
Högskolan i Halmstad   
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
IT- ekonomprogrammet åk 3 
Valfritt ekonomprogram åk 3 

 

 

 

 

 

 

 Revisorns prissignal 
 

[Hur har olika faktorer påverkat revisorernas prissignalering 1999 och 
2007?] 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp 

Slutseminarium: 2009-06-09 

Författare: 

Maria Olofsson, 861121-3508                                     

Sebastian Fransson, 860101-4098  

 

Handledare: Torbjörn Tagesson, Sven- Ola Carlsson 

Examinator: Marita Blomkvist 

 



1 

 

 

 

 



2 

 

Abstract  

 
Around the year 1998/1999, it became mandatory for all of Sweden's auditor that the 
note in company financial statements give a price picture of how the division 
between audit fees and other duties were divided. However, the law says nothing 
about the auditor's obligation to demonstrate that participation as it really looks 
like. This has led the auditor could use the note as a price signal to the client. 
 
Our purpose of this paper was to describe the various factors we have selected, which 
could affect the auditor chooses to spread the cost on audit and other 
assignments. We wanted to include the whole of Sweden and, therefore, we selected 
ten companies in each county, which we examined. By reading previous research, we 
had an idea of the factors that could affect the auditor's pricing. In the light of 
previous research and own ideas, we selected a number of factors that we considered 
to be of particular interest to see if they could affect the auditor's price signaling. 
 
Based on the theories we used, we found that signaling theory is important for the 
relationship between audit and other assignments. Depending on what the auditor 
chooses a signal, such as If it is the quality that influenced pricing theory ie.  auditor 
chooses to allocate its price different as if there is anything else specifically that 
would be signaled. That is, the signal theory and pricing theory are related at the 
auditor's price signaling. 
 
We grouped the factors in two groups, one relating to the auditor and the other to the 
client. Our selected elements from the auditor was auditing, competence and 
gender. For the auditor's client, we chose to look at his size (number of employees), 
industry, profitability and financial leverage. 
 
We have made the investigation by examining 420 annual reports, based on two 
years, 1999 and 2007. The financial statements have been the source data collection 
in order to make our elected measurements. 
 
Our analysis was done using bivariate and multivariate tests. Based on these results, 
we concluded that we must reject some of our hypotheses, when they conflicted with 
the developed hypotheses. 
 
The geographic location proved to be the only highly significant influencing factor in 
the outcome study. 
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Sammanfattning 

 

Runt år 1998/1999 blev det obligatoriskt för samtliga Sveriges revisor att i not i 
företagens årsredovisning ge en prisbild på hur fördelningen mellan 
revisionskostnader och andra uppdrag fördelades. Dock säger lagen inget om 
revisorns skyldighet att visa denna fördelning såsom den verkligen ser ut. Detta har 
gjort att revisorn kunnat använda noten som prissignal mot klienten. 

Vårt syfte med uppsatsen var att beskriva de olika faktorer vi valt ut, som skulle 
kunna påverka hur revisorn väljer att fördela sina kostnader på revision och andra 
uppdrag. Vi ville inkludera hela Sverige och därför valde vi ut tio företag i varje län, 
vilka vi undersökte. Genom att läsa in sig på tidigare forskning som gjorts på 
området fick vi en uppfattning om vilka faktorer som kunde påverka revisorns 
prissättning. Med hänsyn till tidigare forskning och eget funderande valde vi ut ett 
antal faktorer som vi ansåg vara av extra stort intresse för att se om de kunde påverka 
revisorns prissignalering.  

Utifrån de teorier vi använt oss av, har vi kommit fram till att signalteorin är viktig 
för förhållandet mellan revision och andra uppdrag. Beroende på vad det är revisorn 
väljer att signalera, t.ex. om det är kompetensen så påverkas prissättningsteorin, dvs. 
revisorn väljer att fördela sitt pris annorlunda gentemot om det är något annat 
specifikt som vill signaleras. Det vill säga att signalteorin och prissättningsteorin har 
ett samband vid revisorers prissignalering.  

Vi grupperade in våra faktorer i två grupper, den ena som rörde revisorn och den 
andra som tillhörde klienten. Våra valda faktorer utifrån revisorn var revisionsbyrå, 
kompetens och kön. För revisorns klient valde vi att se till dennes storlek (antal 
anställda), bransch, lönsamhet och skuldsättningsgrad. 

Undersökningen har skett genom att vi granskade 420 årsredovisningar, baserat på 
två år, 1999 och 2007. Årsredovisningarna har varit datainsamlingskällan för att 
kunna göra våra valda mätningar. 

Vår analys gjordes med hjälp av bivariata och multivariata tester. Utifrån resultatet 
har vi kommit fram till att vi får förkasta en del av våra hypoteser, då dessa inte 
stämde med de framtagna hypoteserna.  

Den geografiska lokaliseringen visade sig vara den enda starkt signifikant 
påverkande faktorn i resultatundersökningen.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer revisionspliktens bakgrund tas upp samt en diskussion om 
revisorers oberoende, revisionspliktens avskaffande och de nuvarande kraven som finns på 
rapportering. Vidare kommer en frågeställning samt syftet med vår studie.  

1.1 Problembakgrund 

Den som bedriver aktiebolag måste ha en extern revisor som kontrollerar bolagets 
räkenskaper, en obligatorisk kostnad på ca.15 tusen kronor (genomsnittet på våra 210 
undersökta företag) . Detta lagkrav går att finna i EG:s fjärde bolagsdirektiv, artikel 51 som 
gavs ut 1978. Med andra ord kvittar det hur man upplever nyttan kontra kostnaden för 
revision, man måste ha och betala för en revisor.  

Revision är inte något nytt. Redan i 1895 års Aktiebolagslag (ABL) formulerades det första 
kravet på revision i aktiebolag. Syftet var då att ägarna skulle få möjlighet att kunna 
kontrollera sina investeringar (Diamant, 2004).   

Den förste januari 1983 infördes revisionsplikt i alla svenska aktiebolag oavsett storlek och 
omsättning. En bidragande orsak till detta var att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
publicerade ett PM, i vilket det framgick att små bolag var särskilt utsatta för ekonomisk 
brottslighet. (Thorell & Norberg, 2005) Villkoren är dock annorlunda idag jämförda med 
1895. Revisionen ska granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor (9 kap 1§ ABL).  

”Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande 
som god revisionssed kräver” . (9 kap 3§ ABL)  

I kravet följer att revisorn skall vara oberoende. Målsättningen med oberoendet är att öka 
tilltron till granskningen (Moberg, 2006).  

Det finns dock enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv en avvikelse, ”Small Medium Enterprises” 
(SME) kan undantas från revisionsplikten. I artikel 11 finns gränsvärdena för dessa uttryckta i 
balansomslutning, nettoomsättning och antal anställda. Kravet är att man inte får överskrida 
två av dessa tre gränsvärden för att befrias från revisionsplikt: 

•  50 anställda,  

•  7,3 miljoner euro i omsättning 

•  3,65 miljoner euro i balansomslutning   

Idag är det endast Sverige och Malta inom EU som har krav på revisionsplikt i samtliga 
aktiebolag (Aggestam & Pontoppidan, 2007). Debatten går idag het om revisionsplikten ska 
avskaffas eller inte. Senast är att EU lägger ytterligare ett nytt förslag som går ut på att 
förenkla för småföretagen. Enligt en debattartikel i Dagens Industri (DI, 2009-03-31) av 
Svante Forsberg och Dan Brännström, ordförande respektive generalsekreterare i FAR SRS, 
vilken skrivs med anledning av att EU-kommissionen lagt ett förslag för mikroföretag, företag 
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med mindre än 1 000 000 euro i omsättning och 500 000 euro i balansomslutning (utgör ca. 
80 % av alla svenska företag). Enligt dem kan man då göra redovisning på ett annat sätt än 
den svenska årsredovisningslagen, redovisningarna skulle inte heller behöva offentliggöras. 
Vidare skulle aktiekapitalet kunna vara så lågt som en krona. Artikeln behandlar ämnet 
förtroende, förtroende förutsätter öppenhet, kvalitet och ansvar. Ett högt förtroende skapar 
effektivitet genom låga transaktionskostnader. Man menar att Sverige har ett högt förtroende, 
bland annat står vi oss väl i internationella jämförelser vad avser korruptionsindex (Forsberg 
och Brännström, 2009)  

En revisor måste med andra ord kunna visa sin klient att hans arbete tillför en nytta, som 
motsvarar kostnaden för att företaget ska anse det värt kostnaden i en värld utan 
revisionsplikt. 

Aktiebolagen har haft en skyldighet sedan 1999 att i årsredovisningen lämna en not om 
upplysning av revisorns arvoden (5 kap 21§ ÅRL).  Det ska alltså finnas uppgift om hur 
mycket revisionsarvodet respektive andra uppdrag uppgått till. Anledningen är att 
intressenterna ska få reda på hur förhållanden är dem emellan (Moberg, 2006). Revisions- och 
redovisningsbyråerna blir genom detta unika, man kan nämligen se exakt hur mycket 
produkterna kostar, vilket man inte kan få fram om något annat i årsredovisningen. Man kan 
därför tänka sig att priskonkurrens borde vara betydande. 

Revisorers prissättning skall vara ”skälig med hänsyn till bland annat uppdragets 
svårighetsgrad och omfattning” (Farsrs ¹).  En revisor får inte lämna ett fast pris för en 
revision. Anledningen är att priset måste kunna ändras om revisorn behöver lägga ner mer tid 
än planerat (Moberg, 2006).  

 Revisorns prissättningar är en kombination av olika strategier, bl.a. de finansiella och 
marknadsföringsstrategier. Detta för att försöka öka förmågan att kunna ha ett pris som ger 
revisionsbyrån vinst. Man vill försöka hitta en bra kombination mellan de olika strategierna 
för att kunderna ska vara villiga att betala priset som krävs. (Holden och Nagle, 2002). För att 
lyckas med en prissättning, gäller inom alla branscher, måste man använda sig av en 
prissättningsstrategi. För en revisionsbyrå är det väldigt viktigt att revisorn sänder ut goda 
signaler för att kunna skaffa kunder. Erfarenhet och oberoende är två viktiga faktorer att 
signalera till företagen. Det är med andra ord av stor betydelse för revisionsbyråerna att sända 
ut rätt signaler för att kunna behålla och eventuellt få nya kunder. (Holden och Nagle, 2002).  

DeAngelo (1981) hävdar att vissa revisionsbyråer tillämpar en prissättningsstrategi som kallas 
Lowballing, den går ut på att man sätter ett lågt pris till en början för den nya kunden för att 
sedan höja priset för vart år som går. Johnson (2001) menar att effekten av att ha ett lägre 
arvode i början kan leda till att man kan komma in på en ny marknad, vidga sitt 
upptagningsområde eller hindra konkurrenter från att etablera sig. Ettredge och Greenberg 
(1999) påstår att det finns kopplingar mellan revisorns prissättning och revisionsbolagets 
specialistområde. Det vill säga det blir billigare om man byter till ett revisionsbolag, som är 
expert inom branschen/området man verkar i. Antle, Gordon, Narayanamoorthy & Zhou 
(2006) menar då att konsekvensen kan bli högre avgifter för de andra uppdragen som utförs 
och viss utjämning då sker i alla fall, dvs. man betalar ungefär lika mycket men fördelningen 
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mellan revision och andra uppdrag ändras. Det skulle således innebära att det kvittar vilken 
revisionsbyrå man anlitar, eftersom arvodet blir ungefär lika stort. (ibid.) 

1.2 Problemdiskussion 

Av alla Sveriges aktiebolag kommer, enligt förslaget om revisionspliktens avskaffande, 
endast 4 % få revisionsplikt. Förslaget om att slopa revisionsplikten kommer enligt en 
undersökning gjord av SOU 2008:32 att minska företagens kostnader med cirka 5,8 miljarder 
om året. Revisionsbyråerna kommer naturligtvis få det betydligt tuffare om detta förslag 
kommer att fastställas. Men värst drabbas förmodligen samhället trotsallt, eftersom revisionen 
alltid granskar ett företags skatter och avgifter, har revisorn anmälningsskyldighet om han 
hittar oegentligheter i bokföringen. Denna reglerade kontroll försvinner om revisionsplikten 
avskaffas, men nyttan måste vägas mot företagets kostnad för en revision. (Thorell och 
Norberg, 2005). Avskaffandet kommer också att innebära för mindre företag en större frihet 
där de själva fritt kan välja vilka tjänster de behöver. Tjänsteutbudet kommer med stor 
sannolikhet bli mer varierat och priserna kommer antagligen inte vara lika höga som de är 
idag. Detta gör även företag mer konkurrenskraftiga mot de företag som inte har någon 
revisionsplikt idag (Thorell och Norberg, 2005). 

 Revisorerna känner dock en oro för att förlora sin ställning på marknaden och istället utsättas 
för en mycket hårdare konkurrens (Thorell och Norberg, 2005). Skatteverket och 
Ekobrottsmyndigheten tror att skattefelen kommer att öka och att den ekonomiska 
brottsligheten kommer att bli större vid avskaffandet av revisionsplikten. Tyngsta anledningen 
till avskaffandet är enligt Europeiska rådet att kostnader för revisionen är alldeles för stor för 
de små och medelstora företagen och tror därför att de skulle gynnas av mycket enklare 
regler. Thorell och Norberg (2005) har undersökt fördelar och nackdelar med revisionsplikten, 
om den bör slopas eller inte. Deras slutsats var att revisionsplikten borde avskaffas. 
Anledningen till detta är att de argument som idag finns för att revisionsplikten ska finnas 
kvar är alldeles för svaga. De varken kan bevisas eller är bevisade. Att plikten ska behållas för 
att det är fördel för ägarna är ingen god anledning, eftersom Thorell och Norberg (2005) 
menar att om det är till nytta för ägarna kommer de se till att deras bolag blir reviderade även 
utan plikten. De har också som argument att svenska företag inte har en sämre förmåga att 
bedriva en näringsverksamhet än sina konkurrenter runt om i Europa, då det som vi tidigare 
nämnt endast är Malta och Sverige som i dagsläget har kvar revisionsplikten.  

Företag som avser att expandera och säljas kommer troligen att fortsätta att ha revisor. En 
bokföring som är kontrollerad är ett rimligt krav från finansiärer och köpare (SOU, 2008:32). 

Revisionspliktens avskaffande betyder inte att samhället vill ta bort revisorerna, snarare 
önskar man uppmuntra till frivillig revision. De företag som efter revisionspliktens 
avskaffande kan välja fritt om de vill utnyttja revision, ska lockas att köpa dessa tjänster ändå 
så att dagens höga redovisningsstandard bevaras och rädslan för det ökade skattefusket och 
den ökade ekonomiska brottsligheten avtar (SOU, 2008:32).  

Svanström (2006) skriver i sin avhandling om hur företagens inställning till revisionen ser ut. 
Han menar att med hjälp av undersökningar kan man se att de flesta ser revisionen som en 
positiv sak och tycker att aktiebolagen ska ha kvar revisionsplikten. Däremot är de mindre 
företagen mer tveksamma till om det är en fördel eller en nackdel. Desto närmare ett 
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avskaffande av revisionsplikten vi kommer, ju mindre betydelse har det att signalera 
oberoende för revisionsbyråerna. Större vikt läggs istället på att framhäva kompetenta 
produkter (Svanström, 2006). Enligt Svanström (2006) har flera bedömare menat att 
revisionsbyråerna ändrat sin prissättningsstrategi, sedan debatten om slopande av 
revisionsplikten tagit fart. Följden har då istället blivit att revisionsbyråerna fördelar priset på 
revision och andra uppdrag, på ett sätt så att revisionen blir billigare men andra uppdrag 
istället dyrare (Svanström, 2006).  

Det talas också om olika former av oberoende, faktiskt eller synbart. Med faktiskt oberoende 
menas att en revisor inte ska påverkas av något alls (Diamant, 2004). Det synbara oberoendet 
bör enligt Bakar, Rahman & Rashid (2005) vara det viktigaste, då ingen annan kan se det 
faktiska oberoendet. Meningen med det synbara oberoendet är att revisorn ska kunna visa och 
bevisa detta för sina klienter (Diamant, 2004). Det är också därför viktigt att revisorn följer 
lagstiftningen noga, så att han/hon inte får ett ekonomiskt intresse som påverkar uttalandet. 
Undersökningen som Bakar et al. (2005) har gjort visade att storleken på revisionsbyrån var 
en av de viktigare faktorer som påverkade revisorns oberoende. Det är väldigt viktigt att 
revisorernas klienter kan lita på att revisorerna är oberoende därför det är, som Moberg (2006) 
säger, viktigt att det finns en tilltro till den finansiella informationen hos ett företag. Dagens 
revision börjar mer och mer präglas av konsultarbete enligt Moberg (2006). Det fördes också 
en diskussion om hur man skulle klara av att genomföra både revisions- och konsultarbete 
samtidigt. Därför fick det också stor påverkan på den nya lagstiftningen om revision som 
trädde i kraft 1 januari 2002 (Moberg, 2006). 

Ashbaugh (2004) skriver att det har skett en rejäl förskjutning mot andra uppdrag, under de 
senaste 10 åren har dessa ökat från 12 % till 32 % i förhållande till revisionstjänsterna. 
Ashbaugh (2004) hävdar också att många påpekat att det har blivit ett större ekonomiskt 
beroende mellan revisorn och dess klienter de senaste 10 åren.  

Ett hot mot revisorns oberoende är just rådgivningen till klienten, och det är ett hot som 
revisorerna måste försöka få bort, och revisorn måste bedöma rådgivningens omständigheter 
för att kunna göra ett konsultuppdrag (Moberg, 2006). Han menar också att det är viktigt att 
revisorn först och främst tänker på klienternas bästa när utförandet av konsultuppdrag görs.  

Frankel, Johnson & Nelson (2002) skriver att det ekonomiska beroendet kan stärkas till 
klienterna på grund av de andra uppdragen. Detta för att arvodena kommer blir mycket större 
när revisorn kan erbjuda mer än en tjänst. Ashbaugh (2004) har även gjort en liknande 
undersökning som visade att andra uppdrag inte skulle skada revisorns oberoende på något 
sätt alls.  

Vår studie kommer att försöka beskriva hur ett antal valda faktorer påverkar revisorns 
prissignalering. T.ex. påverkas prissignaleringen mellan revision och andra uppdrag av om det 
är en manlig eller kvinnlig revisor?  
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1.3 Problemformulering 
Hur har olika faktorer påverkat revisorernas prissignalering 1999 och 2007? 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att förklara hur revisorernas prissignalering såg ut 1999 och 
2007. Vi ska alltså se hur revisorn väljer att fördela sina kostnader på revision och andra 
uppdrag, utifrån de faktorer vi valt att avgränsa oss till. Syftet är även att försöka ge en 
förklaring till vilka faktorer som varit särskilt drivande när det gäller att förklara skillnader 
mellan våra valda år. Detta bland annat mot bakgrunden av revisionspliktens eventuella 
avskaffande.   
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2. Uppsatsens metod 
Här beskrivs våra utgångspunkter för uppsatsen. Vilka olika metoder som används och 
varför. Uppsatsen ska bland annat utgå från en deduktiv undersökningsmetod. I avsnittet 
kommer även en presentation av vilka teorier som är relevanta för uppsatsen.  

2.1  Vetenskaplig utgångspunkt 
Vårt syfte med uppsatsen är att se om det finns faktorer som påvisar samband i revisorns 
prissignal, dvs. vad som styr hur han/hon väljer att fördela sin prissättning mellan 
revisionsuppdrag och andra uppdrag, och detta under två valda år.  Vi avser alltså att 
kontrollera ett antal faktorer som vi tror har påverkan på revisorns prissättning. Vi kommer 
göra samma mätning för åren 1999 och 2007. Därefter kommer vi att undersöka om resultaten 
är likvärdiga för de båda åren. Det innebär att vi ska göra en uppsats som är av förklarande 
karaktär. Uppsatsen kommer av den orsaken att ha den deskriptiva metoden som 
utgångspunkt.  

Enligt Artsberg (2005) innebär den deskriptiva metoden att man försöker förklara ett visst 
specifikt fenomen, varför något är som det är. Alternativt till den deskriptiva metoden är att 
utgå från den normativa metoden, vilket handlar om att förbättra ett problem som undersöks 
(Artsberg, 2005). Vi vill som tidigare skrivits försöka förklara ett fenomen, därför anser vi att 
den deskriptiva metoden kommer att vara mer korrekt att utgå ifrån.  

 Det finns en mängd tidigare studier inom ett snarlikt område som vårt, vilket ger oss 
möjlighet att få en inblick om vilka teorier som är relevanta att ta med. Detta betyder att vi 
väljer att tillämpa den deduktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen säger följaktligen att man 
går från teori och därefter samlar in empiri baserat från den teori som valts ut (Jacobsen, 
2002). Vi ska alltså arbeta med befintliga forskningshypoteser som sedan testas och 
undersöks (Backman, 1998). Den deduktiva metoden hjälper också till att hitta samband, som 
i bästa fall kan generaliseras (Saunders, Lewis & Thornill, 2007).  

Motsatsen till den deduktiva ansatsen är den induktiva ansatsen. Den induktiva ansatsen 
försöker istället skapa en ny teori (Jacobsen, 2002). Med hjälp av den induktiva metoden kan 
man tolka och förstå fenomen och oftast utgår man därför från ett mindre urval (Saunders et 
al., 2007). Den är att föredra när det inte finns teori inom området som undersöks, men 
eftersom det inom vårt område finns mycket forskning som redan gjorts, kommer vi därför 
inte använda oss av denna metod.  

Jacobsen (2002) skriver att kritik till den deduktiva ansatsen är att den lätt leder till att 
forskaren fokuserar på ett för smalt område, eftersom man letar efter det som finns i teorin 
och på det sättet missar information (faktorer) som kan vara av stort intresse för 
undersökningen. Vi finner dock med hänsyn till disponibel tid och resurser att det var bättre 
att försöka prioritera att få med ett större urval än att hitta fler tänkbara faktorer som påverkar 
(utöver det som tidigare forskare tagit med inom området). På detta sätt kan vi 
förhoppningsvis göra en undersökning som blir mer generaliserbar än om vi skulle ha 
begränsat observationerna för att istället lyckas identifiera fler faktorer, som inte heller är vårt 
syfte med uppsatsen.  
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Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts, att studera faktorer som kan tänkas påverka 
förhållandet mellan revision och andra uppdrag. Vi gör samma studie för åren 1999 och 2007 
och ser om vi får samma utfall. Detta betyder att uppsatsen faller inom ramen för en 
tvärsnittstudie. Enligt Jacobsen (2002) innebär en tvärsnittstudie att undersöka en viss specifik 
tidpunkt, vilket i faktum uppsatsens huvudsyfte är. Ett annat val hade varit att istället tillämpa 
en kohortstudie, vilket innebär att mäta förändringen över en tidsperiod (Jacobsen, 2002). Vi 
kommer dock att applicera en mindre kohortstudie i vår analys trotsallt, eftersom det kan vara 
intressant att se till hur våra två valda år skiljer varandra åt.    

 

2.2  Val av teori 
Till undersökningen har vi i huvudsak ansett att det finns två olika teorier som är relevanta, 
därför har vi också valt att utgå ifrån dessa. Första teorin är prissättningsteorin, hur revisorn 
väljer att sätta och fördela sitt pris mellan revision och andra uppdrag. Den andra är 
signalteorin, vad som är viktigt att signalera för en revisor för att skaffa sig kunder. Med hjälp 
av dessa teorier och valda metodansatser har vi tagit fram en egen teorimodell, med olika 
hypoteser som vi sedan kommer att testa och analysera. Vi har valt att välja bort teorier som 
nyinstitutionell teori, då vi anser att denna teori mer inriktar sig på faktorer som påverkar 
organisationer, vilket inte är aktuellt för vår studie. Teorierna kommer vi in mer utförligt på i 
teorikapitlet (kap. 3).  
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi att ta upp de teorier som vi ansett vara relevanta för vår 
undersökning, och för att kunna besvara vår problemformulering. Vi kommer sedan visa vilka 
hypoteser som vi tror påverkar revisorernas prissättning, därefter följer en teoretisk 
bakgrund till framtagna hypoteser.  

3.1  Revisorns uppgifter 

3.1.1 Revision 

Revision innebär att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 
förvaltning. I revisorslagen står det att en revisor ska vara och agera oberoende. Det innebär 
att revisorn ska arbeta och utföra sina uppdrag opartiskt, självständigt och objektivt. Kraven 
ska kunna säkerställas av revisorsverksamheten, så att dessa regler följs på ett korrekt sätt. 
(20§ Rev.L) 

De som endast läser revisionsberättelsen ska kunna känna sig säkra över att revisionen inte 
varit påverkad av andra intressen än just revisionen. Inför varje nytt uppdrag revisorn ska 
utföra, ska det prövas om det finns hot eller andra omständigheter som kan påverka revisorns 
förtroende att utföra uppdraget opartiskt och självständigt (21§ Rev.L). Oberoendet har lättast 
för att påverkas i enmansföretag, då ägare och styrelse är samma person. Detta kan leda till att 
det blir samma person som granskar, utser granskaren och även sedan betalar revisionsarvodet 
(Thorell och Norberg, 2005). Detta kan i sin tur leda till att revisorn gärna vill ha god kontakt 
med ägaren för att kunna behålla sitt uppdrag, som sedan också kan leda till att relationen 
mellan revisorn och ägaren kan komma att påverka oberoendet (Thorell och Norberg, 2005). 

En revisor ska också tillämpa god revisionssed (19§ Rev.L). Med god revisionssed innebär att 
det finns normer som en revisor enligt lag ska ta hänsyn till vid bedömningen av 
revisionsuppdraget. Det handlar också om kunskap, erfarenhet, omdöme, samvete och 
noggrannhet. Tystnadsplikten är också en viktig bit för revisorn (10 kap 37§ ABL). 

3.1.2 Andra uppdrag  

Den rådgivning som inte tillhör själva revisionen har flera olika namn, fristående rådgivning, 
konsultuppdrag, andra tjänster och andra uppdrag etc. Vi har valt att benämna detta som 
”andra uppdrag” i uppsatsens fortsättning. I flera andra länder är andra uppdrag inte tillåtna att 
utföras av en revisor, men i Sverige är det. Andra uppdrag får dock inte bli sådana att de 
påverkar förtroendet som företagets intressenter har för företagets revisorer och oberoendet 
(Diamant, 2004). 

Moberg (2006) säger att det finns särskilt två anledningar till att andra uppdrag kan påverka 
oberoendet på ett negativt sätt. Det ena är det ekonomiska intresse som revisorn kan ha för att 
behålla en kund och den andra är att revisorn granskar det han själv har gett råd i. Dock 
överväger ibland de positiva effekterna av andra uppdrag. Kunskapen om ett företag som 
revisorn får, gör det lättare för revisorn att upptäcka fel i verksamheten som granskas 
(Moberg, 2006). 
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3.2 Oberoende 

Revisorers oberoende är accepterat i både teori och praktik (Nelson, 2006). Oberoende 
revision spelar en stor roll i den finansiella rapporteringen av de offentliga företagen för 
trovärdighetens skull. Hotet mot revisorers oberoende kan både härröra från sociologiska och 
ekonomiska tryck (Watts och Zimmerman, 1986). 

Windsor och Warming- Rasmussen (2009) skriver att samhället har ett behov av rättvisa när 
det gäller revisorers oberoende. Revisorer måste ta till vara intressen hos olika aktörer för att 
företagen ska anses vara trovärdiga. Detta ligger i allmänhetens intresse. Svårigheten för en 
revisor är att agera i både ägarnas och samhällets intressen. Det är ett samspel och hantering 
av olika relationer (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Raiborn, Schorg & Massoud 
(2006) skrev nyligen att revisorers rotation skulle öka allmänhetens uppfattning om revisorers 
oberoende. Revisionsbolagens rotation begränsar vinsterna för framtida revisioner och 
minskar det ekonomiska intresset för revisionsbolaget. Detta gör att revisorerna agerar på ett 
mer oberoende sätt (Raiborn et al., 2006). 

Förutom revision kan revisorn erbjuda rådgivning för klientens räkning. Det kan vara problem 
med revisionens dubbla roller, där han/hon både arbetar som rådgivare till ledningen och 
granskare av ledningens arbete. Risken är att om granskningsrollen tar över får revisorn inte 
den information han/hon behöver för att kunna göra ett trovärdigt arbete (Moberg, 2006). 
Risken att vara både granskare och rådgivare är att revisorn sitter på två stolar samtidigt och 
då påverkas oberoendet men även förtroendet (Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006). 
Ur en oberoende ståndpunkt är det viktigt att se till att revisorn inte kan vara både konsult och 
revidera bolaget (Öhman et al., 2006). 

Forskning har talat om detta och menar att rådgivning påverkar negativt på självständighet 
hos revisorer (Firth, 2002). Revisorer blir mer eller mindre beroende av sina klienter. Valet 
mellan att behålla sin klient och att anmäla kan vara en svår avvägning. Windsor och 
Warming- Rasmussen (2009) skriver också att revisionsföretag har ett ekonomiskt intresse att 
behålla kontakten med revisionsklienten med tanken att få vinster från kommande revisioner, 
enligt ekonomisk teori. När det finns starka ekonomiska band mellan revisorn och företaget 
har revisorn en tendens att ignorera eventuella problem, vilket stärker revisorns beroende till 
klienten. Dock har det inte hittas något samband mellan andra uppdrag och revisorers 
oberoende (Windsor och Warming- Rasmussen, 2009). Andra visar att tillhandahållandet av 
andra uppdrag än revisionstjänster kan påverka revisorns oberoende (Zhang, Zhou & Zhou, 
2007). 

Craswell, Stokes & Laughton (2002) skriver att eftersom revisionsbyråer konkurrerar med sin 
verksamhet är alltså revisionskostnader utbytbara, de kan då välja att lägga större kostnader 
på andra uppdrag. Detta försvårar utövande av oberoende revision. 

Genom att minska dessa ekonomiska intressen och begränsa tiden för uppdragsgivning 
kommer uppfattningen om revisorers oberoende att stärkas. En revisor säger att det är helt 
omöjligt att vara helt oberoende, automatiskt följer en viss rådgivning när han/hon byggt upp 
ett förtroende för en klient (Craswell et al., 2002). Revisorn menar då att det är positivt när 
man kan hjälpa klienten och även avhjälpa felaktigheter. Att vara helt oberoende är svårt när 
man agerar på uppdrag. Naturligt är att man ger råd när det behövs (Craswell et al., 2002).  
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Enligt Svanström (2008) är det inte själva tillhandahållandet av andra uppdrag som avgör 
oberoendet utan istället hur revisorerna utses, ersätts och avsätts. Svanström (2008) menar att 
det inte är andra uppdrag som är problem för oberoendet utan att det beror på hur relationen 
mellan revisorn och klienten är.  

Firth (2002) har i en forskning publicerat en artikel där han granskat de andra uppdragens 
betydelse för revisorns oberoendeställning. Han kom där fram till att andra uppdragen 
påverkar revisorns oberoende. Han nämner också att det finns ett negativt samband mellan 
höga rådgivningsersättningar som revisorn får och uttalandet de gör efter granskningen av 
företaget. Revisorer med höga rådgivningsersättningar skriver mer positiva uttalanden om det 
konsulterade företaget (Firth, 2002). Revisorn hamnar i beroendeställning ekonomiskt 
gentemot företaget. Detta beroende minskar revisorns oberoende för att revisorn har 
svårigheter att motsätta sig ledningen eftersom det finns risk att han/hon förlorar uppdraget 
(Firth, 2002).  

En annan studie av Frankel, Johnson & Nelson (2001) i USA kom fram till att revisionsbolag 
lättare hamnade i beroendeställning när arvodena var högre för andra uppdrag än revision. 
Slutsatsen är också att rådgivning påverkar revisorns oberoendeställning negativt och detta 
gör också att kvaliteten blir sämre hos de finansiella rapporterna.  

Frankel et al. (2001) har också i sin forskning uppmärksammat att företag som mottagit 
rådgivning och betalt mer ersättning för andra uppdrag till revisorerna hade större 
resultatmanipulering än sådana företag som inte fått så mycket rådgivning. De menar att detta 
är viktigt i debatten om rådgivningens påverkan på revisorers oberoende.  

I en annan forskning gjord av Hay och Knechel (2006) i Nya Zeeland kommer man fram till 
något annat. Forskarna kom här fram till att andra uppdrag kan påverka revisorn när det gäller 
det synbara oberoendet. Denna rådgivning påverkar inte det faktiska oberoendet. Det kan vara 
så att revisorn utför sitt uppdrag självständigt när det gäller det faktiska oberoendet, men att 
allmänheten inte är säker på revisorns självständighet när det gäller det synbara oberoendet. 
(ibid.) 

Anson (2004) ifrågasätter revisorns oberoende när det gäller skatterådgivning. Har menar 
även att revisorns uppgift är att granska finansiella rapporter i företaget, men när revisorn 
påverkar resultatet genom skatterådgivning och sedan granskar, så råder det stor tvekan till 
revisorers oberoende. Detta har lett till att man i USA förbjudit revisionsbolag att ha andra 
uppdrag än revision. Craswells et al. (1999) undersökning som studerade börsnoterade företag 
är dock på motsatt linje, och menar att då revisorernas även utför andra uppdrag till företag, 
det inte påverkat oberoendet.  

3.3 Prissättningsteori 

Det har gjorts många studier av olika forskare för att se på vilka faktorer som påverkar 
revisorns prissättning vad gäller revisionstjänster och andra uppdrag (Simunic, 1980; Holden 
och Nagle, 2002; Ettredge och Greenberg, 1999; Johnson, 2001). Utifrån undersökningarna 
kan det konstateras att revisorns prissättning påverkas av många faktorer. Simunic (1980) 
tillhör de första att forska inom detta, han formulerade modellen som anger det reviderade 
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företagets storlek, komplexitet och risk i kombination med revisionsbyråns storlek som 
påverkar revisionsarvodet.   

En välkänd och omskriven strategi som revisionsbyråerna använder är ”Lowballing”, den går 
ut på att man tar en ny kund till ett pris som inte täcker ens kostnader. När revisorn sedan är 
etablerad hos kunden höjer de priset så att de dels får ut ”rätt” pris men också ersättning för 
det man i inledningen tog för lite betalt för. (DeAngelo, 1981; Ettredge och Greenberg, 1990; 
Pong och Whittington, 1994). 

Bedard, Hoitash & Hoitash (2008) har undersökt faktorer som påverkat revisorers prissättning 
till ”non accelerated filers” (NAF) mellan 2003 och 2004 i USA. Undersökningen visade att 
NAF med interna kontrollproblem betalar högre revisionsarvoden och till detta en avgift som 
är riskjusterad. Företag med svagheter i bokslutsmaterialet betalar mer än för andra brister. 
Kombinationen dålig intern kontroll och svagheter i bokslutsmaterialet gav särklassigt högst 
revisionskostnad. Det finns revisionsbyråer som utifrån hur dålig man bedömer 
internkontrollen i företaget är sätter mer erfarna revisorer på revisionen, dvs. dålig intern 
kontroll ger erfaren, och därmed dyr revisor. Dessutom tar revisorn ut en riskpremie för att de 
beroende på företagets dåliga internkontroll, kan hamna i en rättsprocess. När företag 
förbättrar sin internkontroll sjunker riskpremien, men revisionsarvodet sjunker ofta inte 
omedelbart (Bedard et al., 2008). Revisionsarvodet ökar när företaget ökar i storlek, blir mer 
komplext eller när riskerna i företaget ökar. Revisionsbyråer som har stora företag som 
kunder ”spiller” ofta över sin revisionsmetod även på mindre företag och tar därför mer betalt 
(Bedard et al., 2008). Hay och Davis (2004) har undersökt kopplingen mellan dåliga resultat 
hos klienterna och deras val av revision. Han kom fram till att ju sämre resultat företaget 
presterar, desto mer angelägen är det om att välja revisorer som tar ut ett lägre arvode. Chan, 
Ezzamel & Gwilliam (1993) beskriver på andra hållet att revisorn gör en riskbedömning, är 
risken hög innebär detta att revisionsarvodet blir högre än då risken är mindre. Detta baseras 
på att antalet granskningsåtgärder som revisorn utför blir betydligt fler och mer tid läggs 
således ner på klienten.  

3.4 Signalteori 

Majoriteten av alla företag väljer revisorer utefter de förutsättningar som de vill kunna 
signalera. Det är viktigt att signalera ärlighet och kvalitet till sina klienter, detta för att 
klienterna inte ska känna en oro över att göra finansiella förluster (Citron och Manalis, 2001). 

Beattie och Fearnley (1995) och Magri och Baldacchino (2004) har i sina studier fått fram att 
en väldigt viktig faktor för företagen är att deras revisor kan vara accepterad av en tredje part 
och kunna signalera detta fullt ut. Citron och Manalis (2001) anser även de att det är viktigt 
att ha en revisor som accepteras av en tredje part.  Även svenska företag utnyttjar revisorn till 
att signalera tillförlitlighet gentemot tredje part (Svanström, 2008). Han skriver även att 
skillnaden hos svenska företag är att de inte behöver den tredje partens åsikter om revisorn för 
att få en bra tillförlitlighet. Anledningen till det är, enligt Svanström (2008), att misstron 
kanske inte är lika utbredd mellan bolagen och dess tredje parter här i Sverige som i andra 
länder. Alternativt menar han att det kan vara så att svenska revisionsbyråer genererar ett 
likvärdigt intryck så att tillförlitligheten blir högre. 
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DeAngelo (1981) skriver att det oftast är att en tredje part efterfrågar en stor och välkänd 
revisionsbyrå, vilket då kan missgynna de revisionsbolag som inte är lika kända. Han skriver 
även att mindre aktiebolag inte lägger ner lika mycket energi på de utomstående parters 
åsikter om revisorn, därför kan detta förhållande inte antas vara gällande för denna 
bolagsform i Sverige heller. Är revisorn duktig på att marknadsföra den service som skulle 
kunna passa en specifik klient har det en positiv effekt och ökar chanserna att klienten väljer 
revisorn (Sands och McPhail, 2003). Deras studie visar också positiv effekt på beslutsfattare i 
de mindre svenska aktiebolagen. Av de tillfrågade i undersökningen, ansåg drygt 90 % att det 
var viktigt att revisorn kunde på ett bra och effektivt sätt förmedla den revisionsservice som 
de erbjuder och samtidigt visa hur den kan passa varje enskild klient. De lite mindre 
aktiebolagen anser att det är väldigt betydande att revisorn signalerar sitt intresse och att de 
lägger ner tid på presentationen där det framgår hur han/hon på ett bra sätt kan tillfredsställa 
sin klients intressen. (Sands och McPhail, 2003).  

3.5 Utveckling av hypotesmodell 

Hypotesmodellen nedan är utgångspunkt för hur vi ska utforma våra kommande hypoteser.  
Den bygger på hur revisorn och klienten påverkar prissignalen mellan revisionstjänster och 
andra uppdrag. Området revisor består av några olika egenskaper en revisor kan ha, som 
enligt oss kan ha påverkan på hur de väljer att signalera sitt pris. Egenskaperna är kompetens 
(auktoriserad/godkänd), kön(kvinna/man) och revisionsbyrå(rikstäckande/ej rikstäckande). 
Området klient omfattas av de egenskaper hos klienten som vi anser kan påverka revisorn, för 
hur han/hon väljer att agera och signalera sitt pris. Faktorerna är; geografi (glesbygd/ej 
glesbygd), bransch (högrisk/lågrisk?), storlek (antal anställda företaget har), skuldsättning 
(skuldsättningsgraden) och lönsamhet (räntabilitet på TK/EK).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Hypotesmodell 

 

Revisorn: 

• Kompetens 

• Kön 

• Revisionsbyrå 

Klienten: 

• Geografi 

• Bransch 

• Storlek 

• Skuldsättning 

• Lönsamhet på EK 

• Lönsamhet på TK 

Förhållandet mellan 

revision och andra 

uppdrag 

Påverkar 
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3. 6 Revisorn 

3.6.1 Kompetens 

Hög kompetens, särskilt i dagens samhälle är väldigt viktig för att kunna utföra ett arbete på 
ett ordentligt och trovärdigt sätt. En förutsättning för detta är att medarbetarna i 
organisationen har rätt kompetens och utbildning (Skärvad och Bruzelius, 1995). Kompetens 
är inte bara kunskap, utan hit räknas också andra egenskaper som t.ex. personlig motivation. 
Kompetensen måste hela tiden utvecklas och förändras, eftersom samhället förändras och går 
mot en ökad globalisering (Skärvad och Bruzelius, 1995). 

Den signal revisorn ska ge är att revisionen ska vara oberoende och ge: 

• Tredje part dvs. bank, kund, leverantör och dylikt en trygghet i form av att allt är OK 
• Klienten trygghet i att allt är ok i relation till anställda, myndigheter (skatt, miljö, etc.) 
vidare att klientens intressen tillvaratas på bästa sätt, dvs. ur avskrivningssynpunkt, 
skattesynpunkt etc. (Beattie och Fearnley, 1995; Magri och Baldacchino, 2004; Svanström, 
2008; Citron och Manalis, 2001). 

Utbildningen för revisorer har förändrats genom åren. Som det står i Prop. 2000/01:46 finns 
det två typer av revisorer, dels den auktoriserade men även den godkända. År 1995 kom en 
revisorslag som ställer större krav på auktorisation som revisor än som godkännande.  

 

Auktoriserad 
• 240 hp (magisterexamen eller 

utvidgad ekonomie 
kandidatexamen) 

• 5 års kvalificerad praktik som 
revisorsassistent 

• Godkänt prov för 
revisorsexamen och för högre 
revisorsexamen 

Godkänd 
• 180 hp (ekonomie 

kandidatexamen) 
•  3 års kvalificerad praktik som 

revisorsassistent 
• Godkänt prov för 

revisorsexamen 

 
Auktorisation och godkännande beviljas av revisionsnämnden, men kan hävas omedelbart 
(35§ Rev.L). Svanström (2008) och Citron och Manalis (2001) säger att det är viktigt för en 
revisor att signalera sin kvalitet och ärlighet, detta för att klienterna inte ska känna oro över att 
göra finansiella förluster. Därför är revisorns kompetens en viktig faktor. 

Revisorns kompetens kan påverka prissignalen mellan revision och andra uppdrag. Den 
auktoriserade revisorn som har en högre akademisk kompetens vill förmodligen signalera 
detta också. Detta gör han/hon genom att lägga största delen av kostnaderna på andra uppdrag 
istället för på revision. Andra uppdrag är mer komplext och bredare än vad revision är. Detta i 
sin tur borde innebära att man lägger en större kostnad på andra uppdrag eftersom det 
signalerar en större kompetens. 

Hypotes 1: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas negativt av en 
auktoriserad revisor. 
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3.6.2 Revisionsbyrå 

Storleken på revisionsbyrån är en av de faktorer som påverkar revisorns prissignal mellan 
revision och andra uppdrag. Detta finns det tidigare forskning som kan styrka. DeAngelo 
(1981) tillhör en av dem som forskat på detta, han drog slutsatsen att revisionsbyråns storlek 
kan vara en påverkande faktor på hur stort revisionsarvodet blir. Han menar att en större byrå 
kan leverera högre revisionskvalitet. Gerrard, Houghton & Woodliff (1994) har låtit göra en 
studie bland Australiens största börsbolag, i denna studie kom det också fram att 
revisionsbyråernas storlek har betydelse för arvodets storlek. De största revisionsbyråerna 
hade det högsta revisionsarvodet (Gerrard et al., 1994). 
 
Sedan debatten om revisionspliktens slopande, har en mängd olika personer dykt upp och siat 
om hur framtiden kommer se ut i ett Sverige utan revisionsplikt (Thorell och Norberg, 2005; 
Dinsdale och Önnerdal, 2007; Collis, 2003). Thorell och Norberg (2005) talar om en 
efterfrågestyrd revisionsmarknad. Dinsdale och Önnerdal (2007) är inne på samma sak men 
utvecklar det lite mer och säger att det kommer leda till att det blir större efterfrågan på andra 
uppdrag än revision. Detta gynnar i sin tur, större revisionsbyråerna eftersom de oftare har 
möjligheten att erbjuda ett bredare utbud av tjänster än en liten byrå (Dinsdale och Önnerdal, 
2007). En stor byrå kommer finnas kvar efter ett avskaffande av revisionsplikten, vilket blir 
ganska självklart, om man ska tro på deras teori. De är dock inte ensamma om att tro att de 
stora revisionsbyråerna kommer klara sig bäst om revisionsplikten avskaffas. Collis (2003) 
tillhör en som också tror på detta, dvs. att de byråer som är störst, de som har flest antal 
anställda och de som fokuserat på mer än lagstadgad revision är dem som går ut som vinnare 
om lagkravet försvinner. 
 
Mindre revisionsbyråer är mer känsliga för förändringar. De får svårare att utföra någon form 
av förändring eller att välja att inrikta sig på andra delar i verksamheten. (Collis, 2003). 
Byråer som helt fokuserat på den lagstadgade revisionen kommer antagligen att märka en stor 
nedgång i försäljning vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten. Det är inte endast de 
vanliga redovisningstjänsterna utan även rådgivning av olika slag. För att revisionsbyråerna 
ska kunna konkurrera på marknaden kommer det sannolikt krävas att de kan erbjuda andra 
tjänster än revision. Dock menar Collis (2003) att slopandet av revisionsplikten inte kommer 
leda till något större inkomstbortfall för de mindre bolagen som helhet. För de mindre 
byråerna blir därför andra uppdrag en dominerande intäktspost. 

 
Hypotes 2: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas negativt av mindre 
revisionsbyråer. 
 

3.6.3 Kön 

Skillnaden mellan män och kvinnor är ett tacksamt både forsknings- och diskussionsämne. 
När det gäller manliga och kvinnliga egenskaper finns det forskning som anser att det är stora 
skillnader mellan manliga och kvinnliga egenskaper (Morris, 1998; Moir och Jessel, 1989; 
Wennberg, 1997; Pease och Pease, 1999). 
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Enligt Morris (1998) är kvinnliga egenskaper bl.a organisationsförmåga, följa normer, praxis 
och lagar, försiktighet och noggrannhet. Morris (1998) påstår vidare att manliga egenskaper är 
bl.a analysförmåga och riskbenägenhet. Enligt Pease och Pease (1999) är män målinriktade 
och enligt Wennberg (1997) sakliga och ”rakt på sak”. Vi anser det vara intressant att se, om 
dessa egenskaper ens finns i revisionskåren, går att avläsa i revisorernas prissignalering. Alla 
dessa egenskaper anser vi kunna kopplas samman med hur man betraktar revisionsarbetet, 
vilket i sin tur bör kunna ha inverka på prissignaleringen. 

Eftersom en kvinna är mer noggrann och planerad kan detta leda till att den kvinnliga revisorn 
behöver mer tid och därför kan behöva ta ut ett högre pris än den manliga revisorn. En man är 
mer riskbenägen och således vågar släppa ifrån sig revisionen lättare än en kvinna gör. Även 
att en kvinna är mer laglydig borde innebära att större fokus läggs på revision (som är en 
lagregel) framför andra uppdrag. Det är förmodligen mer tryggt att utföra vanlig revision 
jämfört med revision, eftersom där är mallarna ganska lika, vilket ligger i linje med de 
kvinnliga egenskaperna om att vara försiktig och trygg. När det gäller andra uppdrag skiljer 
det förmodligen mycket från gång till gång vad som ska utföras, vilket vi menar passar bättre 
in på den manliga revisorn eftersom dennes egenskaper är mer utforskande av sig. Detta kan 
då påverka hur de väljer att signalera sitt pris mellan revisionstjänster och andra uppdrag.  

Enligt detta resonemang tycker vi det skulle ligga nära till hands att en kvinnlig revisor lägger 
största delen av kostnaden på revisionen, vilket vår hypotes också är formulerad utefter.  

Märk dock att vi väljer att generalisera in kön i två fack baserat på deras egenskaper, dvs. 
manliga egenskaper är en revisor av det manliga könet och kvinnliga egenskaper är en revisor 
av det kvinnliga könet. Självklart fungerar det inte på detta sätt i verkligheten alla gånger, 
men eftersom det finns forskning som kommit fram till signifikant skillnad mellan köns 
egenskaper anser vi att det är argument nog för att undersöka om det finns ett signifikant 
samband till vår hypotes.  

Hypotes 3: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas positivt av en revisor 
som är kvinna. 

3.7 Klienten 

3.7.1  Geografisk lokalisering 

Svanström (2006) tar upp ett exempel med Stockholm och Småland, där det visar sig att 
företagen i Småland är betydligt mer positivt inställda till revision än vad de är i Stockholm. 
Anledningen till detta tros ha att göra med en närmare relation mellan revisor och klient 
(Svanström, 2006).  

Även Magri och Baldacchino (2004) anser att den geografiska lokaliseringen är av stor 
betydelse. Revisorernas tillgänglighet kan till och med vara viktigare än den lagstadgade 
revisionen. Företagsledare vill att revisorn ska vara lättillgänglig, så de kan besvara de frågor 
som behövs. Magri och Baldacchino (2004)  menar också att tillgängligheten är en viktig bit, 
för att kunna bygga upp en bra personkemi mellan revisorn och klienten. 

I mindre städer, där det finns ett begränsat utbud på kunder, är revisorn mer beroende av varje 
kund på landsbygden jämfört med de i storstäderna.  I de mindre städerna finns det starkare 
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ekonomiska band mellan revisorn och dess klient, vilket gör att det finns en tendens att man 
ignorerar vissa problem, vilket då också stärker beroendet hos revisorerna i de mindre 
städerna (Windsor och Warming- Rasmussen, 2009). Detta skulle kunna medföra att mer 
resurser läggs på andra uppdrag än revisionen. 

Hypotes 4: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas negativt av mer 
glesbefolkade län. 

3.7.2 Bransch 

Det finns många olika slags branscher, där det föreligger risk att brott kan eller kommer att 
begås (Ekström, 2008). Exempel på sådana branscher är där man har stor kontanthantering 
och sådana blir därför klassade som högriskområde. Vilket också kan leda till att 
revisionsbyråerna har olika syn på olika branscher (Ekström, 2008).  

 Gerrard et al. (1994) lät göra en undersökning om revisionsarvodets storlek bland Australiens 
största noterade bolag. I undersökningen kom det bland annat fram att storleken på 
revisionsarvodet är beroende av i vilken bransch klienten är, en bransch som betraktas som 
högrisk fick betala högre arvode än en lågrisk.  

Vi ville gärna göra en mätning på hur revisorerna bedömer risken i företag. Först måste man 
försöka klargöra vad som är riskföretag ur revisorns synpunkt, det handlar knappast enbart om 
sådana banala saker som att få betalt. I Dagens Industri (DI 2009-05-14) skriver Bob Brown, 
globalt ansvarig för Tax controversy, och Gunnar Thuresson, nordisk ansvarig för Tax 
controversy, båda arbetar för Ernst & Young och skriver en artikel ”tänk rätt om 
riskklassning”. De menar att skattemyndigheter i många länder rangordnar företag efter risk, 
ju större risk desto mer granskning.  Företag med låg risk får, i princip, sköta sig själv medan 
högriskföretag ständigt utsätts för granskning. Faktorer som påverkar riskgraderingen 
negativt, exemplet är hämtat från Storbritannien, är: 

• Företagets strategi för hantering av skatter 
• Skattefunktionens styrka 

• Graden av öppen redovisning i deklarationen 
• Företagets samarbetsförmåga 
• Komplexiteten i bolagsstrukturen 

• Svagheter i system och processer 
• Skattemyndighetens möjlighet att förstå bolaget 

• Bolagets historia hos skattemyndigheten. 

Två dagar senare (DI 090516) bekräftar skatteverket att man, i viss mån, redan arbetar efter 
dessa tankegångar och att man kommer att utveckla dem. 

Sett ur revisorns synpunkt innebär det att han måste ta hänsyn till detta. Ett företag med hög 
risk borde genomlysas väldigt omfattande av revisorn. Det som skattemyndigheten slår ner på 
och som kan hänföras till revisorns arbete kan medföra kostnader och prestigeförlust. Vidare 
vill, självklart, revisorn skydda sin klient mot obehagligheter från myndigheter. 
Konsekvensen, för revisorn, av detta borde vara att hög risk innebär hög debitering, dvs. mer 
arbete, på andra uppdrag.  
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Hypotes 5: Olika branscher korrelerar med förhållandet mellan revisionen och andra 
uppdrag. 

3.7.3 Storlek 

För mindre företag är revision både ett ekonomiskt och administrativt problem. Enligt 
Svanström (2006) finns för de större företagen allt fler externa faktorer som tar upp vikten 
med revision, t.ex. många finansiärer, många ägare.  
 
 Även Bruzelli och Wahlberg (2007) menar att företagens storlek har betydelse. Ju större 
omsättning ett företag har desto större blir efterfrågan på frivillig revision. Revisionen inte är 
lika viktig i små aktiebolag, eftersom de på ett enklare sätt kan se över sitt företag. 
 
Förhållandet mellan ett litet aktiebolag och revisorn är mer beroende än vad förhållandet är 
mellan ett stort aktiebolag och revisorn är. Anledningen till detta är att det finns starkare 
privata ekonomiska skäl för ett litet bolag att köpa andra uppdrag än vad det är för ett stort 
bolag (Bruzelli och Wahlberg, 2007). I ett stort företag finns det ofta anställda som sköter 
andra uppdrag.  

 
Hypotes 6: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas positivt ju större 
företaget är. 
 

3.7.4 Skuldsättning 

Jensen och Meckling (1976) kunde genom sin studie bevisa att agentteorin går att tillämpa för 
att beskriva relationen mellan företaget och kreditgivaren.  Lägre kontrollbehov av företag 
leder till lägre revisionskostnader (Jensen och Meckling, 1976). Jensen och Meckling (1976) 
menar också att om kontrollen av ledningens agerande är hög minskar agentkostnaderna och 
även behovet av granskning från revisorn. Har företaget hög skuldsättning, har inte företaget 
några större resurser att spendera. För att kunna genomföra investeringar vänder sig företaget 
till banker för att låna kapital. Jensen och Meckling (1976) menar att ett företag med hög 
skuldsättningsgrad har större incitament till att ta risker. Stor risk medför att man förväntar sig 
en hög framtida avkastning till företaget, men skulle investeringen misslyckas blir det 
kreditgivarna som tvingas stå för förlusten vid en eventuell konkurs. Detta innebär självklart 
att kreditgivarna är oerhört benägna att minska denna risk. Jensen och Meckling (1976) menar 
att kreditgivarna hanterar detta genom att kräva en ordentligt genomförd revision innan lånet 
beviljas. Studier som Tauringana och Clarke (2000), Collis, Jarvis & Skeratt (2004), Seow 
(2001) och Senkow (2001)  låtit göra, har resulterat i samma slutsats. Alltså att företag med 
högre skuldsättning tvingas lägga ner mer pengar på revision, eftersom kreditgivaren kräver 
det för att lån ska beviljas.  

Hypotes 7: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas negativt av företag 
med lägre skuldsättningsgrad. 
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3.7.5 Lönsamhet 

Enligt Nikkinen och Sahlström (2004) finns det ett positivt samband mellan det fria 
kassaflödet och storleken på revisionsarvodena. Anledningen är att tillgången till ett högt 
kassaflöde ger ledningen mer möjlighet att lägga resurser i projekt som inte ger maximal 
avkastning. Detta ökar agentkonflikten. För att undvika detta problem anlitas revisorer för att 
kontrollera agerandet hos ledningen. Ett bolag med högt kassaflöde gör det möjligt för fler 
investeringar än för ett bolag med lägre kassaflöde. Företag med hög investeringsgrad leder 
till ett mer komplicerat arbete för revisorn än ett företag med få investeringar. Detta leder till 
ett högre arvode. (Nikkinen och Sahlström, 2004) 

Chan et al. (1993) och Pong och Wittington (1994) skriver båda att ett företags lönsamhet är 
en viktig grund till hur revisorn ställer sig till risken i företaget, låg lönsamhet i ett bolag 
medför att risken blir högre och ett högre revisionsarvode tas ut. Det skulle då innebära att två 
lika stora och identiska bolag, men med avvikande lönsamhet får betala olika höga 
revisionsarvoden. Innebörden av att lönsamma bolag investerar mer än vad ett mindre 
lönsamt bolag gör, betyder således att revisorn får mer arbete att utföra desto mer lönsamt 
bolaget är. Men ett olönsamt bolag klassas som mer högrisk och kräver en större genomgång, 
vilket leder till ett högre revisionsarvode.  

Vinstdrivande bolag har en större benägenhet att anlita revisorn för att sänka skattebördan i 
företaget. Detta leder till att revisorn lägger en större kostnadsandel på andra uppdrag än på 
revision. 

Hypotes 8: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas negativt av 
lönsammare företag. 

3.8 Kontakt med revisorer 

Vi har försökt att få tag på 5 olika revisor för att höra hur vår forskningsfråga och hypoteser 
står sig i det verkliga livet.  Dock lyckades vi endast få kontakt med 3 stycken, en revisor från 
BDO, en från revisionskonsulterna och en revisor från Tönnerviks revisionsbyrå. Detta 
gjordes för att kunna klargöra om vår uppsats var relevant att göra eller inte göra. BDO:s 
revisor lämnade skriftliga svar, hennes uppfattning var att frågan var intressant (Tönnerviks 
revisor och Revisionskonsulternas var inne på samma spår). Nedan kommer de svar vi fick 
från Linda Svensson(BDO): 

Hypotes 1: ”Jag tror inte att det spelar någon roll huruvida revisorn är sk. godkänd revisor 
eller auktoriserad revisor.” 

Hypotes 2: ”Detta kan nog vara vanligt. Mindre revisionsbyråer har oftast också mindre 
kunder vilket gör att de hjälper kunderna mer med övriga uppdrag. Till skillnad från en stor 
kund som ofta har stor egen kompetens genom deras egna Ekonomichefer och Controllers. 
Dessa har oftast inte samma behov som ett litet företag.” 

Hypotes 3: ”Detta tror jag inte spelar någon roll alls huruvida om revisorn är kvinna eller 
man. Detta beror nog mer på hur revisorn är själv. Vissa revisorer gör enbart revision 
medans andra säljer mer övriga tjänster.” 
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Hypotes 4: ”Jag har tyvärr dålig koll på hur det fungerar i glesbefolkade län.”  

Hypotes 5: ”Kan nog vara så i vissa fall i mindre företag. Tjänsteföretag är generellt sett 
ofta mer vana med kontorssysslor såsom att hålla koll på bokföring, blanketter och andra 
ekonomifrågor. I mindre arbetarföretag såsom t.ex. målerifirmor, byggfirmor och elfirmor är 
de inte lika vana med att sitta inne på kontoret vilket gör att de ibland köper in dessa tjänster 
lite oftare.” 

Hypotes 6: ”Ja, detta tror jag är vanligt! Se hypotes 2 ovan.” 

Hypotes 7: ”Detta är svårt att säga. Enligt min erfarenhet är att det är väldigt olika från 
företag till företag... Vissa företag med hög skuldsättningsgrad vill i vissa fall hålla nere 
kostnaderna och gör därför så mycket det klarar av själva. Andra företag med hög 
skuldsättningsgrad känner att de vill ha extra koll och anlitar mer hjälp i de fall de känner att 
de inte har egen kunskap att göra alla moment själva. Så det beror mycket på hur ägaren är 
själv...” 

Hypotes 8: ”Detta kan också variera mycket. I vissa lönsamma företag så har de råd med att 
ha anställd personal med hög kunskap. I detta fall köper de in mindre andra uppdrag. I andra 
företag så tycker de att de har råd med att köpa in expertisen från en revisionsbyrå och håller 
nere sina egna lönekostnader. Detta kan verkligen variera.” 
 

Eftersom prissättningen mellan revision och andra uppdrag är upp till er att avgöra hur den 
ska se ut. Undrar vi i fall du som revisor verkligen väljer att skriva det pris som verkligheten 
är, dvs. korrekt pris på revision och andra uppdrag såsom arbetet har fortlöpt?  
 
”De flesta revisionsbyråer har oftast tidregistreringsprogram som de anställda fyller i. Gör 
den anställde en revision så fyller de in tidkoden för revision. Gör den anställde andra 
uppdrag så fyller de i en annan tidkod. I många fall är det nämligen olika priser på revision 
och övriga tjänster/redovisningstjänster. Dessa tidkort blir sedan underlag till faktureringen. 
  
Jag kan endast tala för hur vi gör på vår egen byrå. Där skall vi alltid sätta in rätt tidkod då 
det skall bli rätt pris ut till kunden. Kunden kan alltid få en faktureringsspecifkation där de 
kan se nedlagda timmar på revision och nedlagda timmar på övriga uppdrag såsom 
redovisningstjänster. Däremot kan det ibland bli så att man summerar årets arvode på 
fakturan och hänvisar till faktureringsspecifikationen. 
  
Dock kan jag tänka mig att det ibland kan bli fel i noten om revisionsarvode i 
årsredovisningen. Det är vanligt att den anställde som reviderar årsredovisningen inte alltid 
har full koll på gjord fakturering vilket gör att noten ibland kan bli något felaktig.” 
 
Både Jörgen Hägglund och Erik Torsten Kullberg var dock av annan uppfattning när det 
gällde prissättningen. De menade på att man ofta valde att sätta en större andel mot andra 
uppdrag idag, eftersom man ansåg att kunden såg ett större mervärde i andra uppdrag än 
revision. Ska tilläggas att de båda hade sina största kundgrupper inom de mindre företagen. 

Våra kontaktade revisorer: 
Linda Svensson, BDO, Halmstad. 
Erik Torsten Kullberg, Tönnervik, Malmö. 
Jörgen Hägglund, Revisionskonsulterana, Halmstad 
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4. Empirisk metod 
Vi kommer i detta kapitel att beskriva hur vi valt att gå tillväga med vår empiriska 
undersökning. Vilka undersökningsmetoder vi valt, hur vårt urval har sett ut och hur vår 
datainsamling gått till. Till sist en operationalisering på våra hypoteser.  

4.1 Undersökningsmetod 
Undersökning går ut på att se om revisorns prissignalering påvisar samband för av oss valda 
faktorer på två år. Det innebär som vi tidigare nämnt i uppsatsens metod att vi gör en 
tvärsnittsstudie som ser till varje specifik tidpunk hos de valda företagen (Jacobsen, 2002).  

Vi vill med undersökningen försöka se hur revisorerna väljer att fördela sina kostnader på 
olika tjänster, från det år det blev obligatoriskt för företagen att ha med en not, om revisorns 
prissättning för dennes tjänster, i årsredovisningen.  För att vi ska kunna göra denna 
undersökning kommer vi att analysera årsredovisningar uppdelat på två år per valt företag, vi 
har valt år 1999 och år 2007 i företagens årsredovisningar. År 1999 är valt baserat på att det 
var då noten om en tydligare prissättning blev obligatoriskt. Anledningen till vårt val om år 
2007 har att göra med att då uppsatsen påbörjades under våren 2009 hade många företag ännu 
inte publicerat sina årsredovisningar för 2008. En annan orsak är att minska risken för ett 
missvisande resultat om årsredovisningar för 2008 utnyttjades, bakgrunden till detta är den 
rådande finanskrisen idag som har drabbat många företag onaturligt mycket. Anledningen till 
att vi inte valt att undersöka år till år, är att vi anser det vara för tidskrävande och även att vi 
inte tror att det skulle resultera i någon mer givande information för studien. Detta innebär att 
vår undersökning är av en kvantitativ metod, då vi kommer samla in informationen hämtat ur 
siffror (Backman, 1998).  

235 000 aktiebolag kommer att undantas revisionsplikten om de lägsta gränsvärden som 
förtjänar att övervägas sätts (SOU, 2008:32). Med beaktande till tidsaspekten skulle det därför 
vara omöjligt att göra en totalundersökning. Vi använder oss därför av en urvalsundersökning, 
utgångspunkten för denna är bolag som faller inom ramen för EG:s fjärde bolagsdirektiv, 
artikel 11.  

4.2 Urval 
Undersökningen omfattar Sveriges samtliga 21 län, fördelat på 10 företag per län och vi har 
alltså då fått ut en total kvantitet om 210 bolag för studien.  Företagen är valda efter EG:s 
fjärde bolagsdirektivs gällande SME-bolag, som tar upp vilka företag som kan undantas 
plikten om revision. Detta innebär också att 97,7 procent av Sveriges alla aktiebolag faller 
inom vår urvalsprofil (Forsberg och Brännström, 2009). 

Jacobsen (2002) har med hjälp av tumregler satt upp att det krävs ett urval överstigande 100 
observationer för att kvantiteten ska bli meningsfull att arbeta med och en generalisering ska 
kunna göras. Detta styrker då att vår valda kvantitet är användbar. Bolagen har valts ut via 
systematiskt slumpurval, därmed garanteras det att vi får med företag från affärsdatas totala 
lista om SME bolag, från början till slut (Jacobsen, 2002). Vi har valt att endast ta med de 
företag som har färre än 50 anställda enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv, artikel 11.  

I vårt urval har vi inte tagit hänsyn till om bolaget ingår i en koncern eller inte. Det innebär 
alltså att vi granskar årsredovisningar för juridisk person. 
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Reliabiliteten i en uppsats är viktig, som enligt Jacobsen (2002) innebär att den data som 
samlats in är framtagen på ett tillförlitligt sätt. Därför gjorde vi på så sätt att vi gjorde de 
första 20 bolagen tillsammans, för att se så att inget fel uppstod. För att sedan öka vår 
reliabilitet ytterligare gjorde vi stickprov på ett antal bolag när insamlingen av data var klar.  

Validitet är ett annat mått som är viktigt för en uppsats. Enligt Jacobsen (2002) är validitet ett 
mått på huruvida man mäter det som vill mätas. Validitet delas in i intern och extern validitet, 
där intern står för forskarens förmåga att påverka giltigheten och den externa beskriver 
huruvida resultatet kan generaliseras till vidare forskning (Saunders et al, 2007). Eftersom vi 
studerar årsredovisningar i vår undersökning erhölls en hög intern validitet i den data som 
samlats in då den är granskad och utformad av en revisor. Däremot går det inte att säkerställa 
att den externa validiteten är hög, eftersom resultaten till stor del är beroende av 
konjunkturgången och de politiska faktorerna.   

4.3 Datainsamling 
Datainsamling kan ske på en del olika sätt. I vår studie kommer vi endast att studera 
sekundärdata, genom dokumentstudier, för att besvara våra framtagna hypoteser (Saunders et 
al., 2007). Informationen som lett fram till våra hypoteser är tagen från relevant litteratur och 
vetenskapliga artiklar. 
 
För att kunna besvara våra hypoteser har vi hämtat information från företags årsredovisningar. 
Enligt Saunders et al. (2007) kan det dock vara svårt att hämta all relevant information genom 
att endast göra en dokumentstudie. Utifrån våra framtagna hypoteser ansåg även vi att det 
blev svårt att endast hålla sig till informationen som årsredovisningar delgav oss, därför har vi 
även hämtat information utanför årsredovisningarna. 
 
Vår uppsats är gjord efter en kvantitativ datainsamling, informationen är alltså insamlad i 
form av siffror. Motsatsen till den kvantitativa metoden är den kvalitativa metoden. Denna 
handlar istället om få in information genom språk och handlingar (Jacobsen, 2002). Den 
kvantitativa metoden kommer ge oss en generell bild av verkligheten som är bättre än om vi 
använt oss av den kvalitativa metoden. Vi kan med den kvantitativa metoden också få 
information från många fler företag än vad vi kunnat med den kvalitativa metoden.  
 
Sekundärdata kommer från dokument som oftast kombineras med primärdata vid olika 
forskningsprojekt, men de går även att använda var för sig (Saunders et al, 2007). 
Sekundärdata är skrivet material som inte är speciellt framtaget för studien, utan för annat 
ändamål, till exempel årsredovisningar (Saunders et al, 2007).  En fördel vi har genom att 
använda sekundärdata är att vi kommer kunna gå tillbaka och komplettera vid behov.  

4.4 Bortfall 
Enligt Jacobsen (2002) innebär bortfall att det är någon eller några respondenter som inte 
faller in inom urvalskriteriet.  

I vår datainsamling dök det emellanåt upp nollvärden på posten ”andra uppdrag”. Eftersom 
mycket av vår studie bygger på att se till kvoten, är det därför av stor vikt att vi har en faktisk 
siffra även på ”andra uppdrag”. Således har vi valt att bortse från de företag som redovisat 0 
på ”andra uppdrag”. 
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Anledningen till att siffran är 0 i vissa fall kan ha olika förklaringar. Det finns t.ex. inget 
lagkrav som det finns på revision som alla än så länge måste ha. Det går därför inte att 
utesluta att dessa företag inte har någon andel på ”andra uppdrag”. En annan anledning till att 
dessa företag inte har någon siffra här kan vara att man har egen personal som sköter denna 
typ av uppgifter. Att då ta med företag som inte uppger några siffror här kan således bli 
missvisande för vårt resultat.  

I vårt fall blev vi tvingade att bortse från 49 företag av totalt 210. Med andra ord kommer vi 
att analysera 161 företag på två valda år. Någon vettig bortfallsanalys på dessa företag går 
tyvärr inte att göra, eftersom uppsatsen bygger på att det finns en konkret kvot, det vi dock 
kunnat se vid bortsorteringen är att företagen har betydligt fler anställda än vårt snitt. 

4.5 Operationalisering 
Enligt Saunders (2007) måste begreppen i den deduktiva ansatsen förekomma på ett sätt som 
gör kvantitativ data mätbar. Detta görs genom en operationalisering, vilket innebär att teorin 
verbaliseras till något mätbart som ska analyseras empiriskt (Saunders et al., 2007).  

Beroende variabel: 

En beroende variabel är enligt Saunders et al (2007) något som förändras då det sker 
förändringar hos andra variabler. Vår uppsats kommer att ha två beroende variabler, en för 
1999 och en för 2007. De beroende variablerna i uppsatsen är förhållandet mellan revision 
och andra uppdrag (kvoten) för företag som omfattas av ett eventuellt slopande av 
revisionsplikten. Vår förhoppning är att kunna ge en förklaring till hur revisorns prissignal såg 
ut 1999 vid notens införande, och nu idag, den senaste årsredovisning, 2007.  

Hade vi gjort en undersökning för varje år, hade vi fångat upp extremer som orsakats av 
externa förändringar som medfört fördyringar i både revision och andra uppdrag. Eftersom vi 
är ute efter att undersöka kvoten anser vi dock att förändringarna i de absoluta talen är mindre 
intressanta. Vi utgår från att de stora kostnadsförändringarna i revision och andra uppdrag slår 
ungefär lika för alla revisorer. Ytterligare en faktor till att vi valt att avstå från att ta med 
samtliga åren är förknippat till tidsaspekten. Vi kan genom att endast koncentrera oss på två 
årtal ta med ett större urval, som gör att undersökningen blir lättare att generalisera. 

Vi har döpt våra beroende variabler till ”Kvot 99” och ”Kvot 07”, med det menar vi 
förhållandet mellan revision och andra uppdrag för vartdera år för samtliga 161 utvalda 
företag, år 1999 och 2007. Vi har tagit revision/andra uppdrag för att få ut en positiv eller 
negativ kvot. Negativ blir den alltså om delen andra uppdrag varit större än revisionen. 
Kvoten blir alltså enligt vår mening positiv om revisorn valt att lägga en större del av 
kostnaden på revision än på andra uppdrag, och tvärtom.  

Exempel:  

Positiv kvot = 2(revision)/1(andra uppdrag) = 2 

Negativ kvot = 1(revision)/2(andra uppdrag) = 0,5 
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Oberoende variabler: 
 
Revisorns kompetens 

Hypotes 1: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas negativt av en 
auktoriserad revisor. 

Vi kommer att sortera in revisorerna i två kategorier, godkända eller auktoriserade.  

Tänkbart är också att undersöka revisorerna djupare med inriktning på hur länge de varit 
auktoriserade eller godkända. Detta skulle kunna ge en uppfattning om hur erfarna de var i 
yrket. Eftersom det inte går att få fram denna information i årsredovisningen resonerade vi att 
detta medförde ett alltför stort arbete för att rymmas i denna undersökning. Vi har därför nöjt 
oss med att sortera in revisorerna i godkända och auktoriserade. 

Vilken kompetensnivå revisorerna har går att finna i klienternas årsredovisningar. 

  

Revisionsbyrån 

Hypotes 2: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas negativt av mindre 
revisionsbyråer.  

Byråns storlek kan mätas på flera sätt, t.ex. antal anställda, balansomslutning och omsättning. 
Dock har vi valt en annan variant. Denna baseras på att vi tar hänsyn till revisionsbyråns 
varumärke.  

De revisionsbolag vi har med i undersökningen har tilldelats varsitt värde(ex. 1. KPMG, 2. 
Deloitte, etc.). Anledningen till vårt valda tillvägagångssätt är att det tidigare varit 
framgångsrikt eftersom det gått att få fram signifikanta skillnader mellan byråerna, 
exempelvis när det gäller redovisningsstandards (Collin, Tagesson, Andersson, Cato & 
Hansson, 2009). 
Vi har även gjort en dummyvariabel av vårt urval, rikstäckande/ej rikstäckande. 
Utgångspunkten för vår indelning av rikstäckande är revisionsbolagens ”Big Four”. I vilket 
Ernst & Young, Öhrling Pricewaterhousecoopers, Deloitte och KPMG inkluderas. Bortsett 
från ”Big Four” har vi även valt att ta med BDO som rikstäckande, då även de tillhör ett av de 
fem största revisionsbolagen i Sverige. Alla andra byråer har vi kategoriserat in under ”ej 
rikstäckande”.  

Vilken revisionsbyrå företagen har hämtas från årsredovisningar. 

 
Revisorns kön 
 
Hypotes 3: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas positivt av en revisor 
som är kvinna. 
 
Finns åtskilliga undersökningar som gjorts på män och kvinnor, där man kommit till resultat 
om att kvinnor och män skiljer sig åt i en mängd egenskaper (Wennberg, 1997; Pease och 
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Pease, 1999; Morris, 1998). Därför har vi tyckt det vara intressanta att se om en manlig eller 
kvinnlig revisor påverkar kvoten (revision/andra uppdrag) olika.  

Vi har gjort en dummyvariabel av revisorernas kön, i form av manligt eller kvinnligt. För att 
se om det finns samband mellan den beroende variabeln och revisorns kön har vi valt att 
kategorisera företagen på båda åren, 1999 och 2007. Man skulle kunna begränsa det till 
företag som antingen har manliga eller kvinnliga revisorer vid båda undersökta åren. Vi har 
dock ansett det intressant att undersöka alla kombinationer. 

Tillvägagångssättet för att ta fram vilket kön revisorn hade, har vi gjort genom att se på 
revisorns namnunderskrift i årsredovisningen. Det har inte funnits några oklarheter i vårt 
urval vad gäller namn. 

Vilket kön revisorn har, går att finna i klienternas årsredovisningar.  

 
Klientens geografisk lokalisering 

Hypotes 4: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas negativt av mer 
glesbefolkade län. 

Var revisorns klient är geografiskt stationerad påverkar dennes inställning till revision 
(Svanström, 2006; Magri och Baldacchino, 2004; Windsor och Warming- Rasmussen, 2009). 
Eftersom den geografiska lokaliseringen påverkar, har vi valt att sprida ut våra respondenter 
till alla Sveriges län. Trots att vi har stor geografisk spridning på urvalet kan 
undersökningsresultatet ändå bli bra (Svanström, 2008).  

Vi har även valt att göra en dummyvariabel på länen, denna är uppdelad efter 
befolkningstätheten i länet. Statistik på befolkningstäthet i länen är hämtat från statistiska 
centralbyråns hemsida (SCB ²).  

Vår dummyvariabel ser ut enligt följande, Glesbygds län/Inte glesbygds län. De län som hade 
mindre än 49 invånare per km², kallar vi glesbygds län, och de med fler än 49 invånare per 
km² gick under inte glesbygdslän. Information om invånare per km² hittade vi på statistiska 
centralbyråns hemsida (SCB ²). 

En annan tänkbar variant hade kunnat vara att dela upp den geografiska biten på ett lite annat 
sätt, till exempel att göra grupperingen: storstad, småstad och landsbygd.  Men eftersom vi i 
vår undersökning ville ta med ett representativt antal företag från Sveriges alla län valde vi att 
bortse från denna typ av gruppering. 

Vilket geografiskt område klienten verkar i, hämtas via Affärsdatas databas. 

 

Klientens bransch 

Hypotes 5: Olika branscher korrelerar med förhållandet mellan revisionen och andra 
uppdrag.  

Ur vår undersöknings synpunkt är det tyvärr omöjligt att komma åt de uppgifter vad gäller 
högrisk/lågrisk, som skatteverket har på företag och därför kan vi inte sortera företag på dessa 
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grunder. Vi har försökt göra grupperingar med utgångspunkt från sådant som allmänt anses 
som riskföretag, dvs. restaurangbranschen, byggbranschen, men vi bedömde vårt 
undersökningsmaterial vara för litet för att detta skulle bli meningsfullt och tog därför avstånd 
från en mätning baserat på risk. 

Istället väljer vi att dela upp våra valda företag i branscher, baserat på branschkoden som 
finns tillgänglig i årsredovisningarna. Branschindelningen är hämtad från SIX (Scandinavian 
Information Exchange). Denna indelning går även att finna i Dagens Industri och Dagens 
nyheter. Vi har valt att använda Finans, Hälsovård, Industri, IT, Konsumtionsvaror, Media 
och tjänster. 
Information om bransch hämtas i årsredovisningarna samt från SIX. 

 

Klientens storlek 

Hypotes 6: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas positivt ju större 
företaget är. 
 
För att undersöka om det finns något samband mellan storlek på företaget och kvoten, har vi 
valt att se till antalet anställda klienten har. Detta har även tidigare i andra studier visat sig 
framgångsrikt (Webster, 1995).  

Andra tänkbara storleksmått hade varit att istället utgå från företagets balansomslutning och 
omsättning, men eftersom många regelverk för företag är uppbyggda kring antalet anställda 
(jämställdhetsplan, arbetsmiljöfrågor) bortsåg vi från detta. I tidigare forskning har det också 
visat sig att samtliga tre metoder: anställda, balansomslutning och omsättning, att dessa 
korrelerade med varandra vilket gör att det därför känns ganska ointressant att ta med 
samtliga tre (Hackston och Milne, 1996).  

Information om klientens storlek går att hitta i årsredovisningen. 

 
 
Klientens skuldsättning 

Hypotes 7: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas negativt av företag 
med lägre skuldsättningsgrad. 

Skuldsättningsgrad är ett ekonomiskt nyckeltal som talar om hur mycket skulder ett företag 
har i förhållande till dess egna kapital. Det talar också om hur finansiellt starkt ett företag är 
(Karlsson, 2006). Ett företag med hög skuldsättningsgrad uppfattas ta större risk, och vice 
versa för låg skuldsättningsgrad.  

En tumregel är att skuldsättningsgraden ska vara 1, vilket innebär att företaget har lika mycket 
eget kapital som skulder. Överstiger skuldsättningsgraden 1 så är andelen skulder större än det 
egna kapitalet. (Larsson, 2008)  

Förespråkarna för hög skuldsättningsgrad har hävdat att det ger en god avkastning på eget 
kapital. Nuvarande lågkonjunktur har visat hur bräckliga dessa företag är.  
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Eftersom skuldsättningsgraden är en variabel som funnits med i flertal tidigare 
undersökningar likt vår (Fosberg, 2004; Abor, 2005). Av den anledningen anser vi det 
nödvändigt att även vi har med den som en variabel i vår studie. 

Har något företag inte redovisat skuldsättningsgraden i årsredovisningarna, har vi räknat ut 

detta på egen hand.  

Formel vi använt är:  

Skuldsättningsgrad =     (Totala skulder + 28% av Obeskattade reserver)   
 (Eget kapital + 72% av Obeskattade reserver) 

Information om klientens skuldsättningsgrad går att finna i årsredovisningen. 

 

Klientens lönsamhet 

Hypotes 8: Förhållandet mellan revision och andra uppdrag påverkas negativt av 
lönsammare företag. 

En viktig förutsättning för ett företags existens är att företaget har lönsamhet och är 
vinstgivande. När vi mäter hur lönsamma våra valda företag är har vi beslutat oss för att se 
utifrån nyckeltalen, räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på eget kapital. Räntabilitet på 
totalt kapital är ett mått där man relaterar resultatet till kapitalinsatsen och därmed hur 
effektivt företaget utnyttjar sina resurser (Karlsson, 2006).  

Lönsamhet kan även mätas i räntabilitet på sysselsatt kapital (Karlsson, 2006). I tidigare 
forskning har man valt att mäta avkastning på totalt kapital (Glancey, 1998) eller avkastning 
på eget kapital (Abor, 2005). Vi kommer därför att använda oss av dessa båda nyckeltalen, 
vilket också visat sig användbart i studier som tidigare gjorts (Belkaoui och Karpik, 1989).  

 

Räntabilitet på totalt kapital = (Justerat rörelseresultat + Justerade finansiella intäkter) 
    Genomsnittligt justerat totalt kapital  

Räntabilitet på eget kapital = (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader)   
  Genomsnittligt justerat eget kapital 

I vissa sammanhang hävdar man att lönsamheten ska beräknas över en konjunkturcykel för att 
bli rättvisande. Eftersom vi valt att avgränsa undersökningen till två valda år, blir denna 
beräkning alltför omfattande och tidskrävande till vår studie. Vi nöjer oss därför med att se till 
lönsamheten på de två valda åren.  

Information om klientens lönsamhet går att finna i årsredovisningen. 
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5. Analys 
Här analyseras insamlad data från den empiriska undersökningen. Analysen görs genom 
körning av multivariata-, bivariata- och parvisa tester. Dessa tester kommer därnäst 
redovisas och analyseras via programmet SPSS.  

5.1 Inledning 
Kapitlet inleds med att visa statistik för både beroende och oberoende variabler, därefter 
revovisas test på hypoteserna i den ordningen såsom dessa tidigare har presenterats i 
uppsatsen.  

Kvantitativa variabler är räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital, 
skuldsättningsgrad och klientens storlek.  

Kvalitativa variabler är kön, revisionsbyrå, bransch, kompetens och geografisk lokalisering. 

Till testerna används en signifikansnivå på 5 % (0,05) och en svag signifikansnivå på 10 % 
(0,10). Det innebär att det inte kan uteslutas att det finns ett samband vid denna nivå. Allt som 
överstiger detta (0,10), kommer att förkastas.  

Analysen omfattar mer än 30 respondenter, därför behövs det inte göras något 
normalfördelningstest. Detta eftersom variabler redan kan antas vara approximativt 
normalfördelade (Djurfeldt et al., 2003). 

Analysen använder följande tester: 
• Korrelationsmatris  

• Multipel regressionsanalys 

• T-test 

• Pearsons korrelationstest 

• ANOVA- test 

• Scheffes 

• Paired sample T-test 
 

 
Testen används i sin tur som underlag för att försöka besvara uppsatsens hypoteser samt 
slutligen studiens syfte gällande prissignaleringens påverkan av de utvalda faktorerna. 

 
Multivariata tester  

De multivariata testerna utfördes för att analysera variationen i de beroende variablerna med 
hjälp av de oberoende variablerna (Körner och Wahlgren, 2006). Först inleds avsnittet med att 
ställa de oberoende variablerna mot varandra i en korrelationsmatris, för att se så att det inte 
förekommer multikollinaritet mellan de oberoende variablerna. 

Därefter presenteras en multipel regressionsanalys, för att analysera flera oberoende variabler 
med varandra samtidigt (Djurfeldt et al., 2003). Testet talar om hur de oberoende variablerna 
hänger ihop med de beroende variablerna, dvs. i vårt fall om det finns någon signifikant 
påverkan på prissignalen eller ej.  
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Bivariata tester 

T-testet används när två variabler ställs mot varandra, i vårt fall de beroende och oberoende 
variablerna. Enligt Aronsson (1999) görs T-test för att testa skillnaderna mellan 
medelvärdena. 
Med hjälp av detta test försöker vi besvara frågan om hur revisorn valt att prissignalera för de 
två valda åren, dvs. för att se i vilken utsträckning de oberoende kvalitativa variablerna har för 
medelvärdessamband till kvoten. Testerna används som stöd för att besvara studiens hypotes 
ett och tre (H1 och H3) 

Via Pearsons korrelationstest ställs två variabler mot varandra precis som med T-test. Genom 
detta test ser vi om de beroende variablerna har en negativt eller positivt korrelation till 
kvoten.  Enligt Aronsson (1999) utförs Pearsons korrelationstest för att utläsa samband 
mellan variabler. Detta test används i samma syfte som T-test. Dock används detta till de 
oberoende kvantitativa variablerna istället för de kvalitativa eftersom testet lämpar sig bättre 
för dessa variabler. Således kommer hypotes sex till åtta (H6-H8) att bejakas via detta test. 
 
Där det går att dela in variabeln i mer än två grupper kommer ANOVA- test användas (Körner 
och Wahlgren, 2006). ANOVA- testet kompletteras med ett Scheffes test, med vilket 
sambandet mellan en beroende och en oberoende variabel testas. Scheffes testet svarar på om 
de oberoende variablerna korrelerar med varandra eller inte (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2003). Syftet med ANOVA- testet är precis som med Pearsons och T-test, att 
undersöka medelvärdesfördelningen mellan oberoende- och beroende variabler, för att kunna 
ge en indikation på om någon faktor varit särskilt drivande och påverkat prissignalen, för 
vartdera året. Detta test utförs för som stöd för att besvara hypotes två, fyra och fem (H2, H4-
H5).  

 
Paired sample t-test  

Parvisa T-test är sista testet som presenteras. I detta test körs de två beroende variablerna som 
kommer ställas mot varandra. Detta för att undersöka om det skett någon signifikant 
förändring av prissignaleringen(kvoten) mellan 1999 och 2007 års värden. Även de övriga 
variabler kommer att ställas mot varandra för att undersöka om medeldifferensen beror på 
slumpen eller ej (Djurfeldt et al., 2003).  Detta test ska således försöka besvara uppsatsens ena 
syfte om att se på förändringen i skillnader mellan våra valda år för variablerna. 
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5.2 Övergripande statistik för variablerna  
 

 
 
 
 
 
 

I tabell 1 går att utläsa att de beroende variablerna, Kvot 1999 och Kvot 2007, visar ett 
medeltal på 2,44 samt 1,71. Detta betyder att det lades mer pengar på revisionen än på de 
andra uppdragen år 1999 i relation till 2007. Andra uppdrag har med andra ord prioriterats 
högre hos klienterna år 2007 jämfört 1999.  
 

Tabell 2 Beskrivande statistik, oberoende variabler    

Oberoende variable 1999 2007   

Kvalitativa variabler: 
 
Kön1 

 
 
 
Man 

Relativ frekvens 
 

88 

Relativ frekvens 
 

77 
    

 Kvinna 12 23   
      
Revisionsbyrå1 Ernst & Young 16 16   
 Öhrlings 20 20   
 Deloitte 12 12   
 KPMG 6 6   
 BDO 6 6   
 Övriga 40 40   
      
Kompetens1 Auktoriserad 59 65   
 Godkänd 41 35   
      
Geografisk lok.2  4,8 4,8   

Bransch¹ Konsumtionsvaror 8 8   
 Media 8 8   
 Finans 15 15   
 Hälsovård 15 15   
 Industri 26 26   
 IT 9 9   
 Tjänster 19 19   
 
Kvantitativa variabler:  

    

  Medelvärde Medelvärde Std. Avv. Std. Avv. 
Räntabilitet på EK 1  20 17 16 11 

Räntabilitet på TK 1  11 9 10 3 

Skuldsättning1  7 12 9 8 

Klientens storlek3 14 16 12 11 
¹ Procent      
2 Procent per län (21 st) 
3 Antal      

 

Tabell 1 Beskrivande statistik, beroende variabler 

Beroende variabler Medelvärde Std. Avvikelse 

Kvot 1999 2,44 2,54 

Kvot 2007 1,71 1,91 



30 

 

I tabell 2 kan utläsas att antalet auktoriserade revisorer har ökat mellan de två åren, från 59% 
till 65%. Likaså har andelen kvinnliga revisorer ökat, från 12% till 23%. När det gäller de 
undersökta företagen har det inte skett någon förändring enligt den geografiska indelningen, 
ej heller enligt branschindelningen. För de undersökta företagen så har lönsamheten 
försämrats, skuldsättningen ökat samtidigt som företagen vuxit i storlek, mellan de båda åren. 

 

5.3 Multivariat analys 
Av insamlad data redovisas/körs en multipel regression, med vilket har som syfte att ta fram 
en ekvation. Ekvationer från de gjorda regressionerna presenteras även för läsaren. 
Ekvationen i sin tur förklarar sambandet mellan en beroende variabel och två eller flera 
oberoende variabler (Aronsson, 1999). En multipel regression görs alltså för att förklara vilka 
variabler som har betydelse för den beroende variabeln (Wahlgren, 2005). De variabler som 
det råder multikollinaritet mellan utesluts från regressionen. Därför presenteras först en 
korrelationsmatris för vartdera året, för att se om det uppstått multikollinaritet mellan några 
variabler. 

Med en multipel regression ska vi försöka få fram ett påverkandeförhållande mellan de 
oberoende - och de beroende- variablerna. Dvs. testet hjälper oss att avgöra hur de olika 
variablerna påverkar kvoten, eftersom det samtidigt tar hänsyn till att de andra variablerna 
hålls konstant (Aronsson, 1999). 

Datamaterial kommer även att testas i ett Durbin Watson test, för att se att det inte 
förekommer autokorrelation mellan residualerna (Aronsson, 1999). Genom Durbin Watson 
test kan vi se samband utifrån tidsseriedata, för att se om residualerna korrelerar eller ej 
(Aronsson, 1999). Ett optimalt värde på Durbin Watson testet är 2, vilket innebär att det inte 
finns någon signifikant autokorrelation. 

 

 
 
 

 

 

 
 

Tabell 3 åskådliggör en korrelationsmatris för 1999, där kan vi se att ingen av våra oberoende 
variabler är signifikant korrelerade med vår beroende variabel kvot99. I korrelationsmatriser 
går det också att utläsa att det inte finns någon risk för multikollinaritet mellan variablerna. 
Dock går det att se att variabeln räntabilitet på TK korrelerar svagt med räntabilitet på EK. 
Vilket kan förklaras genom att båda variablerna är lönsamhetsmått, och såldes har likvärdig 
uträkningsmetod. 
 
 

Tabell 3- Korrelationsmatris 1999     

  1 2 3 4 5 

1. Kvot99 1     

2. Storlek  0,084 1    

3. Räntabilitet på EK  -0,073 0,120 1   

4. Räntabilitet på TK -0,037 -0,028 0,276* 1  

5. Skuldsättningsgrad -0,122 0,235 0,045 -0,098 1 

            
* Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (2-sidig). 
** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-sidig). 
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Tabell 4 - Korrelationsmatris 2007     

  1 2 3 4 5 

1. Kvot07 1     

2. Storlek  0,007 1    

3. Räntabilitet på EK  -0,065 0,110 1   

4. Räntabilitet på TK -0,089 0,006* 0,873** 1  

5. Skuldsättningsgrad -0,025 0,228** -0,213** -0,251** 1 

            
* Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (2-sidig). 
** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-sidig).    
 
I tabell 4, korrelationsmatrisen för 2007, visar även den att ingen av våra oberoende variabler 
korrelerar med vår beroende variabel kvot07. Här kan vi dock se att det kan uppstå problem 
med multikollinaritet mellan några av våra oberoende variabler. Variabeln räntabilitet på TK 
korrelerar svagt signifikant med storlek och räntabilitet på EK. Skuldsättningsgrad korrelerar 
starkt signifikant med samtliga variabler förutom kvoten. Detta innebär att det finns risk för 
att multikollinaritet uppstår, därför kommer vi att utesluta skuldsättningsgrad och räntabilitet 
på TK i vår multipla regressionsanalys för detta år. 

 

I tabell 5 visas resultatet från vår multipla regressionsanalys inkluderat dummy variabler, för 
år 1999. Modellen har en justerad förklaringsgrad på 1,8 % och R² värdet uppgår till 10,0%, 
som i sin tur innebär att 10,0 % av den beroende variabelns variation kan förklaras med de 
oberoende variablerna.  

Tidigare redovisad korrelationsmatrisen för år 1999 talar om att det inte finns någon risk för 
multikollinaritet, av den anledningen behövs det inte uteslutas någon variabel i körningen.  

Tabell 5 - Multipel regressionanalys med och utan dummyvariabler för 99      

Beroende variabel: Kvot 99   Med alla variabler     Utan dummyvariabler 

 B T-värde Sig. Tolerans B T-värde Sig. Tolerans 

(Constant) 3,712 4,572 0,000  4,191 4,814 0,000  

Kön(K) 0,075 0,926 0,356 0,633      

Storlek(S) 0,104 1,250 0,213 0,593 0,027 1,554 0,122 0,931 

Kompetens(Ko) -0,036 -0,408 0,684 0,572      

Rikstäckande/Ej rikstäckande (R/I) 0,102 1,179 0,240 0,618      

Räntabilitet EK (RE) -0,093 -1,118 0,265 0,790 -0,047 -0,897 0,371 0,906 

Räntabilitet TK (RT) 0,008 0,095 0,925 0,445 -0,027 -0,327 0,744 0,910 

Skuldsättningsgrad (Sk) -0,138 -1,646 0,102 0,581 -0,147 -1,180 0,072 0,935 

Glesbygd/Inte glesbygd (G/I) -0,144 -1,733 0,085 0,590      

Bransch          

Konsumtionsvaror (Kon) -0,012 -0,088 0,93 0,235      

Finans(F) -0,035 -0,219 0,827 0,185      

Hälsovård (H) -0,120 -0,635 0,526 0,130      

Industri (I) -0,077 -0,346 0,730 0,094      

IT (IT) -0,134 -0,782 0,435 0,159      

Tjänster (Tj) -0,210 -1,118 0,265 0,131      

Media (M) -0,207 -1,024 0,307 0,114         

R²/R² Justerat/F-värde/Sig. 0,100/0,018/1,005/0,129  0,015/0,003/1,356/0,198  
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Ingen av variablerna visar på signifikans i tabellen. Toleransvärden är inte heller speciellt bra, 
endast några stycken är på en acceptabel nivå. Detta tyder på att flertalet av variablerna 
korrelerar med varandra. 

I körningen utan dummyvariblerna, syns dock en indikering på att storlek, räntabilitet på TK 
och skuldsättningsgrad är de variabler som kan antas påverka kvoten för 1999. Modellen 
visar fortfarande inte på någon signifikans, den har en justerad förklaringsgrad på 0,3 % och 
R² värdet uppgår till 1,5 %.  Våra toleransvärden är betydligt högre och acceptabla nu, vilket 
betyder att det inte finns några korrelationer mellan de utvalda variablerna.  

Framtagen ekvation blir (inkl. dummy) : Y= 0,075K+0,104S-0,036Ko+0,102R/I-0,093RE+0,008RT-

0,138Sk-0,144G/I-0,012Kon-0,035F-0,120H-0,077I-0,134IT-0,210Tj-0,207M +3,712 

Framtagen ekvation (utan dummy) : Y = 0,027S-0,047RE-0,027RT-0,147Sk + 4,191 

Det går med andra ord inte att besvara huruvida specifika faktorer varit särskilt drivande för 
att förklara skillnaderna mellan åren. Resultatet är alltför spretigt och testvärdena visar inte på 
acceptabla värden för att kunna dra några konkreta slutsatser.  

 

I tabell 6 kan vi se den första multipla regressionsanalysen för vår beroende variabeln år 
2007, kvoten07. Precis som för 1999 så körs först en multipel regressionsanalys med alla våra 
dummyvariabler och därefter en utan våra dummyvariabler.  

Modellen är starkt signifikant (0,000). Den justerade förklaringsgraden visar 19,2 % och 
modellens R² värde uppgår till 27,3 %, vilket innebär att 27,3% av den beroende variabelns 
variation kan förklaras med de oberoende variablerna.  

 

Tabell 6 - Multipel regressionanalys med och utan dummyvariabler för 07      

Beroende variabel: Kvot 07   Med alla variabler     Utan dummyvariabler 

 B T-värde Sig. Tolerans B T-värde Sig. Tolerans 

(Constant) 3,554 4,649 0,000  4,012 4,144 0,000  

Kön(K) -0,200 -2,529 0,012 0,932      

Storlek(S) 0,017 0,197 0,844 0,776 -0,004 -0,045 0,964 0,988 

Kompetens(Ko) 0,018 0,206 0,837 0,796      

Rikstäckande/Ej rikstäckande (R/I) -0,267 -3,321 0,001 0,902      

Räntabilitet EK (RE) -0,069 -0,852 0,395 0,892 -0,064 -0,804 0,423 0,988 

Räntabilitet TK (RT) -0,065 -0,786 0,433 0,822      

Skuldsättningsgrad (Sk) -0,037 -0,556 0,406 0,864      

Glesbygd/Inte glesbygd (G/I) -0,083 -1,061 0,290 0,946      

Bransch          

Konsumtionsvaror (Kon) -0,083 -0,709 0,479 0,235      

Finans(F) -0,349 2,529 0,012 0,190      

Hälsovård (H) -0,116 -0,747 0,456 0,149      

Industri (I) -0,160 -0,821 0,413 0,095      

IT (IT) -0,008 -0,055 0,956 0,163      

Tjänster (Tj) -0,172 -1,042 0,299 0,133      

Media (M) -0,162 -0,914 0,362 0,116         

R²/R² Justerat/F-värde/Sig. 0,273/0,192/3,174/0,000  0,012/0,220/0,374/0,135  



33 

 

Durbin Watson testet visar ett värde på 2,0 som innebär att modellen inte har någon 
autokorrelation (Aronsson, 1999). 

I analysen utan dummyvariabler finns varken räntabilitet på TK eller skuldsättningsgrad med. 
Detta eftersom de indikerar på multikollinaritet i korrelationsmatrisen. Storlek och räntabilitet 
på EK är de variabler som antyder på att kunna påverka kvoten. Tillsammans har de en 
förklaringsgrad på 22,0 %, vilket innebär att variablerna svarar för 22,0 % av den beroende 
variabelns variation. Vi kan också se att toleransvärden har blivit markant bättre än då testet 
utfördes inkluderat dummyvariablerna. Modellens signifikans har gått från starkt signifikant 
med dummyvariablerna till inget signifikant samband (0,135) då man exkluderade från dessa. 

Framtagen ekvation blir(inkl. dummy) : Y= -0,200K+0,017S+0,018Ko-0,267R/I-0,069RE-0,065RT-

0,037Sk-0,083G/I-0,083Kon-0,349F-0,116H-0,160I-0,008IT-0,172Tj-0,162M + 3,554 

 
Framtagen ekvation (utan dummy):Y= -0,004S-0,064RE +4,012 

 

Även för 2007 är testvärdena alltför dåliga. Dock kan vi se att vissa värden är lite bättre för 
2007 än 1999. Tråkigt nog kan vi inte hitta någon förklaring på ett statistiskt sätt vilka 
variabler som påverkar och på vilket håll.  
 

5.4 Bivariat analys 
I den bivariata analysen testas två variabler samtidigt – oberoende och beroende (Körner och 
Wahlgren, 2006). De multipla testerna kunde inte åskådliggöra och besvara uppsatsens syfte, 
av den anledningen väljer vi att även se till korrelationen samt göra en medelvärdesanalys för 
att få en indikation på svaret av de framtagna hypoteserna. 
 

Hypotes 1 – Revisorns kompetens 

Tabell 7 - Korrelation mellan kvoten och kompetens   

Kompetens 99 Antal  Medelvärde Kompetens 07 Antal  Medelvärde 

Auktoriserad 95 2,35 Auktoriserad 104 1,68 
Godkänd 66 2,58 Godkänd 57 1,94 

T-test sig.  0,185 T-test sig.  0,176 
    

För att analysera förhållandet mellan kompetens och kvoten av respektive år, utfördes ett T-
test. Tabell 7 visar att medelvärdet för både 1999 och 2007 är lägre hos en auktoriserad 
revisor jämfört med en godkänd, detta ger oss en indikation på att vår hypotes om att 
auktoriserade revisorer utför en högre andel andra uppdrag jämfört en godkänd. T-
signifikansen för både 1999 och 2007 visar dock att det inte finns en statistisk säkerhet i 
denna indikation (sig. 0,185 & 0,176). Det går därför inte utesluta att medelvärdena i själva 
verket beror på slumpen. Intressant som tabellen också åskådliggör är att antalet auktoriserade 
revisorerna har ökat med ca 10 procent för 2007 jämfört med 1999.  
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Hypotes 2 - Revisionsbyrå 

Tabell 8 - Korrelation mellan kvoten och revisionsbyrå     

Byrå 99 Antal  Std.avv Medelvärde Byrå 07 Antal  Std. avv Medelvärde 
Ernst & Young 32 2,50 2,68 Ernst & Young 32 1,98 1,99 
Öhrlings 40 2,20 2,59 Öhrlings 40 2,01 1,78 
KPMG 17 2,30 2,87 KPMG 17 2,56 2,13 
Deloitte 12 2,00 2,67 Deloitte 12 2,05 2,19 
BDO 10 1,88 2,27 BDO 10 0,56 1,91 
Ej rikstäckande 50 2,16 2,04 Ej rikstäckande 50 0,65 1,19 
Rikstäckande(totala) 
Totalt 
 
ANOVA sig. 
Scheffes 
 

111 
161 

 
 
 

 

2,19 
1,99 

 
 
 
 

2,64 
2,44 

 
0,341 
0,349 

 

Rikstäckande(totala) 
Totalt 
 

ANOVA sig. 
Scheffes 
 

111 
161 

 
 
 
 

1,57 
2,12 

 
 

 
 

1,95 
1,71 

 
0,022 
0,497 

 
 

     

      

 

Via ett ANOVA-test (tabell 8) testades variansen mellan revisionsbyråerna och kvoten, detta 
för 1999 och 2007. Testet beskriver om medelvärdesskillnaden mellan byråerna beror på en 
slumpmässig variation i urvalet eller om resultatet mellan kvoten och revisionsbyråerna är 
statistisks säkerställd. Uppdelningen av revisionsbolag gjordes genom att Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, Deloitte och BDO fick varsin grupp(se 
operationalisering). I tabell 8 kan man enkelt se att de 5 stora byråerna har liknande 
medelvärde för både åren och skiljer sig således från de ej rikstäckande byråerna. Väldigt 
påtagligt blir detta när vi jämför ”rikstäckande” med ”ej rikstäckande”. Resultatet ger en 
indikation på att hypotesen om att mindre revisionsbyråer prissignalerar en högre andel andra 
uppdrag än revision jämfört med de större byråerna. 

ANOVA testet visar en signifikans för 1999 på 0,341 och 0,022 för 2007. Detta innebär att 
34,1% samt 2,2% säkerhet att slumpen påverkat resultatet.  För att kontrollera att ANOVA 
testets signifikans inte berodde på signifikans mellan byråerna genomfördes ett Scheffes test. 
Detta gav en signifikans på 0,349 och 0,497, alltså finns det ingen risk för att ANOVA testets 
signifikans beror på signifikans mellan byråerna. 

 

Hypotes 3 – Revisorns kön 

Tabell 9 - Korrelation mellan kvoten och kön      

Kön 99 Antal  Std. Avv.  M  Kön 07 Antal  Std. Avv.  M  

Man 141 2,73 2,49 Man 124 2,07 1,76 
Kvinna 20 1,80 2,08 Kvinna 37 1,03 1,53 
T-test sig.   0,302 T-test sig.   0,403 
 

För att avläsa medelvärdessambandet mellan revisorns kön och kvoten kördes ett T-test, för 
respektive år. Av tabell 9 kan utläsas att medelvärdena för manliga revisorer är högre än för 
kvinnliga. I undersökningen för 1999 var det endast 20 kvinnliga revisorer av totalt 166. För 
2007 hade antalet ökat till 37. Medelvärdena för manliga revisorer är 2007 fortfarande högre 
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än för kvinnliga. Detta indikerar att kvinnliga revisorer lägger mer tid på revision än manliga 
(detta ligger i linje med vår hypotes). T-testet har en signifikansnivå på 0,302 för 1999 och 
0,403 för 2007, vilket inte är acceptabela värden baserat på det krav vi ställt upp.  

 

Hypotes 4 – Klientens geografisk lokalisering 

Tabell 10 - Korrelation mellan kvoten och geografisk lokalisering   
Geografisk lok. 99 M Std. Avv. Geografisk lok. 07 M Std. Avv. 

Stockholm 4,61 4,16 Stockholm 5,93 4,77 

Uppsala 2,45 2,02 Uppsala 3,06 3,49 

Södermanland 1,32 0,69 Södermanland 2,43 1,71 

Östergötland 0,94 0,83 Östergötland 0,81 0,92 

Jönköping 3,42 3,32 Jönköping 3,49 3,59 

Kronoberg 1,10 1,30 Kronoberg 2,57 2,28 

Kalmar 3,25 3,21 Kalmar 1,70 1,68 

Gotland 2,34 2,95 Gotland 1,32 2,44 

Blekinge 1,88 1,48 Blekinge 2,05 2,64 

Skåne  4,77 4,11 Skåne  3,92 4,21 

Halland 1,80 1,13 Halland 2,54 3,46 

Västra Götaland 3,66 3,20 Västra Götaland 4,21 4,58 

Värmland 2,68 2,51 Värmland 2,05 1,40 

Örebro 3,41 4,94 Örebro 3,04 3,85 

Västmanland 1,91 2,24 Västmanland 0,84 0,94 

Dalarna  2,47 0,94 Dalarna  1,36 1,61 

Gävleborg 2,46 1,75 Gävleborg 2,22 2,07 

Västernorrland 0,93 1,30 Västernorrland 0,39 0,27 

Jämtland 1,80 1,55 Jämtland 0,92 0,23 

Västerbotten 0,68 0,84 Västerbotten 0,39 0,18 

Norrbotten 0,54 1,15 Norrbotten 0,22 0,36 

Totalt 2,44 2,24 Totalt 1,71 2,01 

ANOVA sig.   0,014 ANOVA sig.   0,002 

Scheffes    0,964 Scheffes   0,806 
 

För att verifiera skillnaden mellan olika län och kvoten kördes ett ANOVA-test. Testet hjälper 
till att beskriva om medelvärdesskillnaden mellan länen beror på en slumpmässig variation i 
urvalet eller om det finns ett signifikant samband mellan kvoten och medelvärdesskillnaderna 
mellan länen.  

I tabell 10 går att utläsa att det högsta medelvärdet finns i Stockholm, Västra Götaland och 
Skåne län. Samtliga dessa län befinner sig i kategorin ”inte glesbefolkade län” enligt vald 
gruppindelning av länen (se operationaliseringen). De lägsta medelvärden finns i Norrbotten, 
Västerbotten och Västernorrlands län. De länen är däremot enligt grupperingen så kallat 
”glesbefolkade län”. Hypotesen antog att i glesbefolkade län valde klienterna att anlita mer 
andra uppdrag än revision, våra medelvärden pekar även mot denna teori. 
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ANOVA test visar att det finns ett signifikant samband på våra medelvärden för båda åren 
(0,014) och (0,002). ANOVA kompletterades med att göra ett Scheffes test för att se om det 
fanns signifikant samband mellan urvalsgrupperna. Scheffes testet påvisar att det inte finns 
något signifikant samband mellan de olika länen (0,964 och 0,806), vilket ytterligare stärker 
resultatet om att hypotesen är korrekt.  

Tabell 11 - Korrelation mellan kvoten och glesbygd/inte glesbygd    

Definition 99 Antal  Std. Avv. M Definition 07 Antal Std. Avv. M 
Glesbygd 97 1,18 2,21 Glesbygd 97 1,31 1,33 
Inte glesbygd 64 3,01 2,79 Inte glesbygd 64 1,74 2,29 

T-test sig.   0,011 T-test sig.   0,000 
 

Av den geografiska lokaliseringen gjordes även en dummyvariabel (som tidigare beskrivits i 
operationaliseringen). Ett test av medelvärdesskillnader gjordes även här, och då kördes ett T-
test. Tabell 11 visar att T-testet för båda 1999 och 2007 är inom acceptabel signifikansnivå. 
Medelvärdena är följdriktig högre för de inte glesbefolkade länen vilket också är i linje med 
vår hypotes. Således visar två test(ANOVA och T-test) samma sak.  

 
Hypotes 5 – Klientens bransch 

 

För att kontrollera skillnaden mellan olika klienters branscher och kvoten kördes ett ANOVA-
test, för både 1999 och 2007. Testet hjälper till att beskriva om medelvärdesskillnaden mellan 
branscherna beror på en slumpmässig variation i urvalet eller om det rent av finns ett 
signifikant samband mellan kvoten och medelvärdesskillnaderna mellan branscherna.  

I tabell 12 går det utläsa att högsta medelvärdet hittas i Finans och lägsta i Konsumtionsvaror 
för båda åren. ANOVA test visar att det finns en signifikant korrelation mellan 
branschvariabeln och kvoten för båda testen för åren (0,012) och (0,000). Scheffes testet 
åskådliggör att det inte finns ett signifikant samband mellan klienternas branscher för 2007. 
Däremot visar Scheffes för 1999 att det finns en svag signifikans mellan branschgruppen, 
vilket gör att vi inte helt kan förlita oss på att ANOVA signifikansen stämmer för detta år.  

 

Tabell 12 - Korrelation mellan kvoten och bransch     
Bransch 99 Antal  Std. Avv. M Bransch 07 Antal  Std. Avv.  M 
Konsumtionsvaror 12 0,98 0,99 Konsumtionsvaror 12 0,73 1,00 
Finans 19 3,07 2,96 Finans 19 3,12 3,75 
Hälsovård 19 1,42 1,79 Hälsovård 19 2,37 2,08 
Industri 36 3,34 2,56 Industri 36 3,26 3,05 
IT 14 2,67 2,82 IT 14 2,33 2,61 
Tjänster 33 1,55 1,63 Tjänster 33 1,22 1,10 
Media 28 1,68 1,66 Media 28 1,47 1,77 
Totalt 161 2,42 2,44 Totalt 161 1,86 1,71 
ANOVA sig.   0,012 ANOVA sig.   0,000 
Scheffes      0,124 Scheffes     0,865 
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Hypotes 6 - Klientens storlek 

Tabell 13 - Korrelation mellan kvoten och klientens storlek  

Definition 99 Medelvärde Definition 07 Medelvärde 
Storlek 13,93 Storlek 15,84 

     

Pearson Korr. 0,084   0,007 
Sig. 0,455   0,924 

     
 

Ur tabell 13 går att utläsa att våra utvalda företag har ökat i medelantal från ca 14 anställda till 
ca 16 anställda från 1999 till 2007. Pearsons korrelations test visar en tendens till positiv 
korrelation mellan förhållandet av kvoten och klientens storlek för våra år, 0,084 och 0,007, 
men korrelationen är inte signifikant (0,455) och (0,924). Detta indikerar att klientens storlek 
inte har någon påverkan på kvoten. 

 

Hypotes 7 – Klientens skuldsättning 

Tabell 14 - Korrelation mellan kvoten och skuldsättningsgrad  
Definition 99 Medelvärde Definition 07 Medelvärde   

Skuldsättningsgrad 7,3 Skuldsättningsgrad 11,6  
      
Pearson korr. -0,122 Pearson korr. -0,025  
Sig. 0,177 Sig. 0,895  
       

 
Ur tabell 14 kan vi se att skuldsättningsgraden ökat i företagen mellan våra år från 7,3 till 
11,6 %. Korrelationstestet visar för 1999 på en negativ korrelation (-0,122) och för 2007 även 
den på negativ korrelation (-0,025) mellan företagens skuldsättningsgrad och kvoten. 
Signifikansnivån är bortom accepterad nivå för båda åren, 0,177 respektive 0,895. Resultatet 
blev att klientens skuldsättning inte verkar ha någon inverkan för kvoten på något av åren. 

 

Hypotes 8- Klientens lönsamhet 

Tabell 15 - Korrelation mellan kvoten och lönsamhet   
Definition 99 Medelvärde Definition 07 Medelvärde   

Räntabilitet EK 20,1 Räntabilitet EK 16,7  
Räntabilitet TK 10,6 Räntabilitet TK 9,3  
      
Pearson korr. EK -0,073 Pearson korr. EK -0,065  
Pearson korr. TK -0,037 Pearson korr. TK -0,089  
Sig. EK 0,313 Sig. EK 0,264  
Sig. TK 0,577 Sig. TK 0,537  
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I tabell 15 kan vi utläsa av Pearsons korrelationstest för variablerna räntabilitet på eget 
kapital och räntabilitet på totalt kapital 1999, att båda ger oss ett negativt korrelationsvärde. 
För räntabilitet EK -0,070 och för räntabilitet TK -0,039. Signifikansnivån visar för båda 
variablerna en inte signifikant skillnad på 0,313 (EK) respektive 0,577 (TK). Lönsamheten för 
1999 har således ingen signifikant påverkan på prissignaleringen. För 2007 visar Pearsons 
korrelationstest för räntabilitet på EK -0,065 och räntabilitet på TK  -0,089. Signifikansnivån 
är även här för hög för att det ska finnas ett signifikant samband, (0,264) och (0,537). Av 
tabellen går det också att se att bolagen hade en bättre lönsamhet 1999 än 2007 (medelvärdena 
är högre). Testen säger att lönsamhet som faktor inte kan påvisa ett samband till kvoten för 
något av åren. 

 

Tabell 16 – Parvisa T-test  
Definition 99 Medeldifferens T-värde Signifikans 

Kvot07-Kvot99 -0,73 -4,05 0,000 

Storlek07-Storlek99 1,91 4,00 0,000 

Kompetens07-Kompetens99 -0,06 -1,43 0,150 

Kön07-Kön99 -0,11 3,68 0,000 

LönsamhetEK07-LönsamheEKt99 -3,43 -3,15 0,000 

LönsamhetTK07-LönsamhetTK99 -1,34 -2,78 0,002 

Skuldsättningsgrad07-Skuldsättningsgrad99  4,32 3,51 0,000 
 

För att mäta om det skett någon förändring mellan åren på insamlad data, kördes ett 
Paired sample t-test. Av tabell 14 går det att utläsa att kvotens trend pekar mot högre 
andel andra uppdrag från 1999 till 2007, detta bekräftas också genom ett högt T-värde 
samt en signifikans på 0,000. Intressant att se är också att företagens skuldsättningsgrad 
ökat markant vilket även detta bekräftas genom högt T-värde och signifikans på 0,000. 
Samtliga variabler utom kompetens visar ett signifikant samband till medeldifferensen 
som uppstått för våra variabler.   
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5.5 Sammanfattning av hypotesprövning 
Analysen delades upp i två delar. I första delen testade den ursprungliga hypotesen enligt 
nedanstående bild (bild 1). Den andra delen agerade som en reservplan, där det handlade om 
att försöka ta fram en indikation på de möjliga hypotesantagandena baserat på bivariata tester. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 1. Hypotesmodell 

 
Den framtagna teorin gick ut på att vi skulle kunna uttala oss om vilka faktorer och på vilket 
håll de eventuellt i sådant fall påverkar våra beroende variabler (kvoten på två år). För att 
detta skulle vara möjligt att besvara på utifrån ett statistiskt sätt, ansåg vi det nödvändigt att 
köra en mulitpel regressionsanalys på urvalet. 
 
De multivariata testerna visade dock att det statistiska underlaget var spretigt och testvärdena 
visade inte heller på acceptabla värden för att kunna dra några egentliga konkreta slutsatser 
enligt strikt statistisk teori. Enda vi i realiteten kan uttala oss om av de multivariata testerna är 
att det finns en indikering på att några av faktorerna skulle kunna påverka kvotens utfall. 
Storlek var den enda faktorn som visade på en antydan att kunna vara drivande för båda åren 
(svag signifikansnivå). Medan räntabilitet på TK och skuldsättningsgrad visade visst tecken 
att påverka kvoten för 1999. För 2007 kunde däremot räntabilitet på EK ge viss anspelning att 
påverka kvoten.  
 
Eftersom den ursprungliga hypotesmodellen inte kunde statistiskt verifieras gick vi vidare i 
analysen med bivariata tester. Här testade vi variabel för variabel mot kvoten mellan andra 
uppdrag och revisionskostnader. I de här testerna visade det sig betydligt bättre testvärden. 
Dock gick de här testerna lite utanför dem ursprungliga hypotesantagandena, eftersom vi med 
hjälp av dessa test egentligen bara kunde uttala oss om medelvärdesskillnader och ingen 
direkt påverkan eller riktning. I slutsatsen i kapitel 6.2 väljer vi att kommentera vårt utfall på 
vardera hypotes, här ger vi även en lättöverskådlig bild på de alla hypoteserna om de 
förkastats eller inte (bild 2). 

Klienten: 

• Geografi 

• Bransch 

• Storlek 

• Skuldsättning 

• Lönsamhet på EK 

• Lönsamhet på TK 

Förhållandet mellan 

revision och andra 

uppdrag 

Påverkar 

Revisorn: 

• Kompetens 

• Kön 

• Revisionsbyrå 
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6. Slutsats 
Detta avsnitt kommer att diskutera och ta fram slutsatserna för uppsatsen. Vad vi har kommit 
fram till angående faktorernas inverkan på revisorernas prissignalering. Kapitlet avslutas 
med reflektioner samt förslag till fortsatt forskning i ämnet. 

6.1 Slutsatser  
Utgångspunkten vi hade då vi gav oss in i ämnet, var att revisorerna skulle lägga större andel 
mot andra uppdrag för 2007 än 1999, detta pga. diskussionen om revisionspliktens slopande. 

Vi utgick från att tidsperspektivet skulle ge oss en klar indikation mot större andel andra 
uppdrag. Det vi ville undersöka var ett antal faktorer som vi trodde var mest drivande för att 
kompensera ett eventuellt intäktsbortfall inom revisionen. 

Av datamaterialet gick det mycket riktigt att utläsa den trend som vi prognostiserade. Det har 
skett en kraftig ökning av delen andra uppdrag mellan de båda åren, 1999 och 2007, från ett 
medelvärde på ca.18000 till ca.37000 på urvalet. Resultatet av förändringen är dessutom 
statistiskt bekräftad via våra parvisa T-test. Detta överensstämmer med andra liknade 
undersökningar som sett på trendutvecklingen (Ashbaugh, 2004). Även två av de tillfrågade 
revisorerna förde ett liknande resonemang som anspelade på denna trend. Där de menade att 
andra uppdrag uppfattas av klient som ett större mervärde än vad revision gör, därför väljer 
man som revisor att prissignalera på detta sätt.  

Den faktiska kostnadsökningen för revisionen mellan 1999 och 2007 uppgår till 60 % av 
urvalet. Detta kan jämföras med KPI som under samma period ökat med 12,5% (SCB ³). 
Slutsats man kan dra av det är att revision inte verkar vara en speciellt konkurrensutsatt 
bransch.   

Analysen visar av datamaterialet att endast ett fåtal faktorer berör på ett signifikant sätt vår 
beroende variabel för 1999 respektive 2007. Den enda faktorn som påverkar revisorernas 
prissignalering både 1999 och 2007 ur ett statistiskt signifikant förhållande är den geografiska 
lokaliseringen. 

Revisionsbyråerna ger 2007 en klar prissignal till kunderna, andra uppdrag, dvs. det som 
företagen uppfattar som värdefullt blir allt tyngre i kvoten (Thorell och Norberg, 2005). Ur 
företagens synpunkt kan det finnas många rationella skäl till att uppskatta nyttan av andra 
uppdrag. Trots politikernas ständiga löften om att förenkla för företagen ökar reglerna hela 
tiden för företagen när det gäller skatter, personal, miljö, etc. (Thorell och Norberg, 2005). 
Detta är områden där mindre företag sällan har egen kompetens och där revisorn kan vara en 
naturlig samtalspartner. Det finns också en stor grupp företagare, de så kallade 40-talisterna, 
som håller på att avveckla/sälja sina företag. Det är därför antagligen naturligt att föra sådana 
diskussioner med revisorn, vilket självfallet gör att andra uppdrag upptar en större andel. 

Det är med andra ord inte självklart att förändringen 2007 mot en större del andra uppdrag 
endast beror på en av revisorn taktiskt gjord förflyttning av kostnader baserat på olika 
faktorer. Detta kan ju kanske förklara varför vi ofta fått ett resultat som inte stämt med vad vi 
förväntat. 
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6.2 Slutsats hypoteser 
Här behandlas de olika hypoteserna som tagits upp i arbetet. Detta görs för att summera 
resultatet av bearbetningen i analysen och för att konstatera om de olika hypoteserna förkastas 
eller inte. Presentationen av hypoteserna följer samma ordning som vi tidigare haft genom 
hela uppsatsen.  
 
De multivariata testerna påvisade ett dåligt resultat. Detta gjorde att hypotestesterna till stor 
del byggde på vad de bivariata testerna resulterade i. Dock ska nedan resultat inte ses som 
någon absolut sanning, utan mer som en indikation. Detta eftersom vi med de bivariata 
testerna inte kan uttala oss om den direkta påverkan eller riktningen.  
 
 Hypotes Utfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Sammanfattning hypoteser 

 
H1- Revisorns kompetens 

Teorin gick ut på att den auktoriserade revisorn kunde ta mer betalt beroende på sin 
(akademiska) kompetens än den godkände inom andra uppdrag.  

Analysen gav oss en indikation på att vår hypotes stämde, eftersom medelvärdet för både 
1999 och 2007 var lägre hos den auktoriserade revisorn jämfört mot den godkände.  I de 
bivariata testerna kunde vi dock inte få fram ett signifikant förhållande mellan vår 
kompetensvariabel och kvoten varken för 1999 eller 2007. I den multipla regressionen kunde 
inte heller någon signifikans påvisas för kompetensvariabeln. Det innebär således att vi 
tvingas att förkasta hypoteserna för båda åren. Detta var helt i linje med vad våra tillfrågade 
revisorer hade framfört. 

 

Revisorn 

H1: Kompetens - 

H2: Byrå – 

H3: Kön + 

Klienten 

H4: Geografi – 

H5: Bransch 

H6: Storlek + 

H7: Skuldsättning - 

H8: Lönsamhet - 

Analys 

Analys 

 1999 2007 

H1: Förkastas/Förkastas 

H2: Förkastas/Förkastas ej 

H3: Förkastas/Förkastas 

H4: Förkastas ej/Förkastas ej 

H5: Förkastas/Förkastas ej 

H6: Förkastas/Förkastas  

H7: Förkastas /Förkastas  

H8: Förkastas/Förkastas 
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H2- Revisionsbyrå 

Hypotes 2 grundade sig på tidigare studier som kommit fram till att revisionsbyråns storlek 
påverkar hur prissignalen sker (DeAngelo, 1981; Gerrard et al., 1994). Enligt Collis (2003) 
tvingas de mindre byråerna anpassa sig mot bakgrund till revisionspliktens avskaffade genom 
att vikta om till en större andel andra uppdrag, vilket är den teori som ligger bakom vår 
framtagna hypotes.  

Av datamaterialet kan utläsas att medelvärdena visar en slående skillnad mellan rikstäckande 
byråer och övriga byråer för båda åren. Hypotesen om att de övriga byråerna lägger större 
andel mot andra uppdrag ger detta utslag för. ANOVA testet visar att det finns ett signifikant 
medelvärdessamband mellan de olika revisionsbyråerna och kvoten för 2007, dock kan vi inte 
se något signifikant samband för 1999. Resultatet för 2007 överensstämmer alltså med de 
tidigare studierna om att prissignalen influeras beroende på revisionsbyrå. Vi kan därmed inte 
förkasta vår hypotes för 2007. Anledningen till att vi tvingas förkasta hypotesen för 1999 
ligger i att vi inte på ett statistiskt sätt kan säkerställa vår indikation via medelvärdena, 
eftersom vår signifikansnivå för detta år faller bortom acceptabel nivå. Men vi inte bortse från 
att det varit slumpen som avgjort resultatet i detta fall.  

Av datamaterialet framgår också att de rikstäckande byråerna är dyrare än de övriga. Vi talade 
med en företagare som anlitade en av de rikstäckande. Han kåserade att denna byrå hade 
använt som ett försäljningsargument om att anlitade han dem så garanterade de att han aldrig 
kommer att förlora ett skattemål, vilket kanske kan ses som en förklaring till resultatet.  

En annan rimlig tanke till resultatet är att de rikstäckande känner sig tryggare vid avskaffande 
av plikten än de övriga, därför anpassar sig de övriga mer ur prissynpunkt. Detta 
överensstämmer också med tidigare forskning (Collis, 2003; Dinsdale och Önnerdal, 2007). 
Prissignalen är lika klar i båda fallen, de övriga anpassar sig till vad man tror företagen är 
villiga att betala för, de rikstäckande signalerar att man utför en perfekt revision. 

En inte obetydlig faktor i detta sammanhang är revisorns oberoende. Den rikstäckande 
revisionsbyrån leds ofta från någon annan plats, riktlinjerna de arbetar efter gäller hela 
revisionskedjan. Den övriga revisorn riskerar på ett helt annat sätt att anpassa sig efter 
kundens önskemål, prissignalen om andra uppdrag blir därför självuppfyllande.  

För revisionsbyrån har det ingen ekonomisk betydelse om den får intäkterna som andra 
uppdrag eller revisionsarvode. De mindre företagens ekonomi är ofta direkt knuten till 
ägarens ekonomi. Skattefrågor, pensionsavsättningar, arvsfrågor etc. har ägarna ofta behov av 
att få hjälp med. Revisorns roll som oberoende övergår i andra uppdrag till att hjälpa ägaren 
till mest förmånliga beslut. Med detta skapar revisorn ett beroendeförhållande, ägaren tjänar 
privat pengar på att revisorn är duktig i sin rådgivning och upplever nytta för kostnaden. 
Revisorn har skaffat sig en långsiktig, beroende på att skattefrågor och dylikt ofta är 
långsiktiga planeringar som omarbetas vid varje bokslut, intäkt. I den rollen får troligen 
revisorn lättare att övertyga klienten om att fortsätta med revisionen, revisorn kan ju dessutom 
ha fördelat kostnaderna mellan revision och andra uppdrag så att revisionskostnaden uppfattas 
som låg vilket kan vara en ytterligare förklaring till resultatet. 
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Enligt våra tillfrågade revisorer var även detta svar rimligt, dvs. mindre revisionsbyråer väljer 
att prissignalera mot en större andel andra uppdrag. Som Linda Svensson från BDO 
skrev,”Större företag har Ekonomichefer och Controllers. Dessa har oftast inte samma behov 
som ett litet företag”.  

H3- Revisorns kön 

Teorin baserade sig på vad tidigare forskare hade kunnat särskilja i egenskaper mellan en man 
och kvinna, och utifrån detta gjort en generalisering till man och kvinna. De teorier som togs 
fram avseende manligt och kvinnligt beteende kändes som om vi tangerade fördomar.  
Hypotesen gick ut på att en revisor som är kvinna lägger större andel mot revision än en 
revisor som är man. 

Av tidigare redovisade kvinnliga egenskaper, stor inriktning på att allt ska vara noga och 
laglydigt. Det borde innebära att vid en kvinnlig revision lades det mer tid på revisionsarbetet 
än vid en manlig revision. I förlängningen skulle det betyda att kvinnlig revision innebär 
större trygghet för att allt är korrekt utfört. 

Av datamaterialet för båda åren kunde vi dock se att en revisor som är man har ett större 
medelvärde än en revisor som är kvinna, vår hypotes är alltså felvänd. Dvs. en manlig revisor 
lägger enligt vår data mer kostnader på revision än andra uppdrag jämfört med en kvinnlig. 
Våra bivariata tester visar på att det inte finns något signifikant medelvärdessamband mellan 
könsvariabeln och våra beroende kvotvariabeler för något av åren. Den multipla regressionen 
visar även den på ett ej signifikant samband. Därför tvingas vi att förkasta vår hypotes om att 
beroende på vilket kön revisorn har påverkar det prissignaleringen mellan revision och andra 
uppdrag. Detta låg också i linje med vara våra tillfrågade revisorer antog. 

Anledningen till vårt resultat kan vara, att signalen revisor som är kvinna = kvinnliga 
egenskaper och revisor som är man = manliga egenskaper inte nödvändigtvis är rätt (Morris, 
1998). Revisorer har kanske inte könsmässiga egenskaper med sig i arbetet alternativt söker 
han/hon sig inte till detta yrke har denne kanske inte utpräglat dessa egenskaper. Det är ju 
troligt att revisionsbyråerna vill signalera likartad prissättning oberoende av kön. Självklart 
kan vi inte heller utesluta att resultatet beror på slumpen, dvs. vi har ett för litet 
undersökningsmaterial för att veta säkert. 

H4- Klientens geografisk lokalisering 

Hypotes 4 grundade sig på tidigare studier som kommit fram till att den geografiska 
placeringen påverkar hur prissättningen mellan revision och andra uppdrag ser ut (Svanström, 
2008; Magri och Baldacchino 2004; Windsor och Warming- Rasmussen, 2009). De tidigare 
teorierna hade kunnat påvisa att i mindre orter var beroendeförhållandet mellan revisor och 
klient större än i en mer tätbefolkad ort. Andra uppdrag anses skapa ett större 
beroendeförhållande mellan klient och revisor (Firth, 2002; Frankel et. al, 2001). Vår analys 
ligger i linje med dessa tidigare studier.  

Analysen visar på ett starkt signifikant samband både 1999 och 2007 för våra valda företag i 
de olika länen. Det faktum att vårt högsta medelvärde finns i Stockholm och lägsta finns i de 
nordliga länen indikerar att vår hypotes är korrekt. 
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De bivariata testerna på dummyvariabel visar även de att län som är glesbefolkade har verkan 
på revisorns prissignalering, utifrån medelvärdesskillnaderna, negativt på kvoten. I och med 
våra positiva resultat stärktes alltså denna teori, vilket innebär att hypotes 4 inte ska förkastas.  

Resultatet överensstämmer dock inte med vad våra tillfrågade revisorer antog, de var inne på 
samma spår som oss. Vilket i sig kan stärka misstron på reliabiliteten i vårt datamaterial, och i 
efterhand kan vi tycka att det varit dumt att vi bortsåg från de vanliga mätinstrumenten för storlek.    

H5-Klientens bransch 

För att testa alla branscher enligt SIX branschindelning gjordes först ett ANOVA test. Detta 
test visade på att Finans, Industri och IT hade störst utslag på kvoten. Förklaringen kan vara 
att det kan vara svårt att överblicka och förstå. ANOVA signifikans visade på ett starkt 
signifikant samband för båda åren. Vårt scheffes test bidrog dock till en osäkerhet för om 
1999:s siffror var tillförlitliga, vilket gjorde att vi valde att förkasta vår hypotes för detta år, 
men 2007 kunde vi däremot inte förkasta. Det indikerar att tidstrenden är beroende på i vilken 
bransch man befinner sig i får det olika utslag på kvoten. Dock kunde vi genom den multipla 
regressionen inte finna något signifikant samband för vår branschvariabel.  

Trots detta anser vi att prissignalen från revisorn är tydlig baserat på medelvärde, komplicerad 
bransch innebär höga revisionskostnader i förhållande till andra uppdrag. Enklare bransch, typ 
konsumtionsvaror, har en markant förskjutning mot andra uppdrag. Resultatet för 2007 ligger 
i linje med tidigare forskning som gjorts (Ekström, 2008; Gerrard och Houton et al., 1994).  
Resultatet avvek heller inte från vad våra revisorer hade trott.  

H6- Klientens storlek  

Bruzeli och Wahlberg (2006) menade att företagens storlek skulle ha betydelse för 
prissignaleringen. Han skriver att beroendeförhållandet mellan revisor och företag är större ju 
mindre företaget är. Ett större beroende innebär att större andel läggs mot andra uppdrag 
(Firth, 2002; Frankel et al., 2001). Detta var också det vi byggde vår hypotes på, dvs. ju större 
företaget är, påverkar det kvoten positivt.  

I vår analys kunde vi se en indikation på att kvoten påverkades positivt, Pearsons korrelations 
test var svagt positivt korrelerat med förhållandet mellan revision och andra uppdrag(kvoten) 
för båda åren. Den multipla regressionen visade en indikation på att storlek vara en 
påverkande faktor, dock gick det inte att styrka det genom något signifikant samband. Det 
fanns heller inget signifikant samband på kvoten för något av åren via vårt Pearsons- test. Vi 
tvingas därför att förkasta vår hypotes om storleksvariabeln. 

Trenden för företagens storlek är också tydlig, storlek får allt mindre inverkan på kvoten, från 
sig. 0,455 till 0,924. Det ger oss en indikation på att revisorerna behandlar stora och små 
klienter på ett alltmer likvärdigt sätt.  

Anledningen till att vårt resultat inte gick i linje med vår hypotes och de tidigare studierna kan 
bero som vi redan tidigare skrivit, slumpen. Även att det sätt som vi valt att mäta 
storleksvariabeln kan ha varit felvisande, dvs. vi skulle kanske istället valt att också se till 
andra faktorer såsom balansomslutning och omsättning.   
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H7- Klientens skuldsättning 

Ur tabell 14 kan vi se en trend att skuldsättningsgraden ökat i företagen mellan våra år. Detta 
kan förklaras med att vi 2007 befann oss på toppen av en högkonjunktur, vilket i regel innebär 
att riskaptiten är större (Abor, 2005). Hypotes 7 gick ut på att revisorns prissignal skulle 
påverkas negativt ju lägre skuldsatt företaget var. Detta ligger i linje med vad tidigare studier 
pekat på (Tauringana och Clarke 2000; Collis et al., 2004; Seow, 2001; Senkow, 2001).   

Detta kunde inte vi via vår undersökning komma fram till som slutsats på ett övertygande 
sätt. Vår korrelationsmatris visar att det finns en negativ korrelation, dock att det fanns risk 
för multikollinaritet för 2007. Därför bortsåg vi från en mätning på denna i den multipla 
regressionen när vi gjorde undersökningen utan dummyvariabler. Men den negativa 
korrelationen indikerar att hypotesen stämmer. Dock visar varken 1999 eller 2007 något 
signifikant samband genom vare sig korrelationsmatrisen eller den multipla regressionen och 
vi tvingas av den anledningen förkasta hypotesen om att skuldsättningen har påverkan.  

Förmodligen påverkades 2007 av att vi befann oss i en högkonjunktur som vi tidigare skrivit. 
Det ansågs att det var bra med litet eget kapital och stor andel skulder i företagen eftersom 
det gav hög avkastning på eget kapital. Det fanns dessutom gott om riskvilligt kapital, därför 
var det inte något problem att täcka kapitalbehovet. Självklart påverkas revisorer av den 
allmänna uppfattningen i samhället och såg väl inga problem i skuldsättningsgraden och gav 
därför inga prissignaler. Det är inte otroligt att man kommer att kunna se helt andra signaler i 
den närmsta framtiden. 

H8 - Klientens lönsamhet 

Ett bolag med högt kassaflöde gör det möjligt för fler investeringar än vad ett bolag med lägre 
kassaflöde har. Företag med hög investeringsgrad leder till ett mer komplicerat arbete för 
revisorn än ett företag med få investeringar. Ett lönsamt företag är en säkrare kund än ett 
företag som har dålig lönsamhet, det medför att risken blir högre och ett högre arvode tas ut 
av revisorn. Ett olönsamt företag är sällan heller intresserat av att betala mer än absolut 
nödvändigt, och revisionen som är en tvingande avgift uppfattas säkert som en större 
kostnadspost i det olönsamma bolaget än hos det lönsamma (Nikkinen och Sahlström, 2004; 
Chan et al., 1993; Pong och Wittington, 1994). I hypotes 8 antogs därför att lönsammare 
bolag påverkar kvoten negativt. Detta antagande visade sig emellertid inte stämma varken i 
den bivariata analysen eller i den multipla regressionen för något av åren. I den multipla 
regressionen analyserades bara räntabilitet på eget kapital för 2007, då det rådde 
multikollinaritet inom gruppen, trots det fanns inga tecken på ett signifikant förhållande. Trots 
att vi inte fick något signifikant samband mellan våra lönsamhetsvariabler och kvoten tydde 
vårt resultat ändå på att det lutade åt ett negativt samband eftersom korrelationen var negativ. 
Trots att det fanns indikationer på ett negativt samband kunde dock inget sådant konstateras 
eftersom det inte rådde något signifikant samband, vilket gjorde att hypotes 8 förkastades. 
 
 
 
 
 



46 

 

6.3 Reflektioner 

Det område som borde vara mest utslagsgivande ur förhållande revision/andra uppdrag är risk 
ur den bedömning Skatteverket gör och kommer att göra. Tyvärr har vi inte någon möjlighet 
att göra tester enligt de förutsättningarna som Skatteverket gör och kommer att göra sina 
bedömningar efter men vi vill ändå utveckla tanken något. 

För att konkretisera det tar vi ett exempel som gäller skattefrågor. Det finns en mängd olika 
skatteupplägg som företag har specialiserat sig på att sälja. Många samarbetar dessutom med 
banker vilket ger ytterligare legitimitet åt verksamheten. Som exempel kan man nämna 
upplägget att företagen skall öppna moderbolag på Cypern, det finns även upplägg för Malta. 
Detta har beskrivits som helt korrekt skattetekniskt. När verksamheten varit igång något år 
slår skattemyndigheten ner på det och granskar uppläggen och kommer fram till att det är 
långt ifrån självklart att det är korrekt. 

När det börjar hetta till i sådana verksamheter har de som stått för uppläggen en tendens att 
försvinna, bankerna, som gett verksamheten legitimitet, tar inte något ansvar. Revisorn, 
däremot, måste ha varit inblandad i upplägget från början och blir därmed den som måste 
hjälpa till att reda ut problemen. Eftersom revisorn, från början, måste ha gett ok innebär det, 
troligen, att han får reda ut det. Det innebär arbete, kostnader och prestigerisk. 

Revisorn måste, självklart, ge en klar prissignal till alla företag som han bedömer att 
Skatteverket kommer att intressera sig för. Det finns flera skäl för revisorn att göra detta. 

Revisorn ska fungera som samhällets förlängda arm in i företaget för att kontrollera att inga 
oegentligheter förekommit. Revisorns oberoende, hur långt kan han gå som rådgivare i 
ekonomiska frågor? Rent ekonomiska frågor ur revisorns synpunkt, när han väl godkänt 
bokslutet och debiterat kunden, vem står för kostnaderna för diskussionerna med Skatteverket 
när de inte godkänner upplägg som revisorn gjort? Dessutom måste revisorn bedöma sin egen 
situation, hamnar han/hon ofta i diskussioner med Skatteverket är ju risken att han/hon 
hamnar på Skatteverkets lista över riskfaktorer.  

Stora företag väljer stora revisionsbyråer pga. att de ger status mot kunder, leverantörer och 
finansiärer. Ofta har de egen kompetens för behovet som ligger utanför själva revisionen. 
Mindre företag som väljer stora revisionsbyråer, trots att de vet att de är dyrare, har troligen 
speciella skäl för detta. Dessa mindre företag väljer troligen att fortsätta revision även efter 
revisionspliktens avskaffande. Stora revisionsbyråer sitter därför troligen relativt opåverkade 
av revisionspliktens avskaffande. 

Många mindre företag som väljer mindre revisionsbyråer anser troligen att revisionen är en 
kostnad som inte motsvarar nyttan. De mindre revisionsbyråerna riskerar därför att mista 
större delen av sina klienter om de inte kan höja den upplevda nyttan. För revisionsbyråerna 
är detta inte bara en ekonomisk katastrof utan även en prestigeförlust, en revisionsbyrå utan 
revisioner har ju föga berättigande. 

Under uppsatsens gång har vi dock stött på en hel del problem, ämnet har varit ganska 
invecklat och väldigt svårt att arbeta med. Vår brist på erfarenhet inom vårt område gjorde 
också att vissa delar blev extra svåra. Men vi tycker ändå att vi fått en bra bild av den 
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undersökning vi gjort. Bortser man från alla problem har det varit ett intressant ämne att 
arbete med, resultatet blev inte alltid som man förutspått. Resultatet hade antagligen också 
blivit annorlunda, om man haft fler respondenter eller gjort andra begränsningar av urvalet än 
vad vi gjort.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Att göra ett test på 2008 års siffror skulle kanske ge helt andra utslag. Vi har haft, i princip en 
högkonjunktur hela perioden 1999 till 2007 och det skapar en trygghet. I en lågkonjunktur 
inträder krismedvetande och en kostnadsjakt. Ur revisorns synpunkt bör det innebära ett ökat 
riskmedvetande och därmed sortering i risk, skuldsättning och lönsamhet och ur företagens 
synpunkt en kostnadskontroll både avseende val av revisor och tjänster. 

Brown & Thuresson (2009) skriver angående riskklassning, och nämner bland annat att 
många skulle vara intresserade av den riskklassning som Skatteverket kommer att göra. Fick 
man tillgång till denna riskklassning vore det intressant att mäta revisorernas bedömning och 
åtgärder i förhållande till det.  

Om man mätte på fler påverkande faktorer borde man kanske ha haft med någon mätning på 
hur medvetna företagen är, speciellt de så kallade mikroföretagen, om att revisionsplikten 
eventuellt ska avskaffas och vilka åtgärder de planerat när/om det inträffar. Vi har, när vi gjort 
arbetet, alltmer fått uppfattningen att det är revisorer och myndigheter som diskuterar däremot 
är intresset från företagens sida svagt.  

Det vore intressant att mäta, exempelvis genom intervjuer, företagens upplevda nytta och 
jämföra det mot kvoten och se hur effektiv prissignalen är. 
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