ett gott rykte skulle vara svårt att 

få samtidigt, och därmed vore det svårt att få en hållbar marknadsandel. 

 

6.2 Undersökningens kontribution och begränsningar 
 

Undersökningen bidrar till att ge en bild av hur koncentrerad revisionsmarknaden är i 

Finland. Motsvarande undersökningar har gjorts i flera länder, men i Finland har ingen lika 

omfattande undersökning gjorts tidigare. Även om situationen med Big 4 som dominanta 

spelare är bekant från övriga länder finns det lokala omständigheter som gör att situationen 

varierar från land till land. I denna undersökning beaktades de viktigaste omständigheterna 

för den finska revisionsmarknaden. Den finländska marknaden behandlades ytligt i Ballas 

(2006) undersökning, men där konstaterades endast att koncentrationen på den finska 

marknaden minskat efter Andersens konkurs. Denna undersökning ger en djupare inblick i 

marknaden genom att analysera alla branscher som finns på börsen skilt för sig och genom 

att också analysera bolagen baserat på deras storlek.  

 

Det här är ett väldigt aktuellt ämne med tanke på branschens utveckling de senaste 20 åren 

med en minskning av de ledande revisionsbyråerna från Big 8 till Big 4. Det har gjorts flera 

studier om detta men utvecklingen i Finland har inte behandlats i detalj i någon av dessa 

undersökningar. Denna undersökning visar hur koncentrerad revisionsmarknaden är inom 
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vissa branscher och påvisar orsakerna till detta. Därtill påvisar den olika skillnader mellan 

de revisionsbyråerna. Trots att marknaderna är reglerade och trots att de större bolagen på 

börsen kräver revisionsbyråer med internationell täckning och internationella resurser så 

visar undersökningen att ett större antal revisionsbyråer skulle öka konkurrensen på 

marknaden. Om ej de mindre revisionsbyråerna har resurser för detta visar undersökningen 

att redan en utjämning mellan Big 4 revisionsbyråernas andelar skulle förbättra 

konkurrenssituationen. 

 

Undersökning är väldigt aktuell för tillfället då endast fyra stora revisionsbyråer kvarstår. 

Det finns inget utrymme för en minskning till endast tre stora, varken genom fusioner eller 

via en potentiell konkurs, såsom för Arthur Andersen.  

 

Begränsningar som undersökningen har är att den gäller endast för börsbolag, hur 

situationen  ser  ut  för  andra  bolag  kan  vara  helt  en  annan.  Eftersom  en  del  branscher  på  

Helsingforsbörsen är mycket små analyserades endast de branscherna som hade ett 

tillräckligt antal bolag. En jämförelse mellan branscherna i olika länder kunde heller inte 

genomföras eftersom branschbeteckningarna varierar från land till land. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Undersökningen beskriver hur revisionsmarknaden i Finland för tillfället ser ut. Resultatet 

av undersökningen är att revisionsmarknaden i Finland är bland de mest koncentrerade i 

Europa  och  att  det  i  praktiken  endast  finns  tre  stora  revisionsbyråer  som verkar  i  Finland  

eftersom Deloittes andel är så liten. Problemet med en koncentrerad revisionsmarknad är 

inte ett finländskt problem, utan ett globalt problem. Forskning har redan gjorts om vilka 

alternativ det finns för att öppna marknaderna för mera konkurrens. Någon riktigt bra 

lösning har dock inte ännu framförts. Det finns därför ett behov av mera forskning kring 

detta tema. Inom Finland kunde man därutöver utveckla modeller eller lösningar för hur 

man kan jämna ut marknadsandelarna mellan Big 4 revisionsbyråerna, och undersöka 



77 
 

huruvida den nuvarande konkurrenssituationen har konsekvenser för företag inom de 

branscher där det råder monopol eller mycket hög koncentration.  
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Bilaga 1: Förteckning över börsbolagens revisionsarvoden 
 

Bransch Bolag Revisor  Revisionsarvoden  

Övriga 
kostnader till 

revisorn  Omsättning 

   
1000 1000 1 000 

Energi (1) 
    

 
Neste Oil Ernst & Young 786 1022 15 043 000 

      Basindustri (11) 
    

 
Ahlstrom PricewaterhouseCoopers 900 100 1 802 000 

 
Exel Composites Ernst & Young 370 540 94 000 

 
Huhtamäki KPMG 1 463 687 2 260 000 

 
Kemira KPMG 2 200 2 100 2 833 000 

 
M-real PricewaterhouseCoopers 2 000 2 000 3 236 000 

 
Nordic Aluminium Ernst & Young  600 0 100 000 

 
Outokumpu KPMG 2 000 1 000 5 474 000 

 
Rautaruukki KPMG 1 808 311 3 851 000 

 
Stora Enso Deloitte & Touche 3 700 1 200 11 029 000 

 
Talvivaara PricewaterhouseCoopers 67 145 29 000 

 
UPM-Kymmene PricewaterhouseCoopers 2 400 1 900 9 461 000 

Totalt 
  

17508 9983 40 169 000 

      Industriprodukter och tjänster (42) 
    

 
Aspo PricewaterhouseCoopers 175 526 358 200 

 
Cargotech PricewaterhouseCoopers 2300 1500 3 399 200 

 
Componenta Oy Audicon Ab 500 100 681 400 

 
Cramo Ernst & Young 79 497 579 800 

 
Efore Ernst & Young 117 53 78 347 
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Elecster Moore Stephens Rewinet 39 0 36 908 

 
Etteplan PricewaterhouseCoopers 95 48 161 614 

 
Finnair PricewaterhouseCoopers 188 120 2 263 000 

 
Finnlines Deloitte & Touche 289 11 735 747 

 
Glaston KPMG 406 12 270 419 

 
Incap Ernst & Young 88 19 93 925 

 
Kesla Ernst & Young 57 8 54 988 

 
Kone PricewaterhouseCoopers 2100 1800 4 602 800 

 
Konecranes Ernst & Young 1450 430 2 102 496 

 
Larox PricewaterhouseCoopers 115 144 207 995 

 
Lassila & Tikanoja PricewaterhouseCoopers 176 65 605 996 

 
Lemminkäinen PricewaterhouseCoopers 658 98 2 481 758 

 
Martela KPMG 117 20 141 153 

 
Metso PricewaterhouseCoopers 2700 2900 6 400 000 

 
Nurminen Logistics KPMG 34 85 89 405 

 
Outotec KPMG 500 800 1 217 900 

 
PKC Group Ernst & Young 70 118 311 713 

 
Ponsse Ernst & Young 126 20 293 015 

 
Pöyry KPMG 980 810 821 700 

 
Ramirent KPMG 331 118 702 635 

 
Raute Ernst & Young 59 95 98 466 

 
Revenio (f.d.Done Solutions) PricewaterhouseCoopers 40 36 45 146 

 
Rocla KPMG 94 144 127 167 

 
Ruukki Group KPMG 75 73 247 361 

 
Salcomp KPMG 107 78 283 300 

 
SRV Yhtiöt Ernst & Young  280 142 536 964 

 
Takoma PricewaterhouseCoopers 15 39 18 400 

 
Tamfelt Moore Stephens Rewinet 81 27 164 700 

 
Trainers House Ernst & Young 118 24 44 237 
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Tulikivi KPMG 36 31 66 502 

 
Turkistuottajat Ernst & Young 67 39 37 295 

 
Turvatiimi KPMG 66 88 27 578 

 
Uponor KPMG 595 368 949 200 

 
Vaahto Group Ernst & Young 71 20 73 207 

 
Vacon KPMG 170 110 293 237 

 
Wärtsilä KPMG 1700 2200 4 612 000 

 
YIT PricewaterhouseCoopers 1300 466 3 939 686 

Totalt 
  

18564 14282 40 256 560 

      Konsumtionsprodukter och tjänster(16) 
    

 
Alma Media Ernst & Young 123 141 341 200 

 
Amer Sports PricewaterhouseCoopers 1900 600 1 576 600 

 
Evia  BDO FinnPartners Oy KONKURS KONKURS 

 
 

Fiskars KPMG 900 400 697 000 

 
Honkarakenne KPMG 71 13 78 355 

 
Ilkka-Yhtymä Ernst & Young 25 29 55 384 

 
Keskisuomalainen Ernst & Young 53 23 105 261 

 
Marimekko PricewaterhouseCoopers 62 37 81 107 

 
Nokian Renkaat KPMG 503 80 1 080 900 

 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Ernst & Young 53 10 100 245 

 
Rapala VMC Ernst & Young 700 100 243 000 

 
Sanoma KPMG 1400 1300 3 030 100 

 
Stockmann KPMG  200 200 1 878 700 

 
Talentum PricewaterhouseCoopers 110 35 93 400 

 
Tiimari KPMG 155 33 85 644 

 
Viking Line Hermans & Revisorernas 109 7 475 390 

 
Wulff-Yhtiöt Nexia Tilintarkastus Oy 69 30 76 178 

Totalt 
  

6433 3038 9 998 464 
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      Dagligvaror (7) 
    

 
Atria PricewaterhouseCoopers 491 40 1 356 900 

 
HKScan PricewaterhouseCoopers 600 300 2 294 600 

 
Kesko PricewaterhouseCoopers 869 873 9 600 000 

 
Lännen Tehtaat PricewaterhouseCoopers 200 100 349 100 

 
Olvi PricewaterhouseCoopers 131 51 222 124 

 
Raisio PricewaterhouseCoopers 100 200 504 000 

 
Suominen Yhtymä PricewaterhouseCoopers 106 10 214 600 

   
2497 1574 14 541 324 

      Hälsovård (6) 
    

 
Biohit Ernst & Young 101 19 35 100 

 
Biotie Therapies PricewaterhouseCoopers 83 290 5 127 

 
Oral Hammaslääkärit PricewaterhouseCoopers 35 103 26 010 

 
Oriola PricewaterhouseCoopers 185 208 36 400 

 
Orion PricewaterhouseCoopers 200 100 710 700 

 
Terveystalo Healthcare PricewaterhouseCoopers 137 114 210 150 

Totalt 
  

741 834 1 023 487 

      Finans (14) 
    

 
Amanda Capital Ernst & Young 81 264 6 098 

 
CapMan PricewaterhouseCoopers 133 0 37 100 

 
Citycon Ernst & Young 200 200 178 300 

 
Interavanti PricewaterhouseCoopers 42 108 2 973 

 
Julius-Tallberg- Kiinteistöt PricewaterhouseCoopers 49 44 10 242 

 
Neomarkka Deloitte & Touche 104 52 116 190 

 
Nordea Bank KPMG 

 Information för 
Finland saknas     
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Norvestia Ernst & Young 20 41 14 412 

 
Panostaja PricewaterhouseCoopers 76 126 121 133 

 
Pohjola Pankki KPMG 472 457 3 153 000 

 
Sampo Ernst & Young 2000 0 4 648 000 

 
Sponda KPMG 137 191 224 300 

 
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt    PricewaterhouseCoopers 7 0 722 

 
 

Technopolis KPMG 29 162 72 571  

 
Ålandsbanken Ernst & Young 112 80 136 050  

Totalt 
  

3462 1725 8 721 091  

      
 

Informationsteknologi (27) 
    

 

 
Affecto PricewaterhouseCoopers 122 97 131 565  

 
Aldata Solution Ernst & Young 226 57 70 030  

 
Aspocomp Group PricewaterhouseCoopers 155 33 20 682  

 
Basware Ernst & Young 62 76 86 098  

 
Cencorp Tuokko Tilintarkastus Oy 65 18 15 611  

 
Comptel KPMG 97 305 84 800  

 
Digia Ernst & Young 91 37 123 203  

 
Elcoteq KPMG 800 800 3 443 200  

 
Elektrobit Ernst & Young 119 129 172 300  

 
F-Secure Ernst & Young 99 103 113 000  

 
GeoSentric Ernst & Young 68 24 4 374  

 
Ixonos PricewaterhouseCoopers 77 32 75 115  

 
Nokia PricewaterhouseCoopers 6400 6900 50 710 000  

 
Okmetic PricewaterhouseCoopers 112 23 67 867  

 
Proha Ernst & Young 95 56 62 432  

 
QPR Software KPMG 25 5 7 512  

 
Scanfil KPMG 28 5 218 900  

 
Solteq KPMG 35 17 30 400  
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SSH PricewaterhouseCoopers 34 84 8 500  

 
Stonesoft Ernst & Young 128 31 24 427  

 
Tecnomen Lifetree KPMG 78 214 77 200  

 
Tekla PricewaterhouseCoopers 71 59 45 683  

 
Teleste KPMG 39 124 108 700  

 
Tieto PricewaterhouseCoopers 1300 800 1 865 700  

 
Vaisala PricewaterhouseCoopers 140 90 242 500  

 
Westend ICT Ernst & Young 24 0 12 983  

 
Yleiselektroniikka Moore Stephens Rewinet 10 0 32 510  

Totalt 
  

10500 10119 57 855 292  

      
 

Datakommunikationstjänster (1) 
    

 

 
Elisa KPMG 200 800 1 485 000  

 
TeliaSonera PricewaterhouseCoopers 

Information för 
Finland saknas       

      
 

Samhällstjänster (1) 
    

 

 
Fortum Deloitte & Touche 1200 700 5 636 000  

Totalt  (alla bolag) 
 

61 891  44 077  194 729 218   
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