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Sammanfattning 
 
Revisionsbyråer har sedan urminnes tider utöver revisionen erbjudit rådgivningstjänster till 
sina revisionsklienter. Diskussionen om revisorns dubbla roll som både revisor och rådgivare 
är något som diskuterats bland forskare och lagstiftare runt hela världen. Enligt tidigare 
forskning föreslås fördelarna med att revisionsbyrån erbjuder både revision och rådgivning till 
klienterna vara kunskapsöverföring och kostnadsfördelar.  
 
En förutsättning för att revisionen ska fylla sin funktion är att revisorn är oberoende i sin 
granskning och rapportering av företagets verksamhet och räkenskaper. Med anledning av att 
företag i större utsträckning efterfrågar rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå har frågan 
om revisorernas oberoende intensifierats. Lagstiftare är oroliga för att rådgivningstjänsterna 
utgör ett hot för revisorns oberoende. I forskning har det föreslagits att faktorer som 
exempelvis ekonomsikt beroende och relationen mellan företaget och revisorn kan hota 
revisorns oberoende.  
 
Med utgångspunkt från att en oberoende revisor förväntas upptäcka och rapportera de fel och 
brister som identifieras under revisionen har flera forskare tillämpat revisorns benägenhet att 
anmärka i revisionsberättelsen som mått på revisionskvalité. Dock är resultaten från dessa 
studier blandade, vilket betyder att det varit svårt att fastställa huruvida revisionsbyråernas 
tillhandahållande av rådgivningstjänster påverkar revisionskvalitén. På grund av forskning 
kring revisionskvalité nästan uteslutande skett på stora publika bolag har vi i denna studie 
studerat hur rådgivningstjänster kan påverka revisionskvalitén i små privata företag.  
 
Totalt baseras vår studie på 1000 slumpmässigt utvalda svenska aktiebolag med 1-9 anställda. 
I likhet med tidigare studier har vi genom data från företagens årsredovisningar genomfört 
logistiska regressioner. Syftet var att få en uppfattning om huruvida kombinationen av att 
revisionsbyråerna tillhandahåller rådgivning utöver revision till sina revisionsklienter 
påverkar revisorernas benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen. 
 
Sammantaget visar resultaten att det inte förekommer något negativt samband mellan 
företagens anlitande av rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå och revisionskvalitén, mätt 
utifrån revisorernas benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen. Resultaten är i linje med 
tidigare studier och förklaringen till att revisorerna väljer att inte rubba sitt oberoende kan i 
huvudsak kopplas till att revisorerna värnar om sitt rykte och förtroende i näringslivet. 
Således ger resultaten inget stöd för lagstiftarnas oro om att revisorns dubbla roller skulle 
försämra revisionskvalitén i små privata företag.   
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1. INLEDNING 

I detta kapitel ges en introducerande beskrivning och motivering till vår studie där vi 
undersöker hur revisionsbyråernas tillhandahållande av rådgivningstjänster påverkar 
revisionskvalitén.  

1.1 Bakgrund 

Sedan 1983 har svenska aktiebolag omfattats av revisionsplikt vilket innebär att företagets 
räkenskaper och förvaltning ska granskas av en kvalificerad revisor (Thorell & Norberg, 
2008, s. 15,18).  
 
Ända sedan begynnelsen av revisionsyrket på 1800-talet har revisorer vid sidan av 
revisionsuppdraget erbjudit rådgivningstjänster utöver revision till sina klienter (Arruñada, 
1999, s. 513). Företagens efterfrågan av rådgivning från sin revisionsbyrå härleds i forskning 
främst till kunskapsöverföring. När revisionsbyrån tillhandahåller rådgivning erhålls kunskap 
om företagets verksamhet vilket är till nytta när byrån ska utföra revisionen. Samtidigt 
innebär utförandet av revisionen att byrån får en specifik kunskap om företaget vilket ger 
utökade möjligheter att erbjuda skräddarsydda rådgivningstjänster. (Simunic, 1984, s. 679-
681, Arruñada, 1999, s. 514, Kinney et al, 2004, s. 66). Innebörden av kunskapsöverföring 
föreslås bli att revisionsbyråerna kan utföra både revisionen och rådgivningen med högre 
kvalité. 
 
En allmänt känd men sällan uttalad definition av revisionskvalité brukar göras genom 
komponenterna revisorns kompetens och revisorns oberoende (Svanström, 2008, s. 71-72). 
Revisorns kompetens motiveras eftersom den är avgörande för att revisorns ska kunna 
upptäcka brister och fel i redovisningen. Revisorns oberoende förklaras genom revisorns 
benägenhet att rapportera om upptäckta fel och brister. (DeAngelo, 1981 s. 186, DeFond et al, 
2002, s. 1250, Johnson et al, 2002 s. 641-642) 

Att revisorn är oberoende är av stor vikt eftersom revisionens syfte är att öka tillförlitligheten 
och förbättra kvalitén på företagens redovisning (Hayes et al, 2005, s. 9-10). Forskning visar 
att det finns två huvudsakliga incitament för revisorerna att vara oberoende. Dels risken för att 
utsättas för rättsliga processer och risken att deras rykte och förtroende i näringslivet skadas 
på grund av revisionsmisstag (DeFond et al, 2002, s. 1251, Hope & Langli, 2007, s. 6). Detta 
antagande är rimligt eftersom intressenter inte skulle efterfråga revision om revisorn inte var 
oberoende i sin yrkesutövning. En förutsättning för att revisionen ska fylla sin funktion är att 
revisorn kritiskt granskar och rapporterar om företagets ekonomiska ställning (DeFond et al, 
2002, s. 1252, Becker et al, 1998, s. 7-8, Hope & Langli, 2007, s. 5-6). 
 
Med anledning av att revisionsklienter i ökad omfattning anlitar revisionsbyrån för 
rådgivningstjänster har både forskare och lagstiftare världen över diskuterat riskerna med att 
revisorns dubbla roll kan hota revisorernas oberoende och revisionskvalitén. Framförallt har 
debatten intensifieras genom uppmärksammade redovisningsskandaler, som exempelvis; 
Enron, Worldcom och Parmalat. (Hope & Langli, 2007, s. 1, Tanewski & Carey, 2007, s. 2-3, 
Svanström, 2008, s. 9, 69) 
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Exempel på tre situationer där kombinationen av revision och rådgivningstjänster från samma 
revisionsbyrå hotar oberoendet är följande:  

1) En stor andel rådgivningstjänster ökar byråns ekonomiska beroende av klienten (DeFond et 
al, 2002, s. 1252, Ashbaugh et al, 2003, s. 612, Kinney et al, 2004, s. 565,). 

2) En mer personlig relation mellan revisionsbyrån och klienten kan utvecklas vid ökad 
omfattning av rådgivning från revisionsbyrån (Seow, 2001, s. 66).  

3) Genom ökad omfattning av rådgivning finns risken att revisorn hamnar i en 
ledningsposition i företag (DeFond et al, 2002, s. 1252). 

Mot bakgrund av dessa hot mot revisorns oberoende är lagstiftare oroliga för att revisorer är 
villiga att rubba sitt oberoende för att tillmötesgå klienten och inte riskera att förlora 
nuvarande och framtida rådgivningsarvoden (Hope & Langli, 2007, s. 1). Revisorernas 
oberoende är ett omdiskuterat ämne både internationellt genom IFAC1 och nationellt inom 
FAR SRS 2 (SOU 2008:79, s.138).  

Debatten huruvida små och stora aktiebolag i Sverige ska omfattas av samma jävsregler har 
förts. Mot bakgrund av detta fick ”Utredningen om revisorer och revision” i särskilt uppdrag 
av regeringen att se över jäv och oberoende reglerna för de små företagen. (SOU 2008:79, 
s.12-13 ). 

Utredningen föreslår utökade möjligheter för revisionsbyråer att erbjuda kombinerade 
revisionstjänster, redovisningstjänster samt medelsförvaltningstjänster till sina klienter. 
Förväntningarna är fördelar både för revisionsbyråerna och dess klienter. Genom att 
revisionsbyråerna kan erbjuda ett bredare tjänsteutbud förväntas deras intäkter öka. Ur 
klienternas perspektiv bör förslaget innebära reducerade kostnader. Detta genom att 
revisionsbyråerna kan effektivisera handläggningen för de klienter som anlitar revisionsbyrån 
både för revision och rådgivningstjänster (SOU 2008:79, s. 187-188). 

Forskning om huruvida rådgivningstjänster påverkar revisorernas oberoende har 
huvudsakligen inriktats på publika företag i USA. Enligt vår kännedom finns det bara två 
studier som inriktat sig mot hur rådgivningstjänster påverkar revisionskvalitén i privata 
företag (Hope & Langli, 2007, Svanström, 2008). Sammantaget är resultaten från forskning 
om revisorns oberoende och revisionskvalité tvetydliga, både på publika företag och privata.  
 
Med anledning av att en stor majoritet av världens företag är att betrakta som små, anser vi 
det berättigat att undersöka hur rådgivningstjänsterna påverkar revisionskvalitén i små 
företag. Detta eftersom förutsättningarna för revisorns arbete skiljer sig mellan stora publika 
företag och små privata företag. Exempelvis förväntas risken för att revisorer utsätts för 
rättsliga processer vara betydligt högre för stora företag i USA än för små privata svenska 
företag (Hope & Langli, 2007, s. 2-3).  

                                                             

1 International Federation of Accountants 
2 FAR SRS är en branschorganisation för revisions- och redovisningsbranschen i Sverige (www.farsrs.se, 2009-
04-03). 
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Ur svenska små företags perspektiv kan därför revisorns bedömning om det är värt att rubba 
oberoendet påverkas mer av hur mån revisionerna är om sitt rykte än risken för att utsättas för 
rättsliga processer av sina revisionsklienter. Oavsett risken för förlorat rykte eller skadestånd 
kvarstår problemet med att rådgivningstjänster kan utgöra ett potentiellt hot mot revisorns 
oberoende i små företag.  
  
Tidigare studier har undersökt hur kombinationen av rådgivningsarvode och revisionsarvode 
påverkar revisorernas oberoende. I litteraturen framgår att revisionsbyråns ekonomiska 
beroende föreslås uppkomma oavsett typ av arvode (DeFond et al, 2002, s.1249). När det 
gäller små privata företag förväntas arvode inte vara tillräckligt stora i jämförelse med stora 
publika företag för att skapa ett ekonomiskt beroende. Därmed är det rimligt att anta att hoten 
mot revisorns oberoende främst härleds till revisorernas relation till de små företagen.  
 
För det första saknar ofta företagsledare i små företag ekonomisk kunskap vilket gör att 
revisorn riskerar att hamna i en ledningsposition i företaget (Gooderham et al, 2004, s. 7-9, 
Seow, 2001 s. 62-63). Och för det andra innebär kombinationen av att revisorn även utför 
rådgivning att det skapas en nära relation mellan företaget och revisorn vilket riskeras att hota 
revisorns oberoende. I likhet med Svanström samt Hope och Langli att vi det därför motiverat 
att studera revisionskvalité utifrån små privata företag. (Hope & Langli, 2007, s. 9-13, 
Svanström, 2008, s. 228). 
 
Revisionskvalité har i forskning mätts utifrån flera olika sätt, exempelvis har anmärkning i 
revisionsberättelsen används som mått på revisorns oberoende. En revisor som anmärker i 
revisionsberättelsen är ett tecken på förbättrad revisionskvalité eftersom detta indikerar på att 
revisorn väljer att rapportera om fel och brister i redovisningen oavsett eventuella 
konsekvenser detta kan få på revisorns framtida möjligheter att erhålla lukrativa 
rådgivningsuppdrag. Tolkningen av att revisorn inte anmärker i revisionsberättelsen är 
försämrad revisionskvalité, konsekvensen av detta blir exempelvis att företagets intressenter 
riskerar att fatta beslut på grund av att företaget redovisar missvisande information. 
 
Resonemanget om revisorernas dubbla roll både som revisor och rådgivare är något som 
riskerar hota oberoende. Mot bakgrund av förslag om uppluckrande av jävsreglerna i Sverige 
finner vi det intressant att undersöka hur revisionskvalitén påverkas av revisorns benägenhet 
att anmärka i revisionsberättelsen i samband med utförandet av både revision och rådgivning 
till klienten. 

1.2 Problemformulering 

Finns det ett samband mellan företagens anlitande av rådgivningstjänster från sin 
revisionsbyrå och revisionskvalitén, och hur ser ett sådant samband i så fall ut?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka rådgivningstjänsternas påverkan på 
revisionskvalitén. Finns det stöd för att rådgivningstjänster till revisionsbyråns 
revisionsklienter förbättrar eller försämrar revisionskvalitén? Vidare är studiens delsyfte att 
undersöka om det finns samband mellan revisionsarvodet och revisionskvalitén.  
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1.4 Avgränsning 

I denna studie avgränsar vi oss till att undersöka årsredovisningar från 2007. Urvalet av 
företag är avgränsat till svenska privata aktiebolag med 1-9 anställda, vilka enligt EU 
definieras som mikroföretag (Thorell & Norberg, 2005, s. 9-10). Inriktningen på svenska 
företag anser vi vara fördelaktig eftersom en miljö med lagstadgad revision möjliggör 
generalisering för hela populationen (Hope & Langli, 2007, s. 9, 12). 
 
Studiens ansats är att se hur rådgivningstjänster i allmänhet påverkar revisionskvalitén. 
Således avser vi inte att undersöka hur specifika rådgivningstjänster påverkar 
revisionskvalitén.3   

1.5 Begreppsförklaringar 

Revision = Det arbete som revisionsbyrån utför i samband med den lagstadgade revisionen, i 
revisionen inkluderas viss revisionsnära rådgivning. 
 
Rådgivning = Avser de tjänster som revisionsbyrån utför utöver revisionsuppdraget till 
klienten.4 

                                                             

3 Enligt årsredovisningslagen §21 ska aktiebolag lämna upplysning om den sammanlagda på räkenskapsåret 
belöpande ersättningen till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar. 
Särskild uppgift skall lämnas om hur stor del av ersättningen som avser andra uppdrag än revisionsuppdraget. 
Således framgår det inte av årsredovisningarna vilka specifika rådgivningstjänster som företagen anlitar utan 
endast den totala summan företagen betalar till sin revisionsbyrå för rådgivning.  
4 Revisionsbyråer erbjuder utöver revision omfattande rådgivningstjänster; traditionell rådgivning inom 
redovisning och skatteområden. Vidare erbjuds även rådgivning inom exempelvis företagsvärdering, 
företagsanalys, företagsutveckling, finansiell analys, informationsteknologi, investeringar, installation och 
implementering av hårdvara och mjukvara, strategisk planering, personal planering, samt outsourcing av den 
interna redovisningsfunktionen (Elliot & Pallais, 1997, s. 83-84). 
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2. UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras de utgångspunkter vi haft i genomförandet av studien.  

2.1 Ämnesval 

Utöver revision har revisionsbyråer sedan lång till tillbaka även erbjudit sina klienter 
rådgivningstjänster. I vår C-uppsats studerade vi företags efterfrågan på revision och eftersom 
vi båda är intresserade revisionsbranschen kändes det därför naturligt att i denna D-uppsats 
inrikta oss på revisionsbyråns tillhandahållande av rådgivningstjänster. Inriktningen att 
undersöka rådgivningstjänsternas hot mot revisorns oberoende och revisionskvalitén var 
aktuellt med utgångspunkt från förslaget om uppluckring av jävsreglerna för små företag.  

2.2 Förförståelse 

En forskares förförståelse utvecklas konstant och påverkas av exempelvis utbildning, 
praktiska erfarenheter och social bakgrund (Johansson Lindfors, 1993, s. 25-26). 
Förförståelsen präglar således hur forskare upplever verkligheten (Thurén, 2007, s. 62). Med 
anledning av detta vill vi härmed redogöra för den förförståelse som vi anser kan ha inverkan 
på denna studie.  

Båda uppsatsförfattarna har läst redovisning C samt tillsammans skrivit en C-uppsats om 
ämnet revision med inriktning mot företagens efterfrågan av revision. Således är vi insatta i 
ämnet teoretiskt vilket gör att vi går in med djup förståelse för vad revision är och varför den 
efterfrågas. Vi anser att vår förförståelse ger oss en bättre kunskap och förståelse för vårt 
undersökta problem vilket är tillfördel för vår studie. Eventuellt är en nackdel med vår 
tidigare kunskap inom ämnet att vi kan ha förutfattade meningar om exempelvis vilka teorier 
som skall användas och är lämpliga för studien.  

2.3 Perspektiv 

Revisorns arbete fyller en viktig funktion för att kapitalmarknaden ska fungera. Exempelvis 
fungerar revisionsberättelsen som ett viktigt instrument för att företagets intressenter5 ska 
kunna tillgodogöra sig tillförlitlig och kvalitetssäkrad information (Healy & Palepu, K, 2001, 
s. 407-408). Därför är det ur ett intressentperspektiv intressant med kunskap om hur 
företagens anlitande av rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå påverkar revisionskvalitén. 
Tänkbara konsekvenser av att revisorer rubbar sitt oberoende genom att låta bli att anmärka i 
revisionsberättelsen är exempelvis att leverantörer och potentiella investerare fattar felaktiga 
beslut på grund av att de haft tillgång till missvisande beslutsunderlag (Hayes et al, 2005, s. 
370-372). Eftersom vi utgått från företagets årsredovisningar har vi haft tillgång till samma 
information som företagets intressenter vilket är ytterligare en förklaring till vårt val av 
perspektiv.  

                                                             

5 Företagets intressenter är exempelvis: ägarna, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, stat och kommun 
samt styrelsen och ledning (FAR, 2006, s. 20-21).  
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2.4 Studiens angreppsätt och metod 

Vår teoretiska referensram och insamlat datamaterial är uppbyggt och inhämtat med 
utgångspunkt från tidigare studier kring revisionskvalité. Syftet med att göra att göra en 
likvärdig studie som andra forskare inom området är att vi vill bidra med kunskap om hur 
revisionsbyråns tillhandahållande av rådgivning till sina klienter kan påverka 
revisionskvalitén i små privata företag. Genom att använda liknande utgångspunkter som 
tidigare forskare ges en bättre vetenskaplig förankring samt ökade möjligheter till jämförelser. 

Vårt angreppssätt kan således klassificeras som deduktivt då vi utgått från befintliga teorier 
och tidigare studier inom området för att beskriva sambanden mellan revisionskvalitén och 
företagens anlitande av rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå (Johansson Lindfors, 1993, 
s.55). Vidare kan vår forskningsmetod klassificeras som kvantitativ eftersom vi studerat ett 
stort antal årsredovisningar för att få en generaliserad uppfattning av rådgivningstjänsternas 
påverkan på revisionskvalitén (Olsson & Sörensen, 2007, s. 90). 

2.5 Val av teorier och källor 

Den teoretiska referensramen och studiens praktiska utformning har baserats på DeFond et als 
studie “Do non-audit services fees impair auditor independence?” från 2002 samt Hope och 
Langlis studie “Auditor independence in a private firm setting” från 2007. Även vår 
handledares avhandling ”Revision och Rådgivning – Efterfrågan, kvalitet och oberoende” från 
2008 har varit en viktig utgångspunkt eftersom den till viss del behandlar revisionskvalité. 
Med utgångspunkt från dessa tre källor har vi genom litteratursökning i Business Source 
Premier sökt oss vidare till andra artiklar för att utöka den teoretiska referensramen. 
 
Agentteorin som beskriver varför företag har behov av samt efterfrågar revision är i huvudsak 
baserad på Jensen och Mecklings väl refererade arbete från 1976. Med anledning av vår 
inriktning mot små privata företag valde vi även att utöka resonemanget om agentteorin med 
hjälp av Hope och Langli som studerat små företags efterfrågan av rådgivningstjänster i 
Norge. 
 
Eftersom vi avser att undersöka om revisionsbyråns rådgivningstjänster påverkar 
revisionskvalitén valde vi att redogöra för framväxten av rådgivningstjänster samt fördelarna 
med att köpa rådgivningstjänster av sin revisionsbyrå. Beskrivningen av detta gjordes bland 
annat med hjälp av Svanström 2008 som beskrivit utvecklingen av rådgivningstjänster samt 
Gooderham et al, 2004 som studerat mindre företag i Norge. 
 
Beskrivning av revisorns oberoende är centralt för hela uppsatsen eftersom innebörden av 
rubbat oberoende är sämre revisionskvalité. De teoretiska förklaringarna till hotet mot 
revisorns oberoende är baserat på resonemang från tidigare studier, exempelvis DeFond et al, 
2002, Ashbaugh et al, 2003 och Kinney et al, 2004.  
 
Eftersom revisionskvalité kan mätas på flera sätt har vi medvetet valt att presentera olika 
forskningsinriktningar där olika mått på kvalité tillämpats. Valet att basera vår studie på 
anmärkning i revisionsberättelsen att tidigare forskares argument att det är det mått som mest 
direkt kan kopplas till revisorns oberoende.  
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Då vår studie behandlar ett aktuellt ämne för lagstiftare har vi valt att utöver teoretiskt 
inriktade källor kompletterat med aktuell lagstiftning och rekommendationer både ur ett 
nationellt och internationellt perspektiv. Vad gäller beskrivningen av revisionens innehåll och 
utförande har vi använt oss av FAR:s riktlinjer eftersom de är med i utvecklingen och 
utformningen av revisionsstandarden i Sverige. För ytterligare teoretisk förankring har 
tillämpat läroböckerna från revisionskurserna på D- nivå. 

2.6 Källkritik 

Vi är väl medvetna om att flera av de studier som ligger till grund för vår teoretiska 
referensram är utförda i andra revisionsmiljöer än de som gäller i Sverige. En majoritet av 
forskningen inom revisionskvalité är utförd på noterade bolag i USA. I linje med Svanström 
och Hope och Langli anser vi att oavsett om företaget är publikt eller privat kvarstår 
problemet med att rådgivningstjänster kan utgöra ett potentiellt hot mot revisorns oberoende. 
Därmed anser vi det relevant att bygga vår teoretiska referensram på tidigare forskning inom 
området. Vi vill även poängtera att vi genomgående reflekterat på hur använda teorier kan 
appliceras specifikt för vår studie.  
 
I huvudsak är den teoretiska referensramen baserad på publicerade och citerade vetenskapliga 
artiklar vilket gör att trovärdigheten för våra källor är hög. Ett undantag är dock Hope och 
Langlis studie från 2007 samt som inte är publicerad ännu. Men med utgångspunkt från att 
deras studie är aktuell samt omfattar ett mycket stort datamaterial över flera år anser vi att den 
är tillförlitlig. Ytterligare motivering till att Hope och Langlis studie är användbar är att de 
undersöker företag som är jämförbara med de företag som ingår vår studie. Dessutom är även 
Hope och Langli erkända forskare inom ämnet och har tidigare publicerat artiklar.  
 
Det empiriska datat som vår studie är baseras på är i sin helhet hämtat från företagens 
årsredovisningar som vi fått tillgång till via Affärsdatas databas. Vår bedömning är att detta 
material är tillförlitligt framförallt på grund av att samtliga företag i Sverige fortfarande 
omfattas av lagstadgad revisionsplikt, vilket innebär att en revisor har granskat de uppgifter 
som finns i årsredovisningarna.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Initialt förklaras små företags behov av att anlita en revisor, sedan redogörs för det arbete 
som revisorn utför under revisionen med fokus på rapporteringen i revisionsberättelsen. 
Vidare introduceras varför små företag är i behov av rådgivning samt varför revisionsbyrån 
är en lämplig rådgivare till små företag. Därefter förklaras betydelsen av att revisorn är 
oberoende i sin granskning. I det efterföljande avsnittet redogörs för de situationer där 
revisorn kan tänkas rubba oberoende och vad konsekvenserna av detta kan bli. Efter 
introduktionen av revisorns oberoende görs en koppling till revisionskvalité. Därefter 
presenteras en sammanställning av tidigare studier som undersökt sambanden mellan 
rådgivningstjänster och revisorns oberoende. Avslutningsvis motiveras det mått på 
revisionskvalité som vår studie tillämpas på.  

3.1 Små företags relation till revisorn – en agentrelation 

För att förklara revisionens betydelse för samhället i allmänhet och kapitalmarknaderna i 
synnerhet redogör vi för agentteorin. 
 
Agentteorin introducerades i arbeten av Jensen & Meckling (1976, s. 306) samt Watts 
Zimmerman (1978, s. 113) och har sedan dess blivit den huvudsakliga teorin för att förklara 
efterfrågan på revision (Carey at al, 2000, s. 38). Agentproblematiken uppkommer när 
investerare satsar pengar i ett företag som de inte planerar att spela en aktiv roll. Detta innebär 
att investerarna delegerar ansvaret av företagets verksamhet till företagsledningen (Healy & 
Palepu, 2001, s. 409). 
 
Agentteorin bidrar med kunskap om varför det finns ett behov av en oberoende revisor som 
granskar företags räkenskaper (Chow, 1982, s. 273, 286-287). Agentteorin är viktig för att 
förstå kopplingen mellan revisionsklienternas anlitande av rådgivningstjänster från sin 
revisionsbyrå och revisorers oberoende. 
 
Agentteorin har i huvudsak använts för att förklara separationen mellan ägande och kotroll i 
större företag. Stora företag karaktäriseras oftast av en stor spridning på ägarskapet, vilket 
skapar större separation mellan ägarna och företagsledningen. I denna studie är inriktningen 
på små privata företag där separationen mellan ägande och kontroll är mindre påtaglig. I små 
privata företag är ägarstrukturen mer koncentrerad och agentproblem kan därför uppkomma 
genom att ägarna utnyttjar sin starka ställning i företaget. Exempelvis för personliga ändamål 
på bekostnad av företagets minoritetsägare och företagets anställda. Detta betyder att 
agentproblem i mindre företag relaterar mer till inflytelserika ägare mot minoritetsägare, än 
ägare mot företagsledare som karakteriserar agentproblemen i de stora företagen. (Hope & 
Langli, 2007, s. 10)  
 
I de mindre företagen kan även agentteorin appliceras då en ägare med exempelvis bristande 
kunskaper om hur finansiella rapporter ska tolkas anlitar en revisor för att säkerställa att 
företaget har rapportat rättvisande information (Collis, et al, 2004, s. 89).   
 
Utifrån agentteorin betyder anlitandet av en revisor att principalen, ägaren, anställer en andra 
agent, i detta fall revisorn, för att kontrollera den första agenten, företagsledaren. Innebörden 
blir att revisorn anställs för att reducera företagsledarens möjlighet att handla utifrån sitt eget 
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intresse. Revisorns granskning innebär att riskerna reduceras för övriga intressenter i och med 
att räkenskaperna granskas av en oberoende tredje part. (Jensen & Meckling, 1976, s. 306, 
Svanström, 2008, s. 25-26)  
 
Den andra agenten, revisorn spelar en viktig roll för att säkerställa kvalitén på företagens 
årsredovisningar, eftersom revisorernas granskning intygar att företagsledarnas upprättande 
av årsredovisningen är rättvisande (Hope & Langli, 2007, s. 5). 
 
Revisorns granskning innebär att informationsproblemen kan reduceras mellan ägare och 
företagsledare. Detta eftersom revisorn i sin granskning intygar om redovisningens 
tillförlitlighet och kvalité. Dock innebär resonemangen att det är av yttersta vikt att revisorn 
granskar och rapporterar de fel som hittas i redovisningen. Således får inte revisorns 
benägenhet att rapportera fel påverkas av förhållandet till företagsledningen. (Svanström, 
2008, s. 25-26). DeAngelo poängterar vikten av att revisorn har ett oberoende förhållningssätt 
för att revisionen ska fylla sin funktion för kapitalmarknaderna (1981 s. 189).  

3.2 Revisionsprocessen  

Enligt aktiebolagslagen måste alla svenska aktiebolag ha en auktoriserad eller godkänd 
revisor som utses av företagens ägare på den årliga bolagsstämman (Aktiebolag (2005:551)). 
Revisionen innebär att en revisor planerar, granskar och bedömer företagets bokföring, 
årsredovisning samt ledningens förvaltning av bolaget (FAR, 2006, s. 19).  
 
Målet med revisionen är att revisorn i en revisionsberättelse ska uttala sig om huruvida 
årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Detta för att säkerställa att 
redovisning ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat enligt god 
redovisningssed i Sverige. (FAR, 2008, s. 371)  
 
Revisionsprocessen brukar delas in i tre steg, planering, granskning och rapportering. Nedan 
beskrivs dessa steg mer ingående för att skapa en förståelse för det arbete som revisorn utför.  

3.2.1 Planering 

Innan revisorn påbörjar revisionen ska han eller hon utarbeta en övergripande revisionsplan. 
Planen ska innehålla revisionens förväntade inriktning och omfattning samt hur den ska 
genomföras. Revisionsplanen behöver vara detaljerad och dess utformning varierar beroende 
på företagens storlek och bransch. (Hayes et al, 2005, s. 144-147) När revisorn skaffat sig 
tillräcklig kunskap om företaget och dess redovisningssystem görs en bedömning av 
revisionsrisken, vilket innebär risken för att revisorn gör ett oriktigt uttalande i 
revisionsberättelsen (FAR, 2008, s. 423). 

3.2.2 Granskning 

Den övergripande revisionsplanen ska mynna ut i ett granskningsprogram som tydligt anger 
omfattning, karaktär och tidsplan för genomförandet av revisionen (FAR, 2008, s. 413, 423). 
Revisorn skall genom revisionen skaffa sig tillräckliga revisionsbevis för att kunna basera 
sina uttalanden i revisionsberättelsen på tillförlitliga slutsatser. Revisionsbevis består till stor 
del av bokföringsmaterial som årsredovisningen bygger på, källdokument och även stödjande 
information från andra källor. (Hayes et al, 2005, s. 287-290) 
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Revisorn skaffar sig revisionsbevis genom flertalet olika granskningsåtgärder exempelvis; 
inspektion, observation och förfrågan. Inspektion innebär granskning av olika 
bokföringsposter. Revisorn måste i de fall varulagret utgör en väsentlig post skaffa sig 
tillräckliga bevis för lagrets existens genom att närvara och observera vid en fysisk 
inventering. Förfrågan innebär att revisorn intervjuar vissa personer i företaget för att bekräfta 
existerande information. (Hayes et al, 2005, s. 290-295) 

3.2.3 Rapportering 

Revisionsberättelsen är den offentliga handling som kommunicerar revisorernas granskning 
av företaget till de externa intressenterna. Revisionsberättelsen spelar en viktig roll genom att 
varna intressenterna om eventuella problem med företagets redovisning, interna kontroll 
system samt huruvida företaget förväntas fortleva. För att revisionsberättelsen ska fungera 
som varningssignal krävs att revisorn bedömer företaget objektivt och motstår eventuell press 
från de klienter som revisorn reviderar. (Hope & Langli, 2007, s. 28) 
 
Revision enligt god redovisningssed innebär att revisionen utformas på så sätt att revisorn kan 
bestyrka med hög men inte absolut säkerhet att årsredovisningen i sin helhet inte innehåller 
väsentliga felaktigheter (FAR, 2008, s. 371, 399). Insamlade revisionsbevis ska ge revisorn 
tillräckligt grund för att uttala sig om eventuella anmärkningar och upplysningar i 
revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen ska enligt aktiebolagslagen uttala sig: (FAR, 2008, 
s. 528) 
 
• Om årsredovisningen upprättats enligt god redovisningssed. 
• Angående fastställande av resultaträkningen balansräkningen. 
• Beträffande styrelsens förslag till vinstdisposition alternativt hantering av förlust. 
• Angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

 
En revisionsberättelse utan anmärkningar eller särskilda upplysningar kallas ren 
revisionsberättelse medan en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen är en 
oren revisionsberättelse. Det skall förtydligas att en stor majoritet av alla revisionsberättelser 
är enligt standard utformningen. En studie på svenska företag av Svanström visar att endast 7 
% av företagen i studien erhöll en oren revisionsberättelse (2008, s. 117). 

Revisionsberättelse enligt standardutformningen6 

En revisionsberättelse enligt standardutformning innebär att revisorerna intygar att företagets 
förvaltning och ekonomiska rapportering är upprättat enligt svensk lagstiftning. Finns det 
mindre oegentligheter och fel kan revisorn kräva att revisionsklienten måste justera 
redovisningen. Detta för att företagets årsredovisning ska leva upp till de lagkrav som finns 
innan revisorn kan skriva en ren revisionsberättelse. (FAR, 2006, s. 102-104) 

Ur ett intressentperspektiv fungerar en ren revisionsberättelse som ett intyg att företagets 
redovisning är trovärdig och rättvisande. Intressenter som har nytta av revisionen är bland 
annat: kreditgivare, leverantörer, kunder, stat och kommun (Hayes et al, 2005, s. 370-372).  
 
                                                             

6 Se bilaga 1 för exempel på revisionsberättelse enligt standardutformningen. 
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För att exemplifiera, för kreditgivare fungerar en ren revisionsberättelse som ett viktigt 
kreditunderlag vid beslut om utlåning. Detta eftersom en förutsättning för att kreditgivare ska 
låna ut pengar är att företaget har en god ekonomi och möjligheter att betala tillbaka lånet 
(Seow, 2001, s. 65, Svensson, 2003, s. 160-161). Förhållandet att kreditgivare ser 
revisionsberättelsen som ett viktigt kreditunderlag stöds av Blackwell at als studie där det 
framkommer att kreditgivare ger förmånligare ränta till de företag som har erhållit en ren 
revisionsberättelse (1998, s. 68-69).  
 
För leverantörer och kunder fungerar en ren revisionsberättelsen som en trygghet för att det 
företag de gör affärer med även i fortsättningen förväntas fullgöra sina förpliktelser, som 
exempelvis leverera varor och betala fakturor inom utsatt tid. (FAR, 2006, s. 21) 
Avslutningsvis innebär en ren revisionsberättelse att stat och kommun får en försäkring om att 
exempelvis skatter och avgifter är betalade i tid. (FAR, 2006, s. 21) Sammantaget kan det 
nämnas att en ren revisionsberättelse fungerar som kvalitetsstämpel på företagets redovisning 
gentemot dess intressenter.   
 
Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen7 
Om revisorn drar slutsatsen att oegentligheter och fel påverkar årsredovisningen eller att dessa 
fel inte avspeglats på korrekt sätt i årsredovisningen ska revisorn skriva en oren 
revisionsberättelse. I denna ska revisorn beskriva viktiga skäl för detta och om möjligt ange 
den beloppsmässiga påverkan det kan ha på årsredovisningen. Anmärkningarna ska tydligt 
framgå i revisionsberättelsen genom exempelvis understrykningar eller kursiveringar (FAR, 
2008, s. 402, 537).  
 
Det finns flera olika typer av anmärkning som ett företag kan få, exempelvis anmärkning om; 
försenad betalning av skatter, felaktig värdering av lager och fortsatt drift. Innebörden och 
konsekvensen av dessa olika typer av anmärkningar är helt skilda. Att erhålla anmärkning om 
försenad betalning av skatter och avgifter, får i jämförelse med fortsatt drift ses som en mild 
anmärkning. Konsekvensen av en anmärkning om försent betalda skatter är svår att 
generalisera, men troligtvis innebär det att vissa intressenter blir mer försiktiga och att 
kreditgivare kan tänkas bli mer återhållsamma i kreditfrågor. De är rimligt att anta att 
Skatteverket är den intressent som borde vara av störst intresse av en sådan anmärkning. Dock 
skall inte betydelsen av försenade skatter och avgifter överdrivas.  
 
Företag som får anmärkning om fortsatt drift har i större utsträckning ekonomiska problem i 
form av negativa resultat och eller negativt kassaflöde (DeFond et al, 2002, s. 1255). Får ett 
företag anmärkning om fortsatt drift kan konsekvenserna bli förödande. En stor risk är att 
företagets intressenter väljer att avbryta samarbetet med företaget. Detta mot bakgrund av att 
exempelvis kreditgivare inte borde vara intresserade av att låna ut pengar till ett företag där 
det finns stora frågetecken kring företagets fortlevnad. (Hayes et al, 2005, s. 380-383) 
 
Sammantaget indikerar alla typer av anmärkningar något som inte är önskvärt i företaget, 
oavsett om det gäller försenade avgifter eller fortsatt drift.  

                                                             

7 Se bilaga 2 för exempel på revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. 
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3.3 Revisionsbyrån mer än bara revision 

Sedan lång tid tillbaka har revisionsbyråer erbjudit sina klienter andra tjänster utöver 
revisionsuppdraget (Arruñada, 1999, s. 513-514). På grund av ökad konkurrens och mindre 
lönsamhet för tjänsten revision har revisionsbyråers utbud av rådgivning ökad under 1990 och 
2000-talet (Tanewski & Carey, 2007, s. 2,3). Revisionsbyråerna marknadsför sig numera som 
kompetensföretag som erbjuder tjänster över hela det ekonomiska fältet och inte enbart 
revision. För att exemplifiera, revisionsbyråer erbjuder utöver revision omfattande 
rådgivningstjänster; traditionell rådgivning inom redovisning och skatteområden. Vidare 
erbjuds även rådgivning inom exempelvis företagsvärdering, företagsanalys, 
företagsutveckling, finansiell analys, informationsteknologi, investeringar, installation och 
implementering av hårdvara och mjukvara, strategisk planering, personal planering, samt 
outsourcing av den interna redovisningsfunktionen (Elliot & Pallais, 1997, s. 83-84).  
 
Framväxten av rådgivningstjänster är tydliga exempel på att revisionsbyråer i större 
utsträckning valt att inrikta sig mot att bli ekonomiska rådgivare istället för att bara inrikta sig 
på revision (Jeppesen & Klarskov, 1998, s. 517-518). Resultat från tidigare forskning visar att 
revisorns höga förtroende samt tekniska expertis är framträdande skäl till att små företag 
anlitar sin revisionsbyrå även för rådgivning (Gooderham et al, 2004, s.16-17). 
 
Företags val av rådgivning är ett aktivt val och sker helt på frivillig basis, detta i jämförelse 
med revision som är ett lagstadgat krav för svenska aktiebolag. Innebörden blir således att 
företag väljer rådgivning för att det förväntas ge mervärde till företaget. Abdel Khalik föreslår 
att företags val av revisor kan ha betydelse för företagets val att även anlita sin revisionsbyrå 
för rådgivning. Abdel Khalik menar att företagsledningar har två viktiga beslut att fatta 
angående företagets behov av rådgivning: 
 

1) Ska företaget lösa behovet av rådgivning intern genom att anställa eller utbilda 
personal eller ska företaget anlita utomstående konsulter? 

2) Väljer företaget att anlita utomstående konsulter, ska konsulter anlitas från företagets 
revisionsbyrå eller från annan konsultbyrå? (Abdel Khalik, 1990, s. 298) 

 
Små företags behov av rådgivning skiljer sig till från de stora företagens i flera avseenden. 
Skillnader visar sig bland annat genom olika ägarstruktur, komplexitet och 
organisationsstruktur. Behovet av rådgivning i små företag föreslås härstamma från att 
företaget inte har möjligheter att anställa personal för alla olika typer av arbetsuppgifter. 
(Svanström, 2008, s. 43)  
 
Resultat från forskning kring små företags anlitande av rådgivningstjänster visar att 
företagsledare i små företag ofta saknar professionell utbildning eller andra formella 
kvalifikationer. Exempel på dessa kan vara bristande ekonomisk kunskap vilket innebär ett 
ökat behov av rådgivning inom exempelvis avancerade rådgivningsfrågor och hur 
ekonomiska kontrollsystem fungerar. (Gooderham et al, 2004, s. 7-8, Svanström, 2008, s. 43)  
 
Gooderham et al menar att avsaknaden av spetskompetens i små företag inom komplicerade 
ekonomiska frågor gör det svårare för dessa företag att skapa tillväxt. En lösning är att 
rekrytera personal med dessa kompetenser, dock är detta oftast svårt för små företag då de 
inte kan erbjuda tillräckligt lukrativa löner eller utmaningar. Därför blir små företag i många 
fall beroende av att anlita professionella rådgivare för att fortsätta sin tillväxt. (Gooderham et 



 

13 

al, 2004, s. 7) Tabone & Baldacchino utvecklar resonemanget och menar att bristen på 
redovisningskompetens i kombination med allt mer omfattande redovisningsstandarder samt 
mer komplexa affärstransaktioner gör att efterfrågan för rådgivning i små företag blir allt 
större. (2003, s. 389)  
 
Svanström hänvisar till resultat från flera studier som visar att minst 70 % av företagen även 
anlitar sin revisionsbyrå för rådgivning (2008, s. 59). Resultatet från studien visar att 
revisionsbyråns tillhandahållande av tjänsterna skattefrågor, redovisningsfrågor och juridiska 
frågor är de tjänster som är mest frekvent anlitade (Svanström, 2008, s. 173). Svanström 
menar att detta är naturligt mot bakgrund av att rådgivning inom skatt, redovisningsfrågor 
ligger inom revisorns kompetensområde samt att dessa tjänster är nära relaterade till 
revisionsuppdraget. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för ett givande 
rådgivningsutbyte. (Svanström, 2008, s. 61)  
 
Utifrån ovanstående beskrivning introducerar vi de två huvudsakliga fördelarna med att anlita 
sin revisionsbyrå även för rådgivningstjänster, kunskapsöverföring och kostnadsfördelar. 
Senare i avsnitt 3.5 beskrivs de potentiella nackdelarna som anlitandet av revisionsbyrån som 
rådgivare kan medföra. Syftet med dessa beskrivningar är att ge en förståelse för vilka 
möjliga för och nackdelar det finns med att utnyttja sin revisionsbyrå även som rådgivare. 

3.3.1 Kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföringen uppstår genom att revisionsbyrån vid rådgivning får ökad kunskap 
som är till nytta vid utförandet av revisionen. Dessa så kallade synergieffekter8  kan förklaras 
genom att tillhandahållandet av rådgivningstjänster ger kunskap som gör att revisionsbyrån 
bättre och effektivare kan utföra revisionen (Arruñada, 1999 s. 514).  
 
Ghosh och Moon poängterar att klientspecifik kunskap om exempelvis redovisning och intern 
kontroll är avgörande för att upptäcka fel och brister i redovisningen (2005, s. 588). Samtidigt 
kan kunskapen som byrån får genom revisionen användas för att utföra bättre och 
skräddarsydd rådgivning till klienten (Arruñada, 1999, s. 514).  
 
I en jämförelse med publika företag är detta särskilt intressant i små företag eftersom de antas 
ha färre experter och rimligen ha mindre kompetens inom företaget. Således borde små 
företag ha en högre efterfrågan för de rådgivningstjänster som revisorerna utför utöver 
revisionen. Sammantaget föreslås att föredelarna med att kombinera revision och rådgivning 
är att tjänsterna är överlappande och beroende av varandra (Arruñada, 1999, s. 514).  
 
För att exemplifiera, den kunskap och information som krävs för att kontrollera och granska 
ett företags interna kontrollsystem i revisionen är i stort sett identiskt med vad som krävs för 
att genom rådgivning förbättra samma företags interna kontrollsystem. (Arruñada, 1999, s. 
514). Detta innebär att det är effektivare att både revidera och ge rådgivning avseende det 
interna kontrollsystemet. Således blir revisorer bäst lämpade att föreslå hur exempelvis 
interna kontrollsystem skall förbättras. Samma resonemang kan givetvis överföras till andra 
områden som revisionsuppdrag omfattar. (Arruñada, 1999, s. 514, Simunic, 1984, s. 679-681) 

                                                             

8 I den engelska littaturen används begreppet ”spillover” effekter  
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Vid ett positivt samband mellan revisionskvalité och anlitandet av sin revisionsbyrå för 
rådgivning kan det argumenteras för att det föreligger kunskapsöverföring mellan 
revisionsbyrån och revisionsklienten. En förbättrad redovisning till följd av kombinationen av 
revision och rådgivning är av intresse för företagets utomstående intressenter. Genom 
kvalitetsförbättringen ökar rapporternas trovärdighet och därmed ökar värdet för de 
utomstående intressenterna. (Eilifsen & Messier, 2006, s. 7) 

3.3.2 Kostnadsfördelar 

Kostnadsfördelar motiveras med att klienten inte behöver lägga resurser på att hitta en 
lämplig rådgivningskonsult. Genom att revisionsbyrån tillhandahåller både revision och 
rådgivning förväntas de kunna erbjuda lägre pris jämfört med om klienten anlitat olika 
uppdragsgivare för respektive tjänst. (Simunic, 1984, s. 680, 684, Arruñada, 1999, s. 527, 
Hope & Langli, 2007, s. 13-14) Mot bakgrund av tidigare resonemang om att små företag har 
mindre resurser och även större behov av extern hjälp föreslås kostnadsfördelar vara särskilt 
intressant i små företag (Gooderham et al, 2004, s. 7-8). 
 
Att utveckla affärsrelationer är tidskrävande, dyrt och kräver stora uppoffringar vilket innebär 
att affärsrelationer har stora startkostnader. Ping et al menar att när revisorn och företaget 
redan har etablerat en relation via revisionsuppdraget kan stora kostnadsbesparingar göras för 
båda partnerna genom att företaget anlitar byrån även för rådgivning. (Ping et al. 2006, s. 5) 
Enligt Gooderham et al är kostnadsbesparingar en anledning till varför små företag vänder sig 
till sin revisor när företaget är i behov av rådgivning. (Gooderham et al, 2004, s. 9)  
 
Kombination av både revision och rådgivning är att föredra eftersom båda revisionsbyrån och 
klienten har ekonomiska incitament till att fortsätta, då ett avbrutet samarbete innebär nya 
kostnader för båda parter. Från revisionsbyråns perspektiv innebär det dels förlorade intäkter 
samt att byrån får nya startkostnader i jakten efter nya klienter. Ur revisionsklienten 
perspektiv uppkommer transaktionskostnader av att byta revisionsbyrå och startkostnader 
relaterade till den extra tid det tar att behöva träffa en ny revisor. Således är det ur 
revisionsbyrån och revisionsklienten eftersträvvärt att ha en lång relation där både revision 
och rådgivning ingår. (DeAngelo, 1981, s. 188) 
 
Ur intressentperspektivet bör kostnadsfördelarna vara av mindre intresse än 
kunskapsöverföringen. Detta eftersom kunskapsöverföringen ger direkta förbättringar av 
räkenskaperna som därmed ger intressenterna bättre underlag, medan kostnadsfördelarna först 
och främst gynnar revisionsbyrån och klienten. Indirekt kan det eventuellt argumenteras för 
att kostnadsfördelar gör att företaget sparar pengar vilket är till fördel för intressenterna i det 
långa loppet. Sammanfattningsvis är dock kunskapsöverföringen något som gynnar 
intressenterna i större utsträckning än kostnadsfördelarna. 
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3.4 Revisorns oberoende 

I Sverige är det ett krav att revisorn ska vara oberoende. Oberoendet kan enligt IFAC9 delas 
upp i faktiskt och synbart oberoende (FAR, 2008, s. 157-159). 
  
Faktiskt oberoende innebär ”det sinnestillstånd som tillåter en individ att ha en åsikt som inte 
äventyras av influenser som påverkar det yrkesmässiga omdömet samt agera med integritet, 
opartiskhet samt med professionellt omdöme” (FAR, 2008, s. 159). 
 
Synbart oberoende innebär enligt IFAC; ”att undvika sådana förhållanden och 
omständigheter som är så betydelsefulla att en kunnig och omdömesgill person med insikt om 
alla relevanta omständigheter, inklusive vidtagna motåtgärder, skulle anta att integriteten, 
objektiviteten eller den professionella skepticismen hos ett revisionsföretag, eller en person i 
ett bestyrkande team, äventyras” (FAR, 2008, s. 159). 
 
I Sverige regleras revisorernas oberoende huvudsakligen i två regelverk; aktiebolagslagen och 
revisorslagen. Bestämmelser om jäv finns aktiebolagslagen och vänder sig till det reviderade 
bolaget medan bestämmelserna kring revisorns oberoende regleras i revisorslagen. Enligt 
aktiebolagslagen får ett företag inte välja en revisor som anses vara jävig. Exempel på 
jävsituationer som kan uppkomma är redovisningsjäv, medelsförvaltningsjäv och 
byråjäv.10Revisorslagen reglerar revisorers oberoende och är av yrkesetisk karaktär. Enligt 20 
§ i revisorslagen ska en revisor utföra sitt arbete så att opartiskhet, självständighet och 
objektivitet säkerställs.  
 
I 21 § revisorslagen finns den så kallade analysmodellen som innebär att revisorn inför varje 
uppdrag ska pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller 
hennes opartiskhet eller självständighet. Uppstår en sådan situation ska revisorn avböja eller 
avsäga sig uppdraget. Efter en genomgång av rättsfall där oberoendet äventyras är det svårt att 
göra en distinktion mellan vad som riskerar att rubba oberoendet. Enligt praxis är det 
särskilda omständigheter i varje fall som gör det svårt att generalisera vad som exakt 
äventyrar oberoendet.11 

Bazerman et al menar att det inom många professioner ställs krav på att yrkesutövaren ska 
vara opartisk och ge bedömningar därefter. Detta kan exemplifieras genom att utgå från tre 
professioner; läkare, domare och lärare. Vid ett besök hos läkaren utgår vi ifrån att läkaren 
rekommenderar den vård som är bäst för oss utan att ta hänsyn till vilka ekonomiska 
konsekvenser det skulle få. I en rättgång förväntas att domaren inte påverkas av förutfattade 
meningar, exempelvis av den åtalades etniska bakgrund. Avslutningsvis utgår vi ifrån att 
lärare bortser från personliga känslor när han eller hon betygsätter eleverna.  

                                                             

9 IFAC är det europeiska och internationella regelverk som reglerar frågor kring revisorers arbete. 
10 Redovisningsjäv uppstår om revisorn även biträder vid företagets bokföring eller bolagets kontroll däröver. 
Medelsförvaltningsjäv uppkommer när företagets revisor även biträder vid företagets medelsförvaltning eller 
företagets kontroll däröver. Med byråjävet menas att ett aktiebolag inte till revisor får välja någon som är 
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföring, medelsförvaltningen 
eller bolagets kontroll däröver. (SOU 2008:79, s. 122)  
11 Exempel på rättsfall: Ö10/03, F9/03 och D1/95 (Revisorsnämnden) 
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Forskning visar dock att läkare, domare och lärare inte är helt opartiska, utan deras 
bedömningar kan påverkas av fördomar och egna intressen. Slutsatsen är dock inte att dessa 
yrkesgrupper är koruppta, utan en mer nyanserad slutsats är att partiska bedömningar kan 
hindra exempelvis en läkare, domare eller lärare att ta fullständigt objektiva beslut.  
 
Bazerman et al hävdar att det inte finns något yrke där oberoendet är viktigare än i 
revisionsyrket. Precis som domare, läkare och lärare stöter en revisor ofta på utmaningar som 
äventyrar oberoende. Revisorers uppgift är som tidigare beskrivit att granska och säkerställa 
att den ekonomiska information som företaget lämnar är rättvisande och tillförlitlig. 
Misslyckas revisorerna med att upptäcka och rapportera brister innebär det att företagens 
redovisning saknar tillförlitlighet. Detta kan leda till ekonomiska förluster för investerare och 
i ett större sammanhang att trovärdigheten för kapitalmarknaderna sjunker. (Bazerman et al, 
1997, s. 90) 

3.5 Hot mot revisorns oberoende och konsekvenser av rubbat oberoende 

Som vi redogjort för ovan är revisorns oberoende av central betydelse för att revisionen skall 
uppfylla sin funktion. Det är rimligt att anta att intressenterna inte skulle efterfråga revision av 
företagets räkenskaper om revisorn inte var oberoende och utförde en kritisk granskning av 
företagets ekonomiska ställning. (Becker et al, 1998, s. 7-8) Mot bakgrund av tidigare 
beskrivning om att revisorer precis som domare, läkare och lärare ofta hamnar i situationer 
där oberoendet sätts på prov kommer detta avsnitt presentera situationer där revisorns 
oberoende hotas.  
 
Beattie et al har listat fyra principiella faktorer som kan påverka revisorers oberoende. Dock 
skall det förtydligas att det är svårt att göra distinktioner mellan dessa då de till viss del kan 
vara överlappande; (1999, s. 68) 
 

1) Den ekonomiska betydelse som revisionsklienten har för revisorn 
 2) Konkurrensen på revisorsmarknaden 
 3) Utformning av aktuell lagstiftning  

4) Utförandet av rådgivningstjänster till revisionsklienten 
 
Eftersom studiens syfte är att undersöka hur revisionsbyråernas tillhandahållande av 
rådgivningstjänster påverkar revisionskvalitén kommer den fortsatta teoretiska referensramen 
fokuseras kring punkt 4, Utförandet av rådgivningstjänster till klienten.  
 
Vi har tidigare förklarat fördelen med kombinationen av revision och rådgivning både ur 
revisionsbyråernas och revisionsklienternas perspektiv. Revisionsbyrån förväntas utföra sitt 
arbete effektivare samtidigt som klienten får bättre service och pris genom tidigare beskrivna 
kunskapsöverföringen och kostnadsfördelarna.  
 
Frågan om reglering för att behålla revisorns oberoende har länge varit aktuell (Defond et al, 
2002, s. 1247-1248, Hope & Langli, 2007, s. 1). Kombinationen av att revision och 
rådgivning äventyrar revisorns oberoende kan närmare förklaras utifrån tre huvudsakliga 
faktorer; revisionsbyråns ekonomiska beroende av klienten, relationen mellan revisionsbyrån 
och klienten och att revisionsbyrån hamnar i en ledningsposition hos klienten. (Seow, 2001, s. 
63-64, Defond et al, 2002, s. 1251-1252, Ashbaugh et al, 2003, s. 612, Kinney et al, 2004, s. 
565) 
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3.5.1 Revisionsbyråns ekonomiska beroende av klienten 

Motivet till att revisionsbyråns tillhandahållande av rådgivningstjänster hotar revisorns 
oberoende baseras på antagandet om revisorns vilja att offra sitt oberoende i utbyte mot att 
behålla klienter som betalar höga arvoden för rådgivningstjänster. Revisorer kan anse att 
vinsterna av att behålla klienter som köper rådgivningstjänster överstiger eventuella kostnader 
av att rubba oberoendet. (DeFond et al, 2002, s. 1248-1249) Således har revisorn incitament 
till att ge vika för pressen från företagsledningen genom att låta bli att rapportera om 
eventuella upptäckta brister i redovisningen för att inte riskera att förlora lönsamma 
rådgivningsuppdrag (DeFond et al, 2002, s. 1252, Kinney et al, 2004, s. 565). Resonemanget 
kring byråns ekonomiska beroende av klienten stärks även av att rådgivningsuppdragen i 
allmänhet anses generera en högre förtjänst än revisionsuppdraget. Det hävdas att revision 
huvudsakligen blivit ett sätt för revisionsbyråerna att komma över lukrativa 
rådgivningsuppdrag (Kinney et al, 2004, s. 565).  
 
Svanström hänvisar till Beattie och Fearnley som menar att ett rådgivningsarvode som 
överstiger 50 % av det totala arvodet till revisionsbyrån ur ett intressentperspektiv kan väcka 
misstänksamhet om ett eventuellt rubbat oberoende. Även Palmrose resonerar liknande då ett 
rådgivningsarvode som överstiger revisionsarvodet blir besvärande ur ett oberoende 
perspektiv. (Svanström, 2008, s. 243) 
 
Ovanstående resonemang är främst applicerbart på stora företag som betalar höga arvoden till 
revisionsklienterna. Detta eftersom revisionsuppdrag i mindre företag normalt sett innebär ett 
lägre arvode och således inte samma incitament att rubba oberoende för att tillgodose 
revisionsklienternas intresse. (Svanström, 2008, s. 79)  
 
Det finns visst stöd i tidigare studier för att desto mer ekonomiskt beroende en revisionsbyrå 
är av sin revisionsklient desto större sannolikhet är det att revisorn viker sig från press från 
klienterna att skriva en ren revisionsberättelse. (Hope & Langli, 2007, s. 6) Vi anser i linje 
med Svanström att risken för ökat ekonomiskt beroende som följd av att revisionsbyrån utför 
även rådgivning ska beaktas även i små företag, men att dessa incitament inte ska överdrivas 
(2008, s. 79).  

3.5.2 Relationen mellan revisionsbyrån och klienten12 

Utöver ekonomiskt beroende av klienten finns risken att revisorn hamnar i en sådan relation 
med klienten att oberoendet äventyras. Detta är något som är särskilt aktuellt i mindre företag 
på grund av närmare ägarskapsstuktur. Seow menar att både styrkan och närheten i relationen 
är särskilt påtaglig i mindre företag på grund av dess karaktär (2001, s. 62-63). Bennet och 
Robson poängterar att den personliga relationen stärks när företagsledaren lär känna 
revisorerna genom revisionsuppdraget och det skapar ett förtroende som underlättar för 
anlitande av rådgivningstjänster (1999, s. 354-355).  

                                                             

12 Detta stycke samt kommande avsnitt 3.5.3 ”Revisionsbyrån hamnar i en ledningsposition hos 
revisionsklienten” kan kopplas tillbaka till avsnittet där vi beskriver varför små företag efterfrågar 
revisionsbyrån som rådgivare. Se 3.3 ”Revisionsbyrån mer än bara revision”. 
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3.5.3 Revisionsbyrån hamnar i en ledningsposition hos revisionsklienten 

Enligt DeFond et al kan vissa rådgivningstjänster vara av sådan karaktär att revisionsbyrån 
riskerar att hamna i en ledningsposition i företaget. Exempelvis kan hot mot oberoendet 
uppstå i en situation där byrån genom revisionsuppdraget granskar sitt eget arbete, till 
exempel den bokföring som byrån upprättat åt företaget (De Fond et al, 2002, s. 1252).  
 
Detta resonemang kan enligt oss kopplas till tidigare beskrivning om att företagsledare i små 
företag ofta är mer entreprenöriellt inriktade och att de därmed kan sakna både kompetens och 
intresse för vissa ekonomiska delar av verksamheten (Gooderham et al, 2004, s. 7-9). 
Exempel på detta kan vara hur interna kontrollsystem skall utformas eller hur avancerade 
redovisningsfrågor ska lösas. Därför finns det anledning att argumentera för risken att 
revisorn hamnar i ledningsposition är mer påtagliga i små företag.  
 
3.5.4 Förlorat rykte och skadeståndskrav  

Lagstiftare har sedan länge varit oroliga för att revisorer är villiga att riskera sitt oberoende i 
utbyte mot att behålla klienter som betalar betydelsefulla summor för rådgivningstjänster. 
Problematiken med detta antagande är att det bortser från den förväntade kostnaden för 
revisorerna om deras oberoende går förlorat. Hope och Langli argumenterar i linje med 
DeFond et al och menar revisorerna inte bara övervägar eventuella ekonomiska fördelar med 
att offra sitt oberoende, utan att de även överväger konsekvenserna av förväntade kostnader 
vid en misslyckad revision.  

I huvudsak finns två risker för revisionsbyråer om oberoendet går förlorat. Dels förlorat rykte 
i näringslivet och dels skadeståndsskyldighet gentemot revisionsklienten (DeFond et al, 2002, 
s. 1252, Hope & Langli, 2007, s. 6). 

Hope och Langli hävdar att revisorer är måna om sitt rykte. Detta eftersom externa 
intressenternas förtroende för revisorer grundar sig i att de förväntas ha viljan och kunskapen 
att kritiskt granska revisionsklienternas årsredovisningar. Därmed är förtroendet och ryktet i 
näringslivet revisorernas kanske viktigaste tillgång. Detta blir mer påtagligt utifrån scenariot 
att revisorn offrar sitt oberoende för att bifalla revisionsklientens önskemål och att detta 
upptäcks. Konsekvensen kan då bli att revisorn förlorar revisionsarvode från nuvarande och 
framtida klienter. (Hope & Langli, 2007, s. 6) Resonemanget ovan bygger på 
argumentationen att företagens intressenter inte skulle efterfråga revision om inte revisorn har 
benägenhet att anmärka på revisionen (Becker et al, 1998, s. 7-8, DeFond et al, 2002, s. 1252, 
Hope & Langli, 2007, s. 5-6).   
 
I jämförelse med amerikanska förhållanden är riskerna för att revisorer i Sverige utsätts för 
skadeståndskrav eller disciplinära åtgärder vid revision relativt låg. I Sverige genomförs 
översynen av revisorer av statliga revisorsnämnden. Under 2007 öppnades 140 fall mot 
revisorer av revisorsnämnden och 67 av dessa resulterade i disciplinära åtgärder och i endast 
10 fall blev utgången att revisorsnämnden upphävde revisorstiteln. Dessa resultat ska ses mot 
bakgrund av att antalet godkända och auktoriserade revisorer 2007 uppgick till 4135. 
Tolkningen av detta blir således andelen disciplinära åtgärder som utfärdats mot revisorer i 
Sverige är relativt låg. (Svanström, 2008, s. 254-255) 
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3.5.5 Konsekvenser av rubbat oberoende i små företag 

En skillnad mellan privata och publika företag är att privata företag inte har lika många 
intressenter som kritiskt granskar årsredovisningarna som publika företag. Avsaknaden av 
rättsprocesser mot revisorer i Sverige samt att privata företags redovisningsinformation inte 
genomgår lika omfattande granskning av externa intressenter gör att risken att 
revisionsmisstag i små privata företag upptäcks är låg. (Vander Bauwhade & Wilekens, 2004, 
s. 503-505) 
 
Vander Bauwhede & Willekens föreslår att när det är få intressenter som granskar 
räkenskaperna är riskerna för att revisionsmisstag upptäcks låg. Innebörden blir att 
revisionsbyråerna kan sänka kravet på revisionskvalitén utan att riskera disciplinära åtgärder 
eller skador mot byråns rykte. (Vander Bauwhede & Willekens, 2004, s. 519) 
 
I linje med Vander Bauwhede & Willekens, 2004 hävdar vi utifrån resonemanget ovan att en 
studie på små företag under förhållanden med liten risk för disciplinära åtgärder skapar 
förutsättningar att särskilja skadeståndsrisken och risker för att revisorns rykte skadas. I denna 
studie anser vi att motivet för att inte rubba oberoendet huvudsakligen kan relateras till 
revisorns vilja att bibehålla ryktet och inte riskerna för att utsättas för skadeståndskrav. 
 
Utifrån scenariot att revisorn rubbat sitt oberoende och under förutsättning att en 
tillståndsmyndighet inte upptäcker felen i den bristande redovisningen och utför disciplinära 
åtgärder är det i första hand inte företaget och revisorn som drabbas. Problem uppstår istället 
utifrån ett intressentperspektiv i och med att det är de externa intressenterna som förlitar sig 
på att redovisningen är tillförlitligt reviderad. Sammanfattningsvis innebär rubbat oberoende 
att intressenterna riskerar att få en felaktig bild av företagets verksamhet och ekonomiska 
ställning (Svanström, 2008, s. 76). 

3.6 Sambandet mellan revisorns oberoende och revisionskvalité 

Revisorernas oberoende kan kopplas till agentteoretiska utgångspunkter där företagens ägare 
har behov av att anlita en tredje oberoende part för granskning av företagets verksamhet. En 
oberoende revisor låter sig inte påverkas av klienten genom att släppa igenom fel och brister 
utan att rapportera dem (DeFond et al, 2002, s. 1251). DeAngelo poängterar att revisorns 
oberoende är en förutsättning för att revisionen ska uppfylla sin funktion (1981, s. 189).  
 
Kinney och Martin har undersökt finansiella rapporter före och efter revisionen. Deras resultat 
visar tydligt att revisionen ökar kvalitén på räkenskaperna eftersom revisorerna hjälper till att 
justera felaktigheter i redovisningen. Således kan revisionen ses som en kvalitetsförbättring av 
företagens redovisning. (Kinney & Martin, 1994, s. 149,151) 
 
Revisionskvalité kan definieras som sannolikheten att revisorn upptäcker och rapporterar 
brister och felaktigheter i klientens redovisning. (DeAngelo, 1981, s. 186, DeFond et al, 2002, 
s. 1250) En vedertagen formel för att beskriva revisionskvalité är genom komponenterna 
revisorns oberoende och revisorns kompetens (Svanström 2008, s. 72).  
 
Revisionskvalité = Oberoende (revisorns benägenhet att rapportera fel/brister) + Kompetens 
(revisorns förmåga att upptäcka fel).  
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Komponenten kompetens, avser exempelvis revisorns revisionsmetoder, tekniska kapacitet 
och i vilken omfattning revisorn väljer att göra revisionen (DeAngelo, 1981, s. 186). 
Kompetensen motiveras eftersom den är nödvändig för att kunna upptäcka brister och 
felaktigheter i redovisningen (Johnson et al, 2002, s. 641-642).  
  
Eftersom vi inriktar vår studie på små privata företag i Sverige utesluts faktorn kompetens 
från formeln. Bakgrunden till detta är att påskrivande revisorer i Sverige har liknande 
akademisk utbildning och att de avlagt revisorsexamen. Precis som Svanström gör vi 
antagandet om att revisorer i Sverige har en likvärdig kompetens som är tillräcklig för att 
utföra en revision av hög kvalité. Revisionskvalité kan således definieras i vilken utsträckning 
revisorn är oberoende. (Svanström, 2008, s. 72) Utifrån ovanstående resonemang blir 
utgångspunkten i vår studie att utifrån komponenten oberoende undersöka om det finns 
samband mellan revisionsklienternas anlitande av rådgivningstjänster från revisionsbyrån och 
revisionskvalitén. 
 
Dock skall det förtydligas att ovanstående formel är ett av flera alternativ till att mäta 
revisionskvalité. Innebörden av detta är att formeln på intet sätt är heltäckande men att det är 
ett vedertaget sätt att mäta revisionskvalité. Grundproblemet är emellertid att det är svårt att 
observera revisionskvalité (Niemi, 2004, s. 541). Därmed kommer vi nu introducera tre 
ytterligare faktorer som kan förväntas påverka revisionskvalitén utöver rådgivningsarvodet. 
Nedan följer redogörelse för hur revisionsarvodet, Big 4 och antal uppdrag som revisorn har 
kan tänkas påverka revisionskvalitén.   
 
3.6.1 Revisionsarvoden  

Hoitash et al menar att även revisionsarvodet från klienten kan influera revisionskvalitén både 
positivt och negativt. Hoitash utvecklar resonemanget och hävdar att stora summor i arvode 
för revisionen kan öka revisorernas ansträngning och därigenom öka revisionskvalitén. Å 
andra sidan kan höga revisionsarvoden precis som vi tidigare beskrivit beträffande 
rådgivningsarvoden bidra till att revisorerna blir ekonomiskt beroende av sina klienter. Sådant 
ekonomiskt beroende kan skapa en relation där revisorn skriver rena revisionsberättelser på 
grund av rädsla att förlora klienten (Hoitash et al, 2007, s. 762).  
 
Vi har tidigare beskrivit att höga rådgivningsarvoden kan påverka revisorns oberoende och i 
sin tur revisionskvalitén. Detta argument kan logiskt sätt appliceras på alla de arvoden som 
revisorn erhåller från sina klienter. Detta betyder att ekonomiskt beroende även kan appliceras 
på revisionsarvodet (Ragahundan et al, 2003, s. 227-228, DeFond et al, 2002, s. 1249). 
 
I decennier har forskning skett kring revisionsarvode, huvudsakligen i USA men även i 
Europa. De faktorer som visat sig ha inverkan på revisionsarvodet är revisionsklientens 
storlek, komplexitet av företagets affärer, vilken risknivå revisionsklienter har samt vilken 
revisionsbyrå som erbjuder revisionen (Niemi, 2005, s. 304-305).  
 
Revisionens omfattning och klientens behov av tillförlitliga räkenskaper är två faktorer som 
bestämmer vilken insats revisorerna väljer att lägga ner för att säkerställa revisionskvalitén. 
Revisionens omfattning bestäms exempelvis av de olika rapporteringssystem som 
revisionsklienten använder och antalet transaktioner som finns i dessa. Revisionsklientens 
behov av att försäkra sig om att räkenskaperna är rättvisande härstammar som vi tidigare 
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beskrivit från agentteorin om informationsproblemet mellan företagsledningen och de externa 
intressenter som läser årsredovisningarna. (Niemi, 2005, s. 307-308) 

3.6.2 Big 4 revisor  

Utifrån att revisionskvalité ses som revisorernas benägenhet att rapportera om brister i 
räkenskaperna visar tidigare forskning stöd för att de fyra största internationella 
revisionsbyråerna, Big 4 (Deloitte, Ernst & Young, PriceWaterhouseCoopers13 och KPMG) 
håll en högre revisionskvalité. Keasey et al har i sin studie visat resultat för att de största 
revisionsbyråerna i högre utsträckning skriver orena revisionsberättelser (1988, s. 331-332). 
Anledningen till detta förelås vara att de största revisionsbyråerna har mer att förlora på en 
misslyckad revision, vilket ger Big 4 revisorer större incitament att upprätthålla 
revisionskvalité i jämförelse med mindre byråer (Svanström, 2008, s. 137, Knechel & 
Vanstraelen, 2007, s. 119). 
 
Tidigare forskning visar att företags val av revisor kan ses som vad företagen vill signalera till 
omvärlden. Att aktivt väja en Big 4 revisor ses som att företag vill signalera att det är ärligt 
och pålitligt. Således finns det en koppling mellan val av revisionsbyrå och revisionskvalité 
(Hay & Davis, 2004, s. 42).  
 
Resultaten från Svanströms studie visar att revisionskvalitén inte är högre hos Big 4 revisorer 
jämfört med övriga revisionsbyråer. Svanström föreslår att dessa resultat som står i motsats 
till flertalet tidigare studier beror på att det finns en avsaknad av rättsprocesser mot revisorer i 
Sverige samt att redovisningsinformationen i privata företag inte genomgår en lika 
omfattande granskning av investerare. (Svanström, 2008, s. 254) 
 
3.6.3 Antal uppdrag  

De Angelo hävdar att de investeringar som revisionsbyrån gör i sina klientrelationer fungerar 
som en säkerhet för revisorn. Men i de fall revisorn gör revisionsmisstag eller skriver en oren 
revisionsberättelse går denna säkerhet förlorad. De Angelo menar således att de revisorer som 
har ett stort antal klienter har större säkerhet, i form av fler betalande klienter. Konsekvensen 
blir att revisorer med flera uppdrag har mer att förlora vid revisionsmisstag då de riskerar att 
förlora mer i förhållande till de revisorer som har få antal uppdrag. (1981, s. 181)  
 
Mot bakgrund av beskrivningen om vikten att revisionsprocessen är grundligt genomförd 
finns det enligt vår mening motiv för att undersöka om det finns samband mellan antal 
uppdrag revisorn har och revisionskvalitén. Detta stödjer vi på bedömningen av att risken för 
att revisionen inte utförs på ett rättvisande sätt förväntas öka i takt med antal uppdrag som 
revisorn har. Utifrån tidigare teoribeskrivning om vikten av oberoende kan det antas att ju mer 
tid en revisor lägger på revisionen desto bättre bör revisionskvalitén bli. 
 
Resonemanget kan liknas vid den debatt som förs inom exempelvis styrelsesammansättningar 
där det förts diskussioner om lämpligheten med att ha för många förtroendeuppdrag. Finns det 
samband mellan antalet uppdrag och kvalitén på det arbete som utförs.  

                                                             

13 I Sverige heter de Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
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För att applicera detta på revisorer argumenterar vi för att en revisor som har för många 
klienter kan medföra en försämrad revisionskvalité. En revisor har ungefär 200 arbetsdagar 
per år och det är intressant och se om det finns skillnader mellan de revisorer som har många 
uppdrag och de som har relativt få.  
 
Detta bör enligt vår mening vara särskilt intressant i små privata företag mot bakgrund av att 
revisionsbyråers arbete i dessa företag inte granskas i samma utsträckning som stora publika 
företag och sannolikheten att revisionsmisstag upptäcks är lägre. Därmed kan revisorer tänkas 
se till kortsiktiga vinstmål och ta på sig mer uppdrag än vad som är motiverat ur ett 
revisionskvalitetsperspektiv. Detta eftersom riskerna att bli upptäckta är låga och vinsten i 
form av arvoden kan motivera revisorerna till att ta på sig många revisionsuppdrag.  
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3.7 Tidigare forskning om samband mellan rådgivningstjänster och 
revisorns oberoende 

Huruvida revisionsbyråers tillhandahållande av rådgivningstjänster påverkar revisorns 
oberoende är väl undersökt. Det finns flera olika forskningsinriktningar exempelvis förekomst 
av oväntade periodiseringar, anmärkningar i revisionsberättelsen, enkätstudier om 
intressenters upplevda revisionskvalité, restatements14 och revisionsmisslyckanden där 
forskningen fokuserats på rättsprocesser mot revisorerna (Svanström, 2008, s. 81-82). 
 
För att motivera vår studie har vi valt att utgå ifrån forskningsinriktningarna; förekomsten av 
oväntade periodiseringar och anmärkning i revisionsberättelsen. Anledningen till detta är att 
dessa forskningsinriktningar möjliggörs genom studier av sekundärdata.  
 
I tabell 1 presenteras de studier som legat till grund för vår teoretiska referensram och 
studiens genomförande. Syftet med detta är att ge en sammanfattande bild av den för vår 
studie mest relevanta forskning om huruvida rådgivningstjänster har ett samband med 
revisorers oberoende och dess påverkan på revisionskvalitén. 

Tabell 1: Sammanställning av tidigare studier 

Författare, år Mått på kvalité Land Typ av företag  Resultat och slutsats 
Frankel et al 
2002, Reynolds 
et al 2004 

Förekomst av oväntade 
periodiseringar 

USA Publika företag Har funnit positivt samband mellan 
andel rådgivningstjänster och höga 
oväntade periodiseringar vilket 
indikerar sämre revisionskvalité. 
 

Ashbaugh et al 
2003, Huang et 
al  2007 

Förekomst av oväntade 
periodiseringar 

USA Publika företag Hittar inget stöd för att revisorns 
oberoende försämras på grund av 
att anlitande av rådgivningstjänster. 
 

Svanström 2008 Förekomst av oväntade 
periodiseringar, Upplevd 
kvalité 

Sverige Privata företag, 
med 1-249 
anställda. 

Kombination av revision och 
rådgivning från samma byrå har 
positiv effekt på revisionskvalitén. 
 

DeFond et al 
2002 

Anmärkning  i 
revisionsberättelsen 

USA Publika företag 
med negativt 
resultat 
och/eller 
negativt 
kassaflöde. 

Hittar inget stöd för att 
rådgivningstjänster försämrar 
revisionskvalitén. 

Hope & Langli 
2007 

Anmärkning i 
revisionsberättelsen 

Norge Privata företag 
med negativt 
resultat 
och/eller 
negativt 
kassaflöde. 

Inga bevis för att 
rådgivningstjänster från 
revisionsbyrån hotar revisorns 
oberoende. 

 
 

                                                             

14 Studier som inriktat sig på företag där redovisningen justeras på grund av identifierade felaktigheter eller byte 
av redovisningsprinciper (Svanström, 2008, s. 81-82). 
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3.7.1 Förekomst av oväntade periodiseringar 

Måttet oväntade periodiseringar utgår från de periodiseringar som företagen gör i samband 
med bokslutet. Det vill säga att intäkter och kostnader hänförs till rätt tidsperiod. Användande 
av periodiseringar är en redovisningsåtgärd som kan hjälpa företagen att manipulera 
resultaten. (Svanström, 2008, s. 232-234) 
 
Beräkningen av oväntade periodiseringar görs genom en jämförelse av faktiska 
periodiseringar och de förväntade periodiseringarna. Utgångspunkten är att 
periodiseringsposterna förväntas öka eller minska proportionellt med företagets omsättning. 
Detta innebär att om ett företags omsättning ökar med 5 % förväntas periodiseringsposterna 
öka med 5 %. Är skillnaden stor mellan faktiska och förväntade periodiseringarna betyder det 
lägre revisionskvalité. (Svanström, 2008, s. 232-234) 
 
Resultaten från tidigare studier med oväntade periodiseringar 
Exempel på studier som har använt oväntade periodiseringar för att undersöka vilken inverkan 
rådgivningstjänster har på revisionskvalitén är följande; Frankel et al 2002, Ashbaugh et al 
2003, Reynolds et al, Huang et al 2007, Svanström 2008. Det forskarna har inriktat sig på är 
huruvida oväntade periodiseringar kan förklaras genom förklaringsvariabeln revisionsarvoden 
och rådgivningsarvoden.  
 
Sammantaget är resultaten från de studier som är inriktade på publika företag i USA 
blandade. Frankel et al och Reynolds et al har funnit signifikant positivt samband mellan köp 
av rådgivningstjänster15 och benägenheten att redovisa oväntade periodiseringar (Frankel et 
al, 2002, s. 72-73, Reynolds et als, 2004, s. 29).  
 
Även Ashbaugh et al och Huang et al har genomfört liknande studie som Frankel et al på 
publika företag i USA och resultaten visar på avsaknad av bevis för samband mellan arvode 
för rådgivningstjänster och oväntade periodiseringar. Resultaten innebär att det inte finns stöd 
för att revisorns oberoende skulle försämras på grund av att klienterna köper 
rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå. (Ashbaugh et al, 2003, s. 611-612, Huang et al, 
2007, s. 133-134)  
 
Utöver oväntade periodiseringar har Svanström valt att använda ett alternativmått för att mäta 
kvalitén, företagens upplevelse av redovisningskvalitén.16 Detta är ett mått som inte har 
använts i tidigare studier och Svanström motiverar valet med att VD och ekonomichefer som 
svarat på frågan om upplevd kvalité har stor erfarenhet av revisorernas arbete. Svanström 
menar att upplevd kvalité och oväntade periodiseringar mäter samma företeelse, men att 
beräkningsgrunder och perspektiv skiljer sig mellan de två olika måtten. (Svanström, 2008, s. 
236-238) 
 
Svanströms resultat från privata företag visar på ett negativt samband mellan totala oväntade 
periodiseringar och andelen konsultarvode. Innebörden av resultaten blir således att desto mer 
företagen betalar till revisionsbyrån för andra tjänster än revision desto lägre är de oväntade 

                                                             

15 Mätt efter arvode för rådgivningstjänster och andel rådgivningstjänster/totalt arvode 
16 VD och ekonomichefer har i Svanströms studie tagit ställning i vilken utsträckning revisionen innebär att 
kvalitén på företagets redovisning kan förbättras (skala 1-7)  
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periodiseringarna. Då låga oväntade periodiseringar är ett mått på hög redovisningskvalité 
innebär resultaten att ökat konsultarvode till revisionsbyrån förbättrar kvalitén på företagens 
redovisning. (Svanström, 2008, s. 244-246) 
 
Utifrån alternativmåttet upplevd kvalité fann Svanström signifikant positivt samband mellan 
andelen konsultarvode och företagens upplevelse avseende i vilken grad som revisionen 
faktiskt medför förbättrad redovisningskvalité. Dessa resultat bekräftar således de sambanden 
som uppkom genom de oväntade periodiseringarna. Därigenom menar Svanström att det finns 
stöd för att revisionsbyråernas tillhandahållande av rådgivning har en positiv effekt på 
redovisningskvalitén, både vad det gäller oväntade periodiseringar och upplevd kvalité. 
(Svanström, 2008, s. 244-246) 
 
3.7.2 Anmärkningar i revisionsberättelsen 

Gemensamt för de studier som använt anmärkningar i revisionsberättelsen som mått på hur 
rådgivningstjänster påverkar revisionskvalité är att de utgått från revisorns benägenhet att 
anmärka om fortsatt drift (DeFond et al, 2002, Hope & Langli, 2007). 
 
Resultaten från DeFond et als studie visar på att det inte finns några signifikanta samband 
mellan revisions- och rådgivningsarvoden och revisorernas benägenhet att anmärka om 
fortsatt drift. Således hittar DeFond et al inget stöd för att tjänster utöver revision försämrar 
revisionskvalitén. Resultatet ligger i linje med vad som var förväntat mot bakgrund av 
resonemanget om att rubbat oberoende kan innebära försämrat rykte för byrån samt 
skadeståndskrav från aktieägare. (DeFond et al, 2002, s. 1247, 1250, 1271) 
 
Även Hope och Langli har undersökt relationen mellan hög andel rådgivningstjänster och 
revisorernas benägenhet att anmärka på fortsatt drift i revisionsberättelsen. Resultaten visade 
inte på något samband mellan anlitande av tilläggstjänster och risken för rubbat oberoende. 
Hope och Langli menar precis som DeFond et al att resultaten visar att revisorerna är måna 
om sitt rykte och förtroende och därmed inte vill riskera att rubba oberoendet. Mot bakgrund 
av att Hope och Langli undersökt små företag där riskerna för rättsliga processer är relativt låg 
menar de att revisorernas rykte som är den huvudsakliga anledningen till att revisorerna inte 
väljer att rubba oberoendet. (2007, s. 28-29). 
 
Precis som DeFond et al 2002 och Hope och Langli 2007 har Geiger och Raghunandan 2002 
och Knechel och Vanstraelen 2007 använt anmärkningar i revisionsberättelsen som mått på 
revisionskvalité. Men istället för revisions och rådgivningsarvoden har de utgått från hur 
längden på relationen mellan revisorn och klienten påverkar benägenheten att ge anmärkning 
om fortsatt drift. 
 
Geiger och Raghunandan studie gjord på publika företag i USA visar på visar att en lång 
relation mellan företaget och revisorn inte har negativ effekt på revisionskvalitén (2002, s. 67-
68). Knechel och Vanstraelen inriktade sin studie på belgiska privata företag och deras 
förväntning var att längden på relationen skulle vara mer riskfylld i ett mindre företag på av 
den nära relationen som antas uppstå mellan revisor och klienten. Dock finner de  i linje med 
Geiger och Raghunandan inte några tydliga resultat som visar på att längden på relationen till 
revisorn försämrar revisionskvalitén. (Knechel & Vanstraelen 2007, s. 113-114) 
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3.8 Revisionsberättelsen – ett mått på revisionskvalité 

Som vi tidigare diskuterat kan graden av oberoende användas för att beskriva 
revisionskvalitén. Enligt tidigare studier innebär förbättrat oberoende ökad revisionskvalité 
medan rubbat oberoende innebär försämrad revisionskvalité (DeAngelo, 1981, s. 189, 
DeFond et al, 2002, s. 1248-1249).  
 
Förekomst av oväntade periodiseringar och anmärkningar i revisionsberättelsen är två mått 
för att mäta hur rådgivningstjänster påverkar revisionskvalitén. I denna studie har vi valt att 
utgå från anmärkningar i revisionsberättelsen mot bakgrund av det enligt vår kännedom inte 
finns någon tidigare studie med samma ansats i Sverige. Med anledning att Svanström gjort 
en rikstäckande studie med måttet oväntade periodiseringar ser vi möjligheter till jämförelser 
samtidigt som vår studie kommer bidra med ny kunskap. Ytterligare en motivering till att vi 
väljer att studera orena revisionsberättelser är att det måttet anses mäta revisorns oberoende 
mer direkt än förekomsten av oväntade periodiseringar. (Hope & Langli, 2007, s. 8) Därför 
kommer vi nu förklara kopplingen mellan hur anmärkningar i revisionsberättelsen påverkar 
oberoendet och i sin tur revisionskvalitén.  
 
En revisionsberättelse utan anmärkning ska enligt vår studie tolkas som låg grad av oberoende 
medan en revisionsberättelse med anmärkning indikerar hög grad av oberoende och därmed 
förbättring av revisionskvalitén. Förklaringen till denna tolkning kan motiveras genom att en 
revisor som ger en anmärkning lyckas stå emot pressen från klienten och har därigenom på ett 
objektivt sätt utvärderat företagets verksamhet och ställning. Vidare kan därför revisorns 
benägenhet att ge anmärkning kopplas till revisorns grad av oberoende och antingen 
förbättring eller försämring av revisionskvalitén. (DeFond et al, 2002, s. 1248-1249)  
 
För att se vilka samband som finns mellan revisionskvalité och företagens anlitande av 
rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå har revisions och rådgivningsarvode tillämpats som 
förklaringsvariabler. För att säkerställa vilket betydelse dessa förklaringsvariabler har följande 
kontrollvariabler inkluderats, företagets ålder, tillgångar, resultat, soliditet, kassalikviditet, 
Big 4 och antal uppdrag17 (DeAngelo, 1981, s. 181, DeFond et al, 2002, s. 1255-1258, Geiger 
& Raghunandan, 2002, s. 72, Hope & Langli, 2007, s. 16-17, Knechel & Vanstraelen 2007, s. 
118-119). 
 
Till skillnad mot Hope och Langli, 2007 och DeFond et al, 2002 kommer vi i denna studie ha 
en bredare ansats där vi initialt inkluderar alla typer av anmärkning för att få en uppfattning 
av den allmänna betydelsen som rådgivningsarvodet och revisionsarvodet har på revisorernas 
benägenhet att anmärka. För att möjliggöra tydligare jämförelser med de studier som 
fokuserat på fortsatt drift har vi även delat upp de orena revisionsberättelserna i de med lite 
grövre, exempelvis fortsatt drift, och mildare, exempelvis försent betalade skatter. 

                                                             

17 Beskrivning, motivering och förväntningar för förklarings- och kontrollvariablerna presenteras utförligare i 
avsnitt 6.1.2 - 6.1.3 
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3.9 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Avsikten med detta kapitel har varit att beskriva de samband som kan finnas mellan 
företagens anlitande av rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå och revisionskvalité. Utifrån 
studiens frågeställning finns det tre eventuella scenarion. För att sammanfatta vår teoretiska 
referensram ämnar vi att koppla dessa tre scenarion till relevant teori. Syftet med detta är att 
operationalisera teorin och göra det enklare att analysera de resultat som presenteras senare i 
studien.  
 

1) Det finns ett positivt samband mellan revisionskvalitén och företagens anlitande av 
rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå. Föreslås härstämma från att det 
förekommer kunskapsöverföring och kostnadsfördelar mellan revisionsbyrån och dess 
klient. 
 

2) Det finns inget samband mellan revisionskvalitén och företagens anlitande av 
rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå. Innebörden av detta föreslås vara att 
revisorerna är oberoende i sin yrkesutövning och inte villiga att riskera sitt rykte och 
förtroende i näringslivet. 

 
3) Det finns ett negativt samband mellan revisionskvalitén och företagens anlitande av 

rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå. Bygger på teorierna om att revisorerna 
anser att vinsterna (ekonomiska incitament) med att rubbat oberoende överstiger 
eventuella kostnader (förlorat rykte och skadeståndskrav) av rubbat oberoende.  

 
Nedan presenteras förväntningarna för vad det gäller revisionsarvodet som klienten betalar; 
 

1) Det finns ett positivt samband mellan revisionskvalitén och revisionsarvodet. 
Indikerar att revisorn är oberoende och undviker inte att anmärka. Ett högt 
revisionsarvode innebär en omfattande revisionsinsats. Mot bakgrund av att 
revisionsarvodet har ett samband med antal nerlagda timmar kan ett positivt samband 
tolkas som ju fler timmar revisorn lägger ner desto bättre blir kvalitén på revisionen.  

 
2) Det finns inget samband mellan revisionskvalitén och revisionsarvodet. Föreslås i 

likhet med punkt 2 ovan att revisorn är oberoende i sitt arbete och att ett högre 
revisionsarvode inte påverkar revisionskvalitén, mätt efter revisorns benägenhet att 
anmärka i revisionsberättelsen. 

 
3) Det finns ett negativt samband mellan revisionskvalitén och revisionsarvodet. Här 

finns det risk för att revisorn undviker att ge anmärkningar i revisionsberättelsen. 
Anledningen till detta kan vara ekonomiska incitament eller att revisorn vill bibehålla 
relationen till sin klient.   
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4. STUDIENS UTFORMNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta kapitel redogörs för urvalet av de företag som studien baseras på. Vidare presenteras 
vilken information vi samlat in, samt hur vi sammanställt det insamlade datamaterialet. 

4.1 Urval 

Vi valde att hämta datamaterialet till vår studie från Affärsdata eftersom den databasen 
tillhandahåller både uppgifter och årsredovisningarna från de flesta aktiebolagen i Sverige. 
Ytterligare en förklaring till att vi valde Affärsdata är att vi som studenter får access till den 
genom Umeå universitetsbibliotekets digitala bibliotek.18  
 
Vid tidpunkten för urvalets genomförande, februari 2009, fanns endast ett fåtal (332 st) 
årsredovisningar tillgängliga från 2008 i Affärsdata. Därför valde vi att basera insamlingen av 
datamaterial på 2007 års bokslut. Vi tillämpade sökfunktionen Företagsinformation, utökad 
sökning med följande sök kriterier; 
 
Bolagsform:   Aktiebolag 
Senaste bokslut:  2007 
Antal anställda:  1-9  
 
På grund av brist på forskning kring revisionskvalité för små privata företag valde vi att 
basera urvalet på svenska aktiebolag med 1-9 anställda. Anledningen till att ha med företag 
med minst 1 anställd var för att försäkra oss om att företagen i studien har en viss omfattning 
på sin verksamhet. Sökresultatet blev 132 503 st företag, varav 131 507 aktiva och 996 
inaktiva. Slutligen gjordes urvalet baserat på de aktiva företagen. Vi valde att exkludera de 
inaktiva bolagen eftersom de inte förväntas anlita sin byrå för rådgivning på grund av 
begränsad verksamhet.  
 
Samtliga 131 507 aktiva företag, sorterade efter bokstavsordning, överfördes till en excelfil 
där vart 131:a företag systematiskt valdes ut tills vi fick 1 000 st. Således fick vi ett 
slumpmässigt urval bland företagen. Enligt Bryman och Bell brukar urvalets baseras storlek 
på bland annat precision, tid och ekonomiska resurser som forskaren har tillgång till (2005, s. 
121-122). Vi bedömde att 1 000 st företag skulle ge oss tillräcklig information för att 
genomföra analyser och samtidigt som det var lämpligt antal att studera inom ramen för den 
tid vi förfogade till uppsatsarbetet.  
 
Vi har till skillnad från Defond et al och Hope och Langli valt en bredare ansats genom att 
inkludera samtliga typer av anmärkningar och inte bara de med som fått anmärkning om 
fortsatt drift (DeFond et al, 2002, s. 1247, Hope & Langli, 2007, s. 1). Fördelen men en bred 
ansats är att vi inte begränsar oss till företag med finansiella problem. Således möjliggör vår 
studie en mer generaliserande bild av sambanden mellan anlitandet av rådgivning och 
revisionskvalitén 
                                                             

18 (http://www.ub.umu.se/infosok/databaser.htm) 
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4.2 Datainsamling 

Tabell 2 nedan anger det datamaterial som vi samlade in. Företagens län, bransch, omsättning 
och antal anställda inhämtades enbart för beskrivning av de företag som ingår i studien. 
Uppgifter om anmärkningar i revisionsberättelsen samt revisionsarvode och 
rådgivningsarvode kompletterades med ytterligare information om företaget och revisorn. 
Kolumnen ”Tillämpning i tidigare” studier anger om jämförbart datamaterial insamlats vid 
andra liknande studier av revisorns oberoende och revisionskvalité. 

Tabell 2: Insamling av datamaterial 

Information  Förklaring  Tillämpning i tidigare studier  
Bakgrundsdata 
Län Det län som företaget registrerats i. Svanström 2008 
Bransch Är företaget huvudsakligen verksamt 

inom tjänst, handel eller tillverkning. 
Svanström 2008 

Omsättning Företagets omsättning i tusentals kronor. Knechel & Vanstraelen 2007 
Antal anställda Antal anställda i företaget. Svanström 2008 
Beroendevariabel 
Anmärkningar i 
revisionsberättelser 

Har revisorn angett anmärkningar i 
företagens revisionsberättelse. 

DeFond et al 2002, Hope & Langli 
2007, Geiger & Raghunandan 
2002, Knechel & Vanstraelen 2007 

Förklaringsvariabler  
Revisionsarvode Summan som företaget betalat till sin 

revisionsbyrå för revisionsuppdraget för 
2007. 

DeFond et al 2002, Hope & Langli 
2007, Svanström 2008 

Rådgivningsarvode Summan företaget betalat till sin 
revisionsbyrå för tjänster utöver revision 
för 2007. 

DeFond et al 2002, Hope & Langli 
2007, Svanström 2008 

Kontrollvariabler  
Företagets ålder  2008 minus företagets registreringsår. DeFond et al2002, Hope & Langli 

2007, Knechel & Vanstraelen 2007 
Tillgångar Företagets totala tillgångar i tusentals 

kronor. 
DeFond et al 2002, Hope & Langli 
2007, Svanström 2008, Geiger & 
Raghunandan 2002 

Soliditet Företagets förmåga att klara förlustår, 
nyckeltalet hämtat direkt ur affärsdata.  
 

DeFond et 2002, Hope & Langli 
2007, Svanström 2008 

Kassalikviditet Företagets betalningsförmåga på kort sikt, 
Nyckeltalet hämtat direkt ur affärsdata. 

DeFond et al2002, Hope & Langli 
2007 

Resultat Företagets resultat efter finansiella poster. 
 

DeFond et al 2002, Hope & Langli 
2007 

Big 4 revisor Tillhör revisorn en av de fyra Big 4 
byråerna. Deliotte, Ernst & Young, 
KPMG, Öhrlings PWC. 
 

Defond et al 2002, Hope & Langli 
2007, Svanström 2008, Knechel & 
Vanstraelen 2007 

Antal uppdrag Revisorns totala antal revisionsuppdrag i 
aktiva aktiebolag. 

Ej använt i tidigare studier 
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4.3 Databearbetning  

Insamlat datamaterial från de 1000 företag som ingick i urvalet sammanställdes i ett 
excelblad. Därefter överfördes och i vissa fall omkodades insamlat data från excelfilen till 
statistikprogrammet SPSS. Då skillnaderna mellan medelvärde och median var stor mellan ett 
flertal variabler justerades dessa för extremvärden för att få ett mer rättvisande datamaterial. 
Eliminering av vissa extremvärden innebär att antal observationer som är inkluderade i vissa 
variabler kan skilja sig från det totala antalet i urvalet. 

4.4 Jämförandeanalys 

För att bedöma studiens generaliserbarhet gjorde vi jämförande analyser både baserat på antal 
anställda och län. Vi jämförde de aktiva företag som fanns registrerade i Affärsdata med både 
hela urvalet samt specifikt för de företag i studien som anlitar sin byrå för både revision och 
rådgivning. Syftet med jämförandeanalyserna var att kontrollera hur väl företagen i vår studie 
speglar den totala populationen. Eftersom vår studie baseras på hur rådgivningstjänsters 
påverkar revisionskvalitén ansåg vi det motiverat att specifikt jämföra dessa företag mot hela 
populationen. Jämförandeanalyserna presenteras i sin helhet i bilaga 3. 
 
Sammantaget speglar företagen mätt efter antal anställda i vår studie den totala populationen19 
väl. Medianen, 2 st anställda, är den samma både för det totala urvalet och även den andel 
som anlitar sin byrå för både revision och rådgivning. Anledningen till att medelvärdet för 
studiepopulationen är något högre beror på att den totala populationen har större andel företag 
med 1 anställd. 
 
Även mätt efter län speglar vår studiepopulation den totala populationen. Stockholm, Västra 
Götaland och Skåne är de län med störst andel företag. Noterbart är att andelen företag från 
Stockholm är 12,5 procentenheter lägre för de företag som anlitar sin byrå för både revision 
och rådgivning är den totala populationen. I övrigt är skillnaderna endast plus minus 1-4 
procentenheter. 

                                                             

19 Företagen registrerade i Affärsdata 
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5. BESKRIVANDE STATISTIK AV DATAMATERIALET 

Detta kapitel innehåller en sammanställning av de 1000 företag som vår studie baseras på. 
Syftet är att ge en beskrivande bild av vad som karaktäriserar de företag som ingår i 
datamaterialet. Eftersom Sverige har revisionsplikt för alla aktiebolag betalar samtliga 1000 
företag revisionsarvode till sin revisionsbyrå. Andelen företag som även anlitar sin byrå för 
rådgivning är 45,4 %. Detta innebär att 454 av de 1000 företag som ingår i studien även 
betalar rådgivningsarvode till sin revisionsbyrå. 
 
På grund av att vår studie avser att undersöka hur kombinationen av revision och rådgivning 
från samma revisionsbyrå påverkar revisionskvalitén har vi i likhet med Hope och Langli valt 
att specifikt redovisa data för dessa företag (2007, s. 15). Syftet med att redovisa 
datamaterialet i två delar, samtliga 1000 företag och enbart de 454 företag som även anlitar 
sin byrå för rådgivning är för att möjliggöra specifika analyser och jämförelser av 
rådgivningens inverkan på revisionskvalitén.  
 
För att sätta vårt datamaterial i relation till andra likvärdiga studier görs jämförelser med 
Svanströms studie på privata bolag i Sverige och Hope och Langlis studie på privata bolag i 
Norge. Avslutningsvis presenterar vi jämförelser mellan de företag som har en 
revisionsberättelse enligt standardutformningen och de företag som fått anmärkning.  

5.1 Bakgrundsinformation 

5.1.1 Län, branschtillhörighet, omsättning och antal anställda 

Samtliga av Sveriges 21 i olika län är representerade i studien. Stockholm, Västra Götaland, 
och Skåne är det tre län med störst andel företag med både för hela urvalet och även för den 
andel företag som anlitar sin byrå för rådgivning.  
 
Majoriteten av företagen 69 % som ingick i studien är huvudsakligen verksamma som 
tjänsteföretag. 22 % är verksamma inom handel och 9 % är verksamma som 
tillverkningsföretag. Noterbart är att andelen företag med som anlitar sin byrå för rådgivning 
inte skiljer sig från det totala antalet företag i studien I Svanströms enkätstudie var 30 % 
tjänsteföretag, 25% handelsföretag och 15% tillverkande företag medans 30 % svarade 
”annan bransch” (Svanström, 2008, s. 113). Det skall nämnas att vi utgått från Affärsdatas 
information om företaget och sedan gjort en bedömning om vilken kategori respektive företag 
tillhör.  
 
Tabellen 3 nedan anger företagens medel och median mätt efter omsättning och antal 
anställda, Genomsnittligt omsättning är omkring 5 miljoner kr och genomsnittligt antal 
anställda 3. 

Tabell 3: Omsättning och antal anställda 

 Samtliga företag i studien (N = 1000) Företagen som även anlitar sin byrå  
för rådgivning (N = 454) 

Variabel N Medel Median N Medel Median 
Omsättning (tkr) 997 4 994 2 202 452 5 165 2 441 
Antal anställda 1 000 2,91 2,00 454 3,10 2,00 
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5.2 Anmärkning i revisionsberättelsen 

Totalt hade 15,1 % (151 st) av företagen som ingick i studien orena revisionsberättelser. 
Denna andel är jämförbar med Hope och Langlis studie på norska privata företag där 14 % 
tilldelats anmärkning (2007, s. 20). Av de 454 företag som anlitar sin revisionsbyrå för både 
revision och rådgivning hade 13,4 % (61 st) orena revisionsberättelser. Tabellen nedan anger 
vilka olika typer av anmärkningar företagen fått. Anledningen till att totala antalet 
anmärkningar i tabellen överstiger 151 respektive 61 är att många företag har haft flera typer 
av anmärkningar. Sent alternativt ej betalade skatter och avgifter samt förbrukat aktiekapital 
är de två mest frekventa anmärkningarna. 

Tabell 4: Typer av anmärkningar20 

 Samtliga företag i studiens 
(N = 151) 

Företagen som även anlitar sin 
byrå för rådgivning (N = 61) 

Typ av anmärkning Antal  Andel Antal  Andel 
Varulager 7 st 2,4 % 2 st 1,6 % 
Sen inlämning av årsredovisning 36 st 12,2 % 10 st 8 % 
Ej rättvisande bild av verksamheten 11 st 3,7 % 3 st 2,4 % 
Ej fastställa resultat och 
balansräkning 

17 st  5,8 % 7 st 5,6 % 

Förbrukat aktiekapital  52 st 17,6 % 25 st 20 % 
Fortsatt drift 14 st 4,7 % 8 st 6,4 % 
Sent/ej betalada skatter och 
avgifter 

66 st  22,4 % 32 st 25,6 % 

Ej upprättad kontrollbalans räkning 27 st  9,2 % 12 st 9,9 % 
Fel periodiseringar 3 st  1 % 2 st 1,6 % 
Värderingsfel 8 st 2,7 % 2 st 1, 6 % 
Bokföringsfel 13 st 4,4 % 6 st  4,8 % 
Brister i den interna konrollen 10 st 3,3 % 5 st  5 % 
Förbjudna lån 11 st 3,7 % 3 st 2,4 % 
Brist i kassahantering 5 st  1,7 1 st 0,8 % 
Likvidation 11 st 3,7 % 7 st 5,6 % 
Ansvarsfrihet 4 st  1,4 %   
Totalt   100 %  100 % 
 

5.3 Beroende-, förklarings- och kontrollvariabler 

I Tabellerna 5 och 6 anges beskrivande data för de variabler som ingår i våra analysmodeller. 
Tabell 5 omfattar hela urvalet medan tabell 6 omfattar den andel företag som även anlitar sin 
byrå för rådgivning. N anger totalt antal observationer efter eliminering av extremvärden. 
Medel, median och standardavvikelse är avrundade och redovisade utan decimaler. Min anger 
det minsta värde och max anger det högsta värde som inkluderats i variabeln.  

 
 

                                                             

20 Vi har efter en genomgång av de orena revisionsberättelserna själva kategoriserat de olika typer av 
anmärkningar som revisorerna angett.  
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5.3.1 Samtliga företag i studien 

Tabell 5: Beskrivande data samtliga företag (Totalt N = 1 000)  

Variabel N Medel Median Standardavvikelse Min  Max 
Beroendevariabel  
Anmärkning i 
revisionsberättelsen 
(dummy) 

1 000 0,15 0 0,36 0 1 

Förklaringsvariabler   
Revisionsarvode (kr) 997 13 750 10 450 10 847 1 000 95 000 
Rådgivning (dummy) 1000 0,45 0 0,50 0 1 
Kontrollvariabler  
Företagets ålder (år) 996 15 13 12 1 69 
Tillgångar (tkr) 996 4 473 1 520 12 048 7 177 505 
Resultat (tkr) 996 352 92 1 625 -17 489 15 198 
Soliditet (%) 996 38 44 56 -536 99 
Kassalikviditet % 995 263 147 446 -14 4950 
Big 4 revisor (dummy) 1 000 0,31 0 0,46 0 1 
Antal uppdrag (st) 994 178 158 104 1 767 
 
Av tabell 5 framgår som vi redovisat i föregående avsnitt att 15 % av företagen i studien 
tilldelats anmärkning i revisionsberättelsen. Genomsnittligt revisionsarvode är 13 750 kr och 
45 % av företagen anlitar sin byrå även för rådgivning. I jämförelse med Svanströms studie 
anlitade 66 % av företagen sin byrå för rådgivning (2008, s. 242). 
 
Medelåldern för företagen i studien är 15 år och medianåldern 13 år. I jämförelse med 
Svanströms studie där medelåldern på företagen var 74 år och medianen 81 år är företagen i 
vår studie väsentligt yngre (2008, s. 115). Detta kan förklaras genom att vår studie i högre 
utsträckning baseras på små privata företag. Medelåldern för företagen i undersökningen är i 
linje med Hope och Langlis studie där medelåldern var 14 år (2007, s. 35).  
 
Trots eliminering av extremvärden skiljer sig medel och median mycket för företagens totala 
tillgångar. Vår bedömning är att detta beror på att urvalet både omfattar fastighetsbolag och 
tillverkningsföretag med hög andel tillgångar samt flera konsultföretag med liten andel 
tillgångar. 
 
Majoriteten av företagen i studien, 71 %, redovisar positivt resultat medan 29 % redovisar 
negativt resultat. 
 
Medelvärdet för företagens soliditet 38 % är jämförbart med  Svanstöms och Hope och 
Langlis studier där medelvärdet var 45 % respektive 46 % (Svanström, 2008 s. 242, Hope & 
Langli, 2007 s. 35). 
 
Kassalikviditeten för företagen i vår studie på genomsnittliga 263 % är betydligt högre än 
företagen i Hope och Langlis. Förklaringen till detta beror på att deras studie baserats på 
företag med finansiella problem (2007 s. 35). 
 
Andelen företag som i vår studie anlitar en Big 4 revisor är 31 % vilket är jämförbart med 
Hope och Langli där andelen var 35 % (2007, s. 35). I Svanströms studie anlitar en betydligt 
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större andel, 67 %, en Big 4 revisor och anledningen till detta bedömer vi bero på att 
Svanstöms studie omfattat företag med upp till 250 anställda (2008, s. 13, 242) 
 
Antal uppdrag för de påskrivande revisorerna som ingår vår studie är i genomsnitt 178 st per 
år. Räknat på 200 arbetsdagar per år innebär detta att revisorn skriver 0,89 revisionsberättelser 
per dag. 

5.3.2 Företag som anlitar sin revisionsbyrå för både revision och rådgivning 

Vår förväntan var mot bakgrund av tidigare studier att omkring 70 % av företagen även skulle 
anlita sin byrå för rådgivning. Dock så visade det sig att en betydligt mindre andel endast 45,4 
% (454 st) även anlitade sin byrå för rådgivning.  
 
Tabell 6 nedan anger beskrivande data för den andel företag som även anlitar sin byrå för 
rådgivning. Anledningen till att vi specifikt väljer att redovisa data för dessa företag är att de 
kommer ligga till grund för våra analysmodeller där vi försöker hitta samband mellan 
rådgivningstjänster och revisionskvalité. 
 
Varken anmärkning i revisionsberättelsen, revisionsarvode eller någon av kontrollvariablerna 
skiljer sig anmärkningsvärt jämfört med totala antalet företag som ingår i studien.  
 
Genomsnittligt rådgivningsarvodet på 19 229 kr är något högre än det genomsnittliga arvode 
som betalas för revisionsuppdraget. Totalt betalar företag i genomsnitt 34 258 kr i revisions- 
och rådgivningsarvode. Föredelningen mellan kostnad för rådgivnings och revisionsarvode är 
i genomsnitt 50/50 vilket innebär att företagen betalar lika mycket i revisionsarvode som för 
rådgivningsarvode. Andel företag som har ett rådgivningsarvode som överstiger 
revisionsarvode är i vår studie 50 % vilket kan jämföras med Svanströms studie där knappt 25 
% av företagen hade en rådgivningsarvodesandel på mer än 50 % (2008, s. 234). 

Tabell 6: Beskrivande data av företag med både revision och rådgivning (Totalt N = 454) 

Variabel N Medel Median Standardavvikelse Min  Max 
Beroendevariabel  
Anmärkning i 
revisionsberättelsen (dummy) 

454 0,13 0 0,34 0 1 

Förklaringsvariabler  
Revisionsarvode (kr) 450 14 408 11 090 10 169 1 400 65 000 
Rådgivningsarvode (kr) 451 19 229 12 603 20 903 225 132 690 
Totalt arvode (kr) 451 34 258 25 100 27 239 6 000 168 500 
Andel rådgivningsarvode (%) 454 50 52 22 1 97 
Kontrollvariabler   
Företagets ålder 451 15 14 11 1 60 
Tillgångar (tkr) 452 4 401 1 785 8 871 7 75 838 
Resultat (tkr) 451 406 121 1 298 -8 543 9 472 
Soliditet (%) 450 41 44 40 -410 99 
Kassalikviditet (%) 452 261 140 431 -0,69 4146 
Antal uppdrag (st) 452 160 151 87 1 423 
Big 4 revisor (dummy) 454 0,4 0 0,49 0 1 
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5. 4 Beskrivande statistik uppdelat på anmärkning 

I detta avsnitt avser vi att redogöra för vad som skiljer de företag som tilldelats anmärkning i 
revisionsberättelsen jämfört med de företag som inte fått anmärkning i revisionsberättelsen. 
Precis som i föregående avsnitt redovisar vi i tabell 7 en jämförelse som omfattar hela urvalet 
och i tabell 8 specifikt de företag som anlitar sin byrå för rådgivning.  
 
Vid sidan av medelvärdet för de två olika grupperna, företag med anmärkning respektive utan 
anmärkning, redovisas värden från utförda t-test och chi square-test. Syftet med testen var att 
identifiera om skillnaden är signifikant mellan grupperna för enskilda förklarings- och 
kontrollvariabler (Defond et al, 2002, s. 1260, Svanström, 2008, s. 145).  
 
För samtliga kontinuerliga variabler utfördes tvåsidiga Indepentent-Sampels t-test där 
grupperingsvariabel kodades 1 om företaget fått anmärkning i sin revisionsberättelse och 0 
om företaget ej fått anmärkning i sin revisionsberättelse. Med hjälp av signifikansnivån i 
Levine’s Test Equality of Variances avgjordes om vi skulle anta lika eller olika varians i 
redovisningen av t-värden och signifikansnivåer. Antagande om lika varians gjordes om 
signifikansnivån i Levine´s test var högre än 0,05 medan antagande om olika varians mellan 
grupperna gjordes om signifikansnivån var lägre än 0,05. För de kategoriska variablerna 
utfördes tvåsidiga Pearson Chi square-test. (Svanström, 2008, s. 145-146) 

Tabell 7: Jämförelse företag med anmärkning respektive utan anmärkning (N = 1000) 

 Medel   
Variabel Anm 

N = (151) 
Ej anm. 

N = (849) 
t-värde  
(sig.) 

chi-square-värde 
(sig.). 

Beroendevariabel  
Anmärkning i 
revisionsberättelsen 
(dummy) 

1 0   

Förklaringsvariabler   
Revisionsarvode (kr) 12 719 13 934 -1,268 

(0,205) 
 

Andel företag som 
anlitar sin 
revisionsbyrå även för 
rådgivning (dummy) 

0,40 0,46  1,796 
(0,180) 

Kontrollvariabler   
Företagets ålder (år) 14 15 -0,584 

(0,559) 
 

Tillgångar (tkr) 1 396 5 019 -7,703 
(0,000) 

 

Resultat (tkr) 5 415 -5,473 
(0,000) 

 

Soliditet (%) -13 47 -6,110 
(0,000) 

 

Kassalikviditet (%) 145 284 -4,737 
(0,000) 

 

Antal uppdrag (st) 175 178 -0,416 
(0,677) 

 

Big 4 revisor (dummy) 0,32 0,31  0,052 
(0,820) 
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Av tabell 7 på föregående sida framgår att tillgångar, resultat, soliditet och kassalikviditet alla 
är signifikant skilt inom 1 % nivå. De negativa t-värdena för dessa fyra kontrollvariabler visar 
på ett negativt samband med beroendevariabeln vilket innebär att minskade tillgångar, 
resultat, soliditet och kassalikviditet innebär större sannolikhet att få anmärkning. 
 
Varken revisionsarvode, om företaget anlitar sin byrå för rådgivning, antal uppdrag eller Big 
4 revisor visat på några signifikanta skillnader mellan företag som tilldelats respektive inte 
fått någon anmärkning. 

Tabell 8: Jämförelse företag med anmärkning respektive utan anmärkning (N = 454)  

 Medel   
Variabel Anm. 

(N = 61) 
Ej anm. 
(N= 389) 

t-värde  
(sig.) 

chi-square-värde 
(sig.). 

Beroendevariabel  
Anmärkning i 
revisionsberättelsen 
(dummy) 

1 0   

Förklaringsvariabler   
Revisionsarvode (kr) 13 929 14 483 -0,395 

(0,693) 
 

Rådgivningsarvode (kr) 17 762 19 458 -0,589 
(0,556) 

 

Totalt arvode (kr) 31 692 34 660 -1,093 
(0,227) 

 

Andel rådgivningsarvode 
(%) 

48 51 -0,731 
(0,465) 

 

Kontrollvariabler   
Företagets ålder (år) 14 15 -0,595 

(0,552) 
 

Tillgångar (tkr) 1 265 4 936 -3,034 
(0,003) 

 

Resultat (tkr) -12 471 -5,067 
(0,000) 

 

Soliditet (%) 1 47 -4,887 
(0,000) 

 

Kassalikviditet( %) 111 284 -6,141 
(0,000) 

 

Antal uppdrag (st) 150 161 -0,926 
(0,355) 

 

Big 4 revisor (dummy) 0,39 0,40  0,027 
0,869 

 
Precis som för hela urvalet visar tabell 8 ovan att tillgångar, resultat, soliditet och 
kassalikviditet för de företag som anlitar sin byrå även för rådgivning signifikant skilt inom 1 
% nivå.  
 
Att samtliga fyra förklaringsvariabler visar negativt samband med beroende variabeln kan 
tolkas som att högre revisions- och rådgivningsarvoden samt andel rådgivningsarvode 
minskar sannolikheten att få en revisionsberättelse med anmärkning. Dock är inte någon av 
variablerna signifikant och därför saknas stöd för att kunna uttala sig om respektive arvode 
påverkar revisorns benägenhet att ge anmärkning och eventuell försämring av 
revisionskvalitén.  
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Vi har i teorikapitlet redogjort för att anmärkningar i revisionsberättelsen oavsett typ indikerar 
på något som inte är önskvärt i företaget. Sent alternativt ej betalade skatter kan ses om en 
mildare anmärkning medan förbrukat aktiekapital kan ses som en grov anmärkning. Av de 16 
olika typer anmärkningar som inkluderas i tabell 4 kan 6 st; Ej fastställda resultat och 
balansräkning, Förbrukat aktiekapital, Fortsatt drift, Ej upprättad kontrollbalans räkning och 
Likvidation, Ansvarsfrihet klassificeras som grova medan övriga kan ses som mildare.  
 
En ytterligare sammanställning företag21 med grov respektive mild anmärkning av visar att 
majoriteten 54 % av företagen i studien fått en grov anmärkning medan 44 % av företagen 
tilldelats en mildare typ av anmärkning. Fördelningen mellan anmärkningar hos de företag 
som även anlitas sin byrå för rådgivning är 62 % grova och respektive 38 % milda. 
 
Redovisning av beskrivande data för grova respektive milda anmärkningar redovisas i bilaga 
4. 

                                                             

21 De företag som tilldelats någon eller några av de anmärkningar som vi klassificerat som grova kodades med 1 
och företag som tilldelats någon eller några anmärkningar som vi klassificerats som mild kodades med 0. 
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6. UTFORMNING OCH UPPBYGGNAD AV 
ANALYSMODELLER 

I detta kapitel presenteras vald analysmetod samt hur vi byggt upp våra analysmodeller. 
Avsikten med kapitlet är att beskriva modellerna för att kunna analysera sambanden mellan 
revisionskvalité och företagens anlitande av rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå.  

6.1 Regressioner 

6.1.1 Orena revisionsberättelser som mått på revisionskvalité 

Som vi tidigare beskrivit finns flera mått för att mäta revisionskvalité. I denna studie mäts 
revisionskvalitén efter revisorernas benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen. Precis som 
tidigare studier inom området har vi utfört logistiska regressioner. (DeFond et al, 2002, s. 
1255, Hope & Langli, 2007, s. 15-16, Geiger & Raghunandan, 2002, s. 72, Knechel & 
Vanstraelen 2007, s. 118). Eftersom beroendevariabeln, anmärkning i revisionsberättelsen är 
kvalitativ och endast kan anta två värden22 tillämpades binär logistisk regression 
(Studenmund, 2006, s. 454-461).  
 
Avsikten med de logistiska regressionerna var att testa om det finns samband mellan 
företagens anlitande av rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå och revisorns benägenhet att 
anmärka i revisionsberättelsen. Vi har i linje med tidigare forskning valt att använda den 
naturliga logaritmen för flertalet av variablerna som exempelvis DeFond et al 2002 och Hope 
och Langli 2007 och Geiger och Raghunandan 2002. 

6.1.2 Förklaringsvariabler 

Med hjälp av förklaringsvariabeln revisions- och rådgivningsarvoden ämnar vi förklara 
revisionskvalité som operationaliseras genom rena och orena revisionsberättelser. I de första 
två modellerna använts hela datamaterialet, N = 1000.  
 
I modell 1 rådgivning rapporteras resultat för en dummyvariabel som anger om företaget 
anlitar rådgivning från sin revisionsbyrå eller inte. Modellen ger oss en uppfattning om 
rådgivning från revisionsbyrån har någon påverkan på revisionskvalitén. Ur oberoende 
synpunkt är det särskilt intressant att se om benägenheten att anmärka i revisionsberättelsen 
har ett samband med om företaget anlitar rådgivning från sin revisionsbyrå. Variabeln är 
tidigare använd av Svanström (2008, s. 238). 
 
I Modell 2 [log]revisionsarvode - alla redogörs resultaten för hur revisionsarvodet påverkar 
revisionskvalitén. Av intresse är att se hur enbart revisionsarvodet påverkar revisorernas 
oberoende. Motiveringen med att inkludera revisionsarvodet för samtliga företag är att den 
fungerar som en referensram och gör det möjligt att sedan se vilken inverkan rådgivningen 
kan tänkas ha på revisorernas oberoende och revisionskvalitén. 

                                                             

22 1 = företaget har fått anmärkning i revisionsberättelsen och 0 = företaget har fått en revisionsberättelse enligt 
standard utformningen 
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I modellerna 3-6 är endast de företag som anlitar sin revisionsbyrå för både revision och 
rådgivning inkluderade, N = 454. Dessa modeller bygger på att tidigare forskare hävdar att 
revisionsbyråns ekonomiska beroende uppstår oberoende om det är enbart revisionsarvode 
eller rådgivningstjänster eller kombinationen. Defond et al argumenterar för att incitamenten 
till att släppa igenom rena revisionsberättelser bygger på hur mycket intäkter klienten 
genererar. Enligt DeFond et al resonemang kan revisorns oberoende hotas oavsett om intäkten 
härstammar från revisionen eller från rådgivningstjänsterna. (DeFond et al, 2002, s. 1249) 
Därför kommer vi precis som tidigare studier inom området använda olika kombinationer av 
revisionsarvode och rådgivningsarvode. 
 
Om totala arvodet [log]totaltarvode som klienterna betalar till revisionsbyrån rubbar 
revisorns oberoende förväntas ett negativt betavärde, samma förväntning gäller också för 
revisionsarvodet [log]revisionsarvode. Om tillhandahållandet av rådgivningstjänster påverkar 
revisorns oberoende förväntas även negativa betavärden för [log]rådgivningsarvode och 
(andel rådgivningsarvode). 
 
I modell 3 [log]totaltarvode presenteras resultaten för hur det totala arvodet, revisionsarvodet 
+ rådgivningsarvodet, inverkar på revisionskvalitén. Måttet föreslås mäta det ökade 
ekonomiska beroendet av klienterna. Särskilt intressant är detta eftersom modellen förklarar 
hur sambandet mellan revisorns oberoende påverkas av det totala arvodet som klienten betalar 
till revisionsbyrån. Finns ett negativt samband är innerbörden att revisorns oberoende 
påverkas av summan arvode revisionsbyrån erhåller. (DeFond, 2002, s. 1256, Hope & Langli, 
s. 5,16) 
 
I modell 4 [log]revisionsarvode presenteras resultaten från hur storleken på revisionsarvodet 
påverkar revisorns benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen. Detta är intressant då denna 
modell enbart inkluderar de företag som även anlitar sin revisionsbyrå för rådgivning. 
Resultaten från denna modell är intressant att jämföra med modell 2 [log]revisionsarvode - 
alla i och med att denna modell därigenom fångar upp rådgivningens betydelse för 
revisionskvalitén. (DeFond, 2002, s. 1256, Hope & Langli, s. 5,16) 
 
I modell 5 [log]rådgivningsarvode rapporteras resultaten från hur omfattning av 
revisionsbyråernas tillhandahållande av rådgivning utöver revision påverkar revisorns 
oberoende. Av särskilt intresse är dessa samband utifrån lagstiftares oro om huruvida summan 
rådgivningsarvode påvekrar revisorns benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen. Syftet att 
i två modeller, modell 4 och 5, pröva rådgivning och revision separat är att det möjliggör 
jämförelser samt att det fångar deras enskilda betydelse. (DeFond, 2002, s. 1256, Hope & 
Langli, s. 5,16)  
 
I modell 6 andel rådgivningsarvode mäts rådgivningens omfattning utifrån andelen 
rådgivningsarvode i förhållande till totalt arvode till revisionsbyrån. Andelen mäter det ökade 
ekonomiska beroendet och fångar rådgivningens relativa värde i förhållande till 
revisionsarvodet. Utifrån det teoretiska resonemanget om att rådgivningsarvode som 
överstiger revisionsarvode väcker misstankar om eventuellt rubbat oberoende är denna modell 
intressant. (Svanström, 2008. s. 238, DeFond, 2002, s. 1256, Hope & Langli, s. 5,16)  
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6.1.3 Kontrollvariabler  

För att göra analyser av hur rådgivnings- och revisionsarvoden från revisionsbyrån påverkar 
revisorernas oberoende är det viktigt att kontrollera för andra faktorer som kan ha betydelse 
för revisionskvalitén. Mot bakgrund av detta har vi valt att inkludera kontrollvariabler som i 
flertalet tidigare studier visat sig ha samband med revisionskvalitén. Svanström menar att 
faktorer som kan inverka på revisionskvalitén kan indelas i sådana som påverkar 
företagsledningens incitament att manipulera redovisningen och de faktorer som påverkar 
precisionen samt korrektheten i redovisningen. (Svanström, 2008, s. 238) 
 
Företagets tillgångar används för att se vilken betydelse klientens storelek har för att revisorn 
ska vara oberoende. Detta är av särskilt intresse i små företag som förväntas ha mindre 
kunskap och precision i redovisningen. Eftersom revisorns uppgift är att granska och 
rapportera felaktigheter i redovisningen argumenteras det för att mindre företag i större 
utsträckning riskerar att få en oren revisionsberättelsen än större företag. Därför inkluderas i 
likhet med tidigare studier inom området den naturliga logaritmen av företagets totala 
tillgångar [log]tillgångar. (Defond, 2002, s. 1257, Geiger & Raghunandan, 2002, s. 72, Hope 
& Langli, 2007, s. 16, Svanström, 2008, s. 239) 
 
Företagets ålder inkluderas för att forskning visat att yngre företag inte har samma erfarenhet 
av revisionsgranskning som äldre företag samt att de har större risk att hamna i ekonomiska 
problem. Därför är sannolikheten större att yngre företag får en oren revisionsberättelse. 
Därmed anser vi i likhet med tidigare forskning att det är befogat att inkludera den naturliga 
logaritmen av företagets ålder [log]ålder (DeFond, 2002, s. 1257, Hope & Langli, 2007, s. 
16-17, Knechel & Vanstraelen 2007, s. 118) 
 
Vidare har vi inkluderat vissa nyckeltal vars syfte är att kontrollera för företagens finansiella 
risk och operativa risk. Detta eftersom det i forskning har argumenterats för att företagets 
ekonomiska ställning inverkar på revisionskvalitén. Dessa variabler är inkluderade eftersom 
de kan anses öka företagsledarnas incitament att manipulera redovisningen. I ett företag med 
finansiella problem ökar incitamenten för att företagsledaren manipulerar resultatet. Ur 
revisionsperspektivet innebär det större risker att revidera företag som är i finansiella 
problem. Svanström beskriver att inkluderandet av kontrollvariabler för företagets 
ekonomiska ställning är vanligt för att dessa variabler ger skarpare analyser och högre 
förklaringsförmåga för modellerna (2008, s. 239).  
 
Som finansiella nyckeltal används i denna studie: soliditet, hur stor andel av företagets 
tillgångar som är finansierat med eget kapital, kassalikviditet, företagets finansiella utrymme 
på kort sikt, och resultat, en dummyvariabel för om företaget redovisat förlust 2007. 
 
För att kontrollera vilken betydelse revisionsbyrån har för revisionskvalitén inkluderades en 
dummyvariabel, big 4 om företaget anlitar en Big 4 revisor eller ej. Bakgrunden är de tidigare 
teoretiska beskrivningarna om att Big 4 revisorer förväntas vara mer benägna att ge 
anmärkningar i revisionsberättelsen. (Knechel & Vanstraelen 2007, s. 119, DeFond et al, 
2002, s. 1258) 
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Avslutningsvis väljer vi att se vilken betydelse antalet uppdrag som revisorn har för 
revisionskvalitén. Enligt tidigare beskrivning finner vi det intressant att inkludera 
[log]uppdrag då det kan resoneras för att ett stort antal uppdrag i kombination med att 
revisionsbyrån utför både revision och rådgivning kan innebära att revisorns benägenhet att 
anmärka i revisionsberättelsen sjunker. 
  
Utifrån beskrivningarna av beroende, förklaringsvariablerna och kontrollvariablerna får den 
binära logistiska regressionsmodellen följande utseende för modell 1: 
 
 anmärkning i revisionsberättelsen = [log]rådgivning + [log]tillgångar + 
[log]ålder + soliditet + kassalikviditet + resultat + big4 + [log]uppdrag 
 
I tabell 9 nedan följer en sammanställning av de variablerna som ingår i 
regressionsmodellerna. 

Tabell 9: Förklaring av variablerna i regressionsmodellerna 

Variabler  Förklaring och kodning Tidigare studier där variabeln 
ingår  

Beroendevariabel 
anmärkning i 
revisionsberättelsen 

Har företag erhållit en anmärkning i 
revisionsberättelsen. 
1 = företagen har fått anmärkning i sin 
revisionsberättelse 
0 = företagen har ej fått en anmärkning 
revisionsberättelse 

DeFond et al 2002, Hope & Langli 
2007, Geiger & Raghunandan 2002, 
Knechel & Vanstraelen 2007 

Förklaringsvariabler  
rådgivning  
 
 
(modell 1) 

Företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning, 
genomförs på N = 1000. 
1 = företaget anlitar byrån för rådgivning 
0 = anlitar ej byrån för rådgivning 

Svanström 2008 

[log]revisionsarvode - 
alla 
 (modell 2) 

Den naturliga logaritmen av den totala summan 
klienten betalar för revision,                 
genomförs på N = 1000. 

 

[log] totaltarvode 
 (modell 3) 

Den naturliga logaritmen av den totala summan 
klienten betalar till sin revisionsbyrå för 
revision och rådgivning. 

DeFond et al  2002, Hope & Langli 
2007 

[log]revisionsarvode 
(modell 4) 

Den naturliga logaritmen av revisionssarvodet 
revisionsklienten betalar till sin byrå. 

DeFond et al 2002, Hope & Langli 
2007 

[log]rådgivningsarvode 
(modell 5) 

Den naturliga logaritmen av rådgivningsarvodet 
revisionsklienten betalar till sin byrå. 

DeFond et al  2002, Hope & Langli 
2007 

andel rådgivning 
(modell 6)  

Rådgivningsarvodet /                   
(revisionsarvode + rådgivningsarvode) 

DeFond et al  2002, Hope & Langli 
2007, Svanström 2008 

Kontrollvariabler  
[log]tillgångar 
 

Den naturliga logaritmen av företagets 
tillgångar 

DeFond et al 2002, Hope & Langli 
2007, Svanström 2008, Geiger & 
Raghunandan 2002 

[log]ålder Hur många år företaget varit aktivt.  DeFond et al 2002, Hope & Langli 
2007, Svanström 2008, Knechel & 
Vanstraelen 2007 

soliditet Värden direkt hämtade från Affärsdata. 
 

DeFond et al, 2002,  Hope & Langli 
2007. Svanström 2008 

kassalikviditet 
 

Värden hämtade direkt från Affärsdata. DeFond et al , 2002,  Hope & 
Langli 2007, Svanström 2008 
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resultat Dummyvariabel, företagets resultat efter 
finansiella poster 2007 
 
1 = företagen visar negativt resultat 
0 = företaget visar positivt resultat 

DeFond et al, 2002,  Hope & Langli 
2007, Svanström, 2008 

big 4 Dummyvariablel, anlitar företaget en Big 4 
revisor.  
1 = företaget har en Big 4 revisor 
0 = företaget har inte en Big 4 revisor 

DeFond et al 2002, Hope & Langli 
2007 Svanström 2008, Knechel & 
Vanstraelen 2007. 

[log]uppdrag Den naturliga logaritmen av totala antalet 
uppdrag där revisorn är påskrivande, enligt 
Affärsdata 
 

Inte undersökt i tidigare studier 

 

6.2 Tolkning av regressionsmodellerna 

I regressionerna anges variablernas betavärde, signifikansnivå och oddskvot. Ett positivt 
betavärde för exempelvis [log]totaltarvode indikerar att sannolikheten för att revisorn 
anmärker i revisionsberättelsen är större när det totala arvodet ökar. I en logistik regression är 
det vanligt att tolka betavärden genom oddskvoter. Oddskvoten anger vad oddset är att den 
oberoende förklaringsvariabeln förklarar beroende variabeln, revisorn benägenhet att anmärka 
i revisionsberättelsen. För kontinuerliga variabler, exempelvis [log]tillgångar  innebär ett odds 
över 1 att sannolikheten för att revisorn skriver en oren revisionsberättelse ökar för varje 
ytterligare krona ökad tillgångar hos företaget. För dummyvariabler fungerar oddskvoten som 
en jämförelse mellan en inkluderad grupp och en referensgrupp. Sammantaget gäller att 
oddskvot längre bort från 1, desto större inverkan har variabeln på revisorns benägenhet att 
anmärka i revisionsberättelsen (Dahmström, 2000, s. 180-186). 
 
Genom regressionsanalysen anges även koefficientens signifikansnivå. Signifikansnivån 
anger med vilken säkerhet förklaringsvariablerna korrekt predikterar beroende variabeln. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 270) 

6.2.1 Korrelationer 

Innan vi byggde upp regressionsmodellerna utförde vi korrelationstester. Detta för att 
säkerställa att det inte finns risk för multikollineraritet, vilket är fallet om det finns ett 
samband mellan två eller flera oberoende variabler. Konsekvensen av multikollinearitet är att 
det blir svårt att särskilja dessa och förklara deras enskilda samband med beroendevariabeln. 
För att exemplifiera, hög multikollinearitet mellan exempelvis företagets tillgångar och 
företagets soliditet innebär att dessa två oberoende förklarar beroendevariabeln på samma sätt 
och det skulle innebära problem i modellen. (Hair et al, 2006, s. 170)  
 
Resultaten från korrelationstesterna visade inte på några problem med multikollinearitet. 
Resultaten ligger runt 0,1-0,3 vilket får anses vara i linje med andra liknande studier 
(Svanström, 2008, s. 202). 
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6.2.2 Förklaringsgrad och prediktionsförmåga 

Modellernas förklaringsgrad är ett mått som visar hur väl respektive modell förklarar om 
företagen får en oren revisionsberättelse. I binära logistiska regressionsmodeller används 
Pseudo R2 som anses vara jämförbart till R2 som används i linjära regressioner (Hair et al, 
2006, s. 362). Modellernas förklaringsgrad ligger strax under 30 % vilket kan anses som 
godtagbart då Svanström i en liknande studie med färre observationer nått en förklaringsgrad 
mellan 12-25 % (Svanström, 2008, s. 244) samt DeFond et al i en större studie nått en 
förklaringsgrad på 41 % (DeFond et al, 2002, s. 1267). 
 
Modellernas prediktionsförmåga visar hur väl respektive modell kan prediktera om företagen 
som ingår i modellerna får en ren eller oren revisionsberättelse. Sammantaget är våra 
modellers förmåga att prediktera bra, 89-91 %. Uppdelat på ren och oren kan modellerna i 98-
99 % av fallen prediktera rena berättelser medan motsvarande siffra för förmågan att 
prediktera orena är 29-35 %.  
 
6.2.3 Alternativa regressionsmodeller 

För att möjliggöra göra djupare analyser av vårt insamlade datamaterial skapade vi ett antal 
alternativa regressionsmodeller. 
 
Modell 1A till modell 3A genomfördes på de 454 företag som anlitar sin byrå för både 
revision och rådgivning. I samtliga tre modeller utgjorde anmärkning i revisionsberättelsen 
beroende variabel (1 = företaget har anmärkning i revisionsberättelsen, 0 = företaget har inte 
anmärkning i revisionsberättelsen). 
 
Modell 4A till 6A omfattar endast de företag som fått anmärkning i revisionsberättelsen. Här 
ersattes beroende variabeln anmärkning i revisionsberättelsen med dummyvariabel för om 
företaget tilldelats grov eller mild anmärkning. Syftet med dessa modeller vara att undersöka 
om rådgivningsarvodet påverkar revisorns benägenhet att ge grova anmärkningar. 
 
Samtliga alternativa regressionsmodeller finns redovisade i bilaga 5. 
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7. RESULTAT OCH ANALYS 

7.1 Resultat från regressionsmodellerna  

Resultat från modell 1 och 2, baserade på samtliga 1000 företag  
 
 Modell 1  Modell 2 
 Beta / Sig / Odds Beta / Sig / Odds 
Förklaringsvariabel   
rådgivning (dummy om 
företaget har rådgivning) 

-,193 / ,377 / ,824  

(log) totalt arvode   
(log) revisionsarvode (alla)  ,537 / ,009 / 1,710 
(log) rådgivningsarvode   
andel rådgivning   
Kontrollvariabler   
(log)tillgångar -,601 / ,000/ ,549 -,712 / ,000 / ,491 
(log)företagets ålder ,189 / ,101 / 1,208 ,183 / ,113 / 1,201 
soliditet -,034 / ,000 / ,967 -,033 / ,000 / ,967 
kassalikviditet ,000 / ,546 / 1,000 ,000 / ,425 / 1,000 
resultat (dummy) ,483 / ,030 / 1,620 ,474 / ,034 / 1,606 
big 4 (dummy) ,110 / ,645 / 1,117 ,082 / ,730 / 1,085 
(log)antal uppdrag ,136/ ,395 / 1,146 ,173 / ,280 / 1,189 
Förklaringsgrad  
Pseudo R2 (%) 26 26,5 
Prediktionsförmåga  
Ren 99,5 99,5 
Oren 29 29 
Totalt 89 89 
N (Rena / Orena)  977 (832/145) 974 (829/145) 

 
Resultat från modell 3, 4, 5 och 6 baserade på de 454 företag med både revision och 
rådgivning 
 
 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
 Beta / Sig / Odds Beta / Sig / Odds Beta / Sig / Odds Beta / Sig / Odds 
Förklaringsvariabel 
rådgivning (dummy om 
företaget har rådgivning) 

    

[log]totalt arvode ,514 / ,107/ 1,672    
[log]revisionsarvode  915 / ,010 / 2,497   
[log] rådgivningsarvode   , 020 / ,897 / 1,020  
andel rådgivning    -,693 / ,353 / ,500 
Kontrollvariabler 
[log]tillgångar -,776 / ,000 / ,460 -,843 / ,000/ ,430 -,652 / ,000/ ,521 -,648 / ,000 / ,523 
[log]företagets ålder ,169 / ,366 / 1,184 ,152 / ,421 / 1,165 ,167 / ,371 / 1,182 ,167 / ,373 / 1,181 
soliditet -,034 / ,000/ ,967 -,033 / ,000 / ,967 -,035 / ,000 / ,966 -,035 / ,000 / ,965 
kassalikviditet ,000 / ,567 / ,999 ,000 / ,602 / ,999 ,000 / ,529 / ,999 ,000 / ,528 / ,999 
resultat (dummy) ,400 / ,265 / 1,492 ,364 / ,317 / 1,439 , ,419 / ,242 / 1,521 ,401 / ,265 / 1,493 
big 4 (dummy) -,262 / ,462 / ,770 -,111 / ,758 / ,895 -,226 / ,525 / ,798 -,164 / ,645 / ,848 
[log]antal uppdrag -,002 / ,326 / ,998 -,002/ ,383 / ,998 -,002 / ,247 / ,998 -,002 / ,234 / ,998 
Förklaringsgrad     
Pseudo R2 (%) 27 28,5 27 27 
Prediktionsförmåga 
Ren 98,9 99,2 99,2 99,5 
Oren 31,6 35,1 29,8 29,8 
Totalt 90,2 90,8 90,1 90,4 
N (Rena / Orena)  437 (380/57) 435 (378/57) 436: (379/57) 438: (381/57) 
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7.1.1 Kommentarer av resultaten från regressionsmodellerna 

Modell 1 rådgivning är baserad på hela urvalet och skapades för att se om anlitandet av 
revisionsbyrån för rådgivning i allmänhet påverkar revisorns benägenhet att ge anmärkning i 
revisionsberättelsen. Enligt betavärdet finns ett negativt samband (-,193) mellan att företaget 
anlitar sin revisionsbyrå för rådgivning och revisionskvalitén. Innebörden av detta är att om 
företaget har rådgivning minskar sannolikheten att få en anmärkning i berättelsen. Dock är 
detta samband ej signifikant vilket gör att det inte går att uttala sig om huruvida 
rådgivningstjänster minskar revisorn benägenhet att ge anmärkning i revisionsberättelsen. 
Således ger inte denna modell något stöd för negativt samband mellan rådgivningstjänster och 
revisionskvalitén. 

Modell 2 [log]revisionsarvode - alla är baserad på hela urvalet och avsikten med modellen 
kan ses mot bakgrund av att även revisionsarvodet kan ha betydelse för revisorernas 
benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen. Resultaten från modellen visar ett positivt 
signifikant samband (,009), vilket innebär att ju högre revisionsarvode företagen betalar till 
revisionsbyrån desto större sannolikhet är att revisorn anmärker i revisionsberättelsen. Denna 
modell ger därför stöd för att revisionsarvodet inte hotar revisorns oberoende, utan att 
revisionsarvodet istället har en positiv inverkan på revisorns benägenhet att anmärka i 
revisionsberättelsen, vilket i vår studie tolkas som högre revisionskvalité.  

Modell 3 [log]totaltarvode är baserad på de 454 företag som även anlitar sin byrå för 
rådgivning och utgår från det totala arvode som företagen betalar till byrån. Modellen visar på 
ett positivt samband med anmärkning i revisionsberättelsen, dock ej signifikant. Innebörden 
blir att det inte går att uttala sig om att högre totalt arvode ökar sannolikheten att tilldelas 
anmärkning.  
 
Modell 4 [log]revisionsarvode inkluderar de företag med både revision och rådgivning och 
undersöker specifikt vilken betydelse revisionsarvodet har för revisorns benägenhet att 
anmärka i revisionsberättelsen. Sambandet är positivt signifikant (,010) vilket innebär att 
högre revisionsarvode ökar sannolikheten för att revisorn anmärker i revisionsberättelsen. 
Eftersom modellen med endast arvode för rådgivningstjänster, modell 5, inte gav något tydligt 
samband blir tolkningen av resultatet från denna modell att det är revisionsarvodet som 
påverkar revisorns benägenhet att ge anmärkning. Jämfört med modell 2 som inkluderar 
revisionsarvoden för samtliga företag har denna modell starkare samband, högre betavärde 
och oddskvot vilket indikerar på att revision i kombination med rådgivning innebär bättre 
revisionskvalité än om företaget bara har revision.  
 
Modell 5 [log]rådgivningsarvode omfattar rådgivningsarvoden som betalas till revisionsbyrån 
utöver revision och visar inte på några samband med revisorernas benägenhet att ge 
anmärkning. Detta innebär att modellen inte ger något stöd för att rådgivningstjänster 
påverkar revisorns oberoende och revisionskvalitén. För att exemplifiera, oavsett om företag 
betalar 1 000 kr i rådgivning eller 50 000 kr påverkas inte revisorns benägenhet att ge 
anmärkning. Att rådgivningsarvodet i sig inte har samband med revisionskvalitén stöds även 
av alternativmodellen 1A. Vi prövade om det fanns samband mellan de 10 % som betalar 
högst rådgivningsarvode till revisionsbyrån och förbättrad revisionskvalité, utan att finna 
någon skillnad. Detta ger ytterligare stöd för att rådgivningsarvodet som revisionsklienten 
betalar till revisionsbyrån inte påverkar revisorernas benägenhet att anmärka. 
 



 

46 

Modell 6 andel rådgivning omfattar de företag med både revision och rådgivning och mäter 
vilket samband andelen rådgivning har av det totala arvodet . Resultaten visar på ett negativt 
samband. Tolkningen av resultaten blir att ju högre andel rådgivningsarvode företaget betalar 
i förhållande till totala arvodet desto lägre är sannolikheten att revisorn anmärker i 
revisionsberättelsen. Dock är sambanden inte är signifikanta, vilket gör att vi inte kan uttala 
om huruvida andelen rådgivning försämrar revisionskvalitén. För att testa sambanden 
ytterligare prövade vi i alternativmodell 2A att jämföra de 10 % av företagen som hade högst 
andel rådgivningsarvode med övriga, utan att finna några samband. Detta föreslås ge 
ytterligare stöd för att en stor andel rådgivning inte försämrar revisionskvalitén   

7.1.2 Sammanfattning av resultaten från regressionsmodellerna 

Sammantaget blir tolkningen av resultaten från våra regressionsmodeller att det inte finns 
några negativa samband mellan revisionsbyråernas tillhandahållande av rådgivningstjänster 
till revisionsklienterna och revisionskvalitén. Detta är i linje med resultaten från DeFond et al 
2002, Ashbaugh et al 2003, Hope och Langli 2007, Huang et al 2007 och Svanström 2008 
studier. 
 
Innebörden av detta är att revisorerna inte är villiga att rubba sitt oberoende på grund av de 
arvoden som klienterna betalar. Det betyder att det inte finns bevis för att revisorerna 
missbrukar sin ställning som revisorer i små privata företag. Mot bakgrund av tidigare 
beskrivning i teorin där forskare och lagstiftare visat stor oro för att rådgivningstjänster ska ha 
negativ inverkan, pekar resultaten på att denna oro möjligtvis är överskattat eller felgrundad, 
mätt utifrån revisorernas benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen. Resultaten från både 
modell 2 och modell 4 visar på att det finns positiva signifikanta samband för sannolikheten 
att erhålla en oren revisionsberättelse ökar ju mer företagen betalar i revisionsarvode.  
 
Betavärdena på kontrollvariablerna är förväntade och i linje med tidigare forskning (Hope & 
Langli, 2007, s. 22), större företag, mer likvida företag och företag som gör vinst är mindre 
benägna att få en oren revisionsberättelse. Vad gäller kontrollvariablerna företagets tillgångar 
(,000) och soliditet (,000) råder negativt signifikant samband med revisorernas benägenhet att 
skriva oren revisionsberättelse, både genom t-testerna och regressionsmodellerna. Detta 
resultat var väntat utifrån det faktum att mindre företag och företag med ekonomiska problem 
i större utsträckning riskerar att gå i konkurs och därmed är det rimligt att sannolikheten för 
att få en oren revisionsberättelse är högre. Resultaten från kontrollvariablerna företagets ålder, 
Big 4, kassalikviditet och antal uppdrag visar inte på några signifikanta samband. Betydelsen 
av detta är att dessa kontrollvariabler inte förklarar revisorns benägenhet att anmärka i 
revisionsberättelsen. Vi prövade även att se om de 10 % revisorer med flest antal uppdrag 
hade ett tydligare samband med benägenhet att skriva orena revisionsberättelsen i jämförelse 
med övriga, dock utan att finna några skillnader. Vidare gav alternativmodellerna där vi 
jämförde de företag som fått grova anmärkningar och de som fått mildrare anmärkningar inte 
några signifikanta samband.   
 
Resultaten för kontrollvariablerna i de utförda regressionsmodellerna är överensstämmande 
med resultaten från t-testerna. Dock med undantag för kassalikviditeten som inte visar något 
samband. Vår tolkning av detta är att kassalikviditeten drivs ut av soliditeten i och med att de 
i stort mäter samma företeelse. Således indikerar soliditeten bättre på om företaget kommer få 
en anmärkning än kassalikviditeten. 
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7.2 Analys 

7.2.1 Revisions och rådgivningsarvoden ett hot mot oberoendet? 

Tidigare studier föreslår att revisorns oberoende kan riskeras av både revisions och 
rådgivningsarvodet (DeFond et al, 2002, s. 1248-1249). Med utgångspunkt från att studien är 
gjord på små privata företag förväntades det att riskerna med rubbat oberoende främst skulle 
relateras till att revisorn utvecklar en relation med klienterna och eller att revisorn hamnar i en 
ledningsposition i företaget (Seow, 2001, s. 62-63, Gooderham et al, 2004, s. 7-9).  
 
Våra resultat indikerar som vi tidigare beskrivit på att vi inte funnit några negativa samband 
kopplade till storleken på det revisions och rådgivningsarvodena som företagen betalar till sin 
revisionsbyrå. Således finns det inte någon anledning att ifrågasätta revisorn som en 
oberoende granskare av företagens räkenskaper. Utifrån resultaten kan vi uttala oss om att 
varken revisionsarvodet eller rådgivningsarvodet minskar revisorernas benägenhet att i 
anmärka i revisionsberättelserna.  
 
Innebörden av att det inte finns ett negativt samband är som tidigare beskrivit att lagstiftares 
och forskares oro över negativa konsekvenser kan anses vara överdrivna (Hope & Langli, 
2007, s. 29). Att revisions och rådgivningsarvodet inte har ett negativt samband med revisorns 
oberoende är av stor vikt. Bazerman et al menar exempelvis att det inte finns något yrke där 
oberoendet är viktigare än i revision (1997, s. 90). Ur ett intressentperspektiv är vikten av att 
revisorn är oberoende central. Om revisorn inte hade benägenhet att anmärka i 
revisionsberättelsen skulle konsekvensen bli att intressenter inte skulle kunna förlita sig på att 
företagets ekonomiska rapportering. (Becker et al, 1998, s. 7-8, DeFond et al, 2002, s. 1252, 
Hope & Langli, 2007, s. 5-6).  
 
På grund av att vi inte funnit några negativa samband anser vi att våra resultat bidrar till stöd 
för de förslag som ligger i Sverige för att luckra upp jävsreglerna. Konsekvensen av att ge 
revisionsbyråerna utökade befogenheter att utföra rådgivning i kombination med revisionen 
förväntas inte försämra revisionskvalitén. 

7.2.2 Revisorer måna om sitt rykte 

Utifrån de faktum att studien genomförts på små privata företag i en miljö där risken för 
rättsliga processer ses som låg förslås att revisorers incitament till att bibehålla oberoendet 
relateras till risken för att ryktet och förtroendet i näringslivet tar skada. (Vander Bauwhede & 
Willekens, 2004, s. 519, Hope & Langli, 2007, s. 5-6, Svanström, 2008, s. 254-255) Låg risk 
för rättsliga processer samt att det i små privata företag finns färre intressenter som kritiskt 
granskar företagens årsredovisningar gör att risken för att revisionsmisstag uppdagas i små 
företag är relativt låg. Vander Bauwhede och Wilikens föreslår därmed att revisionsbyråerna 
kan sänka kvalitén. (2004, s. 503-505)  
 
Trots ovanstående incitament till att sänka kvalitén på revisionen visar våra resultat att 
revisorer inte är villiga att frångå sitt oberoende genom att skriva färre orena 
revisionsberättelser när de erhåller högre arvoden från deras klienter. Att risken för rättsliga 
processer är låg i Sverige medför möjligheter att koppla våra resultat till att revisorerna i 
Sverige är måna om sitt rykte och förtroende. Vi bedömer i likhet med Hope och Langli att 
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revisorerna rykte och förtroende är deras kanske viktigaste tillgång och förklaringen till varför 
de inte är villiga att rubba oberoendet. (2007, s. 5-6).  
 
Litteraturen samt flera empiriska resultat på stora publika företag visar att Big 4 byråer håller 
en högre revisionskvalité än små revisionsbyråer (Svanström, 2008, s. 254). Resultaten i vår 
studie visar att ett anlitande av en Big 4 revisor inte innebär en förbättrad revisionskvalité. 
Vår bedömning av detta är att revisorerna i Sverige värnar om sitt rykte, oavsett 
byråtillhörighet. I likhet med Svanström menar vi att en anledning till att våra resultat står i 
motsats till flera empiriska studier är det faktum att vi undersökt små privata företag. 
 
När det gäller revisorernas rykte och förtroende ansåg vi även variabeln antal uppdrag 
intressant. Enligt DeAngelo förväntas revisorer med fler uppdrag vara mer måna om sitt rykte 
eftersom de har mer att förlora relativt de revisorer som har få antal uppdrag (1981, s. 181). 
 
Resultaten från våra regressionsmodeller visar att det inte finns några samband för att antal 
uppdrag påverkar revisionskvalitén. Anledningen till dessa resultat bedömer vi bero på att 
revisorer är lika måna om sitt rykte oavsett hur många uppdrag revisorn har. 

7.2.3 Revisions- och rådgivningsarvoden – en positiv inverkan på revisionskvalitén?  

Revisionskvalité kan definieras som sannolikheten att revisorn upptäcker och rapporterar om 
brister och fel i redovisningen (De Angelo, 1981, s. 186, DeFond et al, 2002, s. 1250). 
Resultaten från två av våra modeller, modell 2 och modell 4, indikerar på positivt signifikant 
samband med att ju högre revisionsarvode klienten betalar till revisionsbyrån desto större är 
sannolikheten att revisorn anmärker. En koppling av dessa resultat kan därför göras till 
Kinney & Martins studie som visat att företag efter utförd revision har högre kvalitet på sin 
redovisning (1994, s.149, 151).  
 
Vi anser att det positiva signifikanta sambandet är intressant utifrån det teoretiska 
resonemanget om att högre arvode ökar pressen att tillmötesgå klienterna och skriva en ren 
revisionsberättelse (DeFond, 2002, s. 1256, Hope & Langli, 2007, s. 5,16). Orsaken till det 
positiva sambandet bedömer vi bero på att ökat revisionsarvode innebär större revisionsinsats 
i form av fler nedlagda arbetstimmar och därigenom större chans att revisorn upptäcker fel i 
företagets räkenskaper. 
 
Förväntningarna utifrån den teoretiska referensramen var att kombinationen av både revision 
och rådgivning ger kunskapsöverföringar vilket är till fördel för både revisionsbyrån och 
klienten (Simunic, 1984, s. 679-681, Arrunada, 1999, s. 514). Men genom att vi endast funnit 
signifikanta samband för revisionsarvodet är det svårt att avgöra om det förekommer någon 
kunskapsöverföring mellan revisionsuppdraget och rådgivningstjänsterna. 
 
Resultaten från vår studie visar att förbättringen av revisionskvalitén i huvudsak härstammar 
från det arvode som företaget betalar för revisionsuppdraget. Detta eftersom vi funnit 
signifikanta samband både när revisionsarvodet testades för samtliga företag i studien och 
även specifikt för de företag som anlitar sin byrå för både revision och rådgivning. Noterbart 
är att sambandet är starkare för de företag som även anlitar sin revisionsbyrå för rådgivning 
betavärde ,915 jämfört med ,537 och oddskvot 2,497 jämfört med 1,710. Tolkningen av detta 
är att kombinationen av revision och rådgivning från samma byrå bidrar till ökad förbättring 
av revisionskvalitén mätt efter revisorns benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen.  
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Vi anser att de positiva effekterna på revisionskvalitén kan förklaras av att studien är gjord på 
små privata företag där den ekonomiska kunskapen hos företagsledarna ofta kan ses som 
relativt begränsad (Gooderham et al, 2004, s. 7-8, Svanström, 2008, s. 43). 
 
Med utgångspunkt från att vi inte funnit några negativa samband mellan någon av studiens 
förklaringsvariabler och revisorns benägenhet att anmärka i berättelsen kan vi med hög 
säkerhet uttala oss om att varken revision eller rådgivningsarvodena bidrar till försämring av 
revisionskvalitén. 
 
Istället pekar våra resultat på att revisions och rådgivningsarvoden förbättrar 
revisionskvalitén. Avslutningsvis har vid identifierat två samband som vi bidrar till att 
förklara revisorernas oberoende och det faktum att revisorerna motstår pressen fån klienterna i 
sin bedömning och granskning av företagens räkenskaper. 
 
Det första är det negativt signifikanta sambandet mellan företagens tillgångar och anmärkning 
i revisionsberättelsen.23 Det andra är det positivt signifikanta samband som vi identifierat 
mellan högre revisionsarvode och revisorns ökade benägenhet att anmärka i 
revisionsberättelsen.24 
 
Sambanden är intressanta utifrån resonemanget att större företaget förväntas betala mer i 
revisionsarvode med utgångspunkt för att det tar fler timmar att revidera ett större företag än 
ett litet. Således borde både tillgångarna och revisionsarvodet ha signifikanta negativa 
samband.  
 
Att företagets storlek mätt efter tillgångar visar på minskad sannolikhet att få anmärkning i 
revisionsberättelsen och att högre revisionsarvode, vilket är naturligt för större företag, visar 
på ökad sannolikhet att få anmärkning är ett tecken på revisorernas oberoende. Sambanden 
indikerar att revisionsarvodet är komplext och inte enbart baseras på företagets storlek utan 
bestäms även efter företagets verksamhet, risktagande och ekonomiska ställning. (Niemi, 
2005, s. 304-305). 
 
Det är rimligt att anta att ju fler timmar revisorerna lägger ner desto högre blir 
revisionsarvodet samt att ju fler timmar revisorerna lägger ner i företaget desto närmare 
relation får revisorn med företaget. Eftersom vi studerat små privata företag där det 
ekonomiska beroendet inte antas vara det största hotet mot revisorns oberoende menar vi att 
konsekvensen av dessa resultat är att revisorerna lyckas stå emot hotet av en nära relation.  
 
Det positiva sambandet är ett tydligt tecken på att ökat revisionsarvode bidrar till förbättrad 
revisionskvalité. Resultaten och sambanden indikerar att revisorerna är oberoende i sin 
yrkesutövning och påverkas varken av relationen till sina klienter eller det revisionsarvode 
som klienten betalar. 

                                                             

23 Det signifikanta negativa sambandet mellan tillgångar och anmärkning i revisionsberättelsen gäller i samtliga 
av våra regressionsmodeller (Modell 1-6).  
24 Det positivt signifikanta sambandet mellan revisionsarvodet och anmärkning i revisionsberättelsen 
uppkommer i modell 2 och 4. 
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Syftet med vår studie var att bidra till forskningen om revisionskvalité bland små privata 
företag. Sammanfattningsvis är våra resultat i linje med tidigare forskning inom området. 
Precis som DeFond et al 2002, Hope & Langli 2007 och Svanström 2008 finner vi inte några 
bevis för att revisorer rubbar sitt oberoende genom att undvika anmärkningar i 
revisionsberättelsen på grund av höga arvoden från klienterna. Det positiva samband som vi 
fann mellan revisionsarvoden och anmärkningar i berättelsen kan bidra till Svanströms studie 
som funnit positiva samband mellan rådgivningen och revisionskvalité genom måtten 
förekomsten av oväntade periodiseringar och upplevd kvalité (2008, s. 244-246). 
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8. SLUTSATS 

I detta avsnitt besvaras vår problemformulering ”Finns det ett samband mellan företagens 
anlitande av rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå och revisionskvalitén, och hur ser ett 
sådant samband i så fall ut?”  
 
Resultatet av vår studie visar på att det inte finns något samband mellan företagens anlitande 
av rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå och revisionskvalitén, mätt utifrån revisorernas 
benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen.  
 
Innebörden av detta är att revisorerna inte är villiga att rubba sitt oberoende på grund av de 
rådgivningsarvoden som klienterna betalar. Resultaten visar att det inte finns bevis för att 
revisorerna missbrukar sin ställning som revisorer i små privata företag. Mot bakgrund av 
tidigare beskrivning i teorin där forskare och lagstiftare visat stor oro för att 
rådgivningstjänster ska ha negativ inverkan pekar resultaten på att denna oro möjligtvis är 
överskattat eller felgrundad. 
  
Utifrån vårt delsyfte att även se om det finns något samband mellan revisionsarvodet och 
revisorernas benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen fann vi positivt signifikant 
samband. Det positiva sambandet kan förklaras genom att revisorerna är oberoende i sin 
granskning och rapportering av företagets räkenskaper. Resultatet visar på att revisorernas 
benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen ökar genom arvodet. Sambandet ger stöd för att 
revisionsarvodet bidrar till förbättring av revisionskvalitén.  
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9. AVSLUTNING 

I detta kapitel utvärderas vår studie utifrån de sanningskriterier som är kopplade till 
kvantitativ forskning. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom ämnet revision och 
revisionskvalité.  

9.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om bedömning av studiens pålitlighet (Bryman & Bell, 2005, s. 94). Vi 
anser att vår studies goda pålitlighet kan förklaras genom att vi baserat vår studie på variabler 
och modeller som tillämpats vid tidigare studier som undersökts revisionskvalité. Vidare är 
resultaten från vår studie i linje med liknande studier. 
 
All insamlad information är även baserad på företagens årsredovisningar vilka är offentliga 
handlingar som är granskade av revisorer. Detta gör att risken för att information skulle vara 
felaktig eller missvisande reduceras. Faktum är också att resultaten av vårt undersökta 
problem revisionskvalité indikerar på att revisionen bidrar till ökad kvalité och tillförlitlighet 
på företagens redovisning.  

9.2 Validitet 

Begreppet validitet syftar till att förklara hur väl studien mäter det som är avsett att mätas 
(Bryman & Bell, 2005 s. 95-99) . I vår studie bedöms validiteten efter hur väl vi lyckats mäta 
revisionskvalitén. Tidigare studier har huvudsakligen studerat kvalité genom måtten oväntade 
periodiseringar och anmärkning i revisionsberättelsen. Vårt val att utgå från det senare 
alternativet grundar sig på tidigare forskares resonemang om att måttet anmärkning i 
revisionsberättelsen anses vara direkt sammankopplat med test av revisorns oberoende.  
 
Dock skall det poängteras att revisorernas benägenhet att anmärka i revisionsberättelse som 
mått på revisionskvalité inte helt givet. Resultaten ska sättas i perspektivet att de kan finnas 
andra mått och variabler som kan mäta och påverka revisionskvalitén. Således är vi medvetna 
om att det finns andra förklarings och kontrollvariabler som hypotetiskt skulle kunna bidra till 
att bättre mäta revisionskvalitén.  

9.3 Generaliserbarhet 

Begreppet generaliserbarhet handlar om i vilken grad resultaten från en studie kan överföras 
till andra enheter än de som ingick i undersökningen (Runa & Davidsson, 1994, s. 94). För att 
generalisera resultat från en studie är ett representativt urval en viktig förutsättning (Bryman 
& Bell, 2005, s. 100). Med hänvisning till utförda jämförandeanalyser baserat både på län och 
antal anställda anser vi att generaliserbarheten för våra resultat är god. Både de företag som 
ingick i urvalet och i studien är representativa med totala antalet företag i Affäsdata. 
Dessutom är vår studie gjord i förhållanden där det är obligatoriskt med revision vilket stärker 
generaliserbarheten ytterligare. Både Hope och Langli 2007 och Svanström 2008 
argumenterar för att det är en fördel att studera företag i en miljö med lagstadgad revision då 
resultaten är generaliserbara till hela populationen.  
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9.4 Förslag till vidare forskning 

Då vår studie varit begränsad till företagens årsredovisningar anser vi att det intressant att 
göra en rikstäckande enkätstudie med frågor om upplevd revisionskvalité. Detta eftersom det 
skulle möjliggöra test, analyser och jämförelser med ett ytterligare mått på kvalité samt även 
en ytterligare förklaringsvariabel som använts i tidigare studier. Dessutom motiveras en 
enkätstudie på små privata företag av att tidigare forskning till stor del fokuserat på 
årsredovisningsdata och inte på hur företagen faktiskt upplever revisionskvalitén 
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Bilaga 1  
 
 Exempel på revisionsberättelse utan anmärkning25 
 
 
 

 

                                                             

25 De två första raderna är raderade för att inte visa företagsnamnet. Texten för de två första raderna lyder; Jag 
har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av 
X AB för år Y. Det är styrelsen och den verkställande… 
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Bilaga 2 
 
Exempel på revisionberättelse med anmärkning26 
 
 

                                                             

26 De två första raderna är raderade för att inte visa företagsnamnet. Texten för de två första raderna lyder; Jag 
har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i X AB för räkenskapsåret Y. Det är 
styrelsen som har ansvaret för… 



 

60 

Bilaga 3                                                                                                      
 
Jämförandeanalys baserat på antal anställda 
 

 
 

Jämförandeanalys baserat på län 
 
Län  Affärsdata 

(N=130 570)  
Urval 
(N=1000) 

Differens  Företag med både revision 
och rådgivning (N = 454) 

Differens  

Stockholm 29,5 % 29,1 % -0,44 % 17,0 % -12,54 % 
Uppsala 2,9 % 3,3 % 0,37 % 3,1 % 0,17 

Södermanland 2,4 % 2,2 % -0,22 % 2,0 % -0,42 

Östergötland 3,9 % 4,3 % 0,39 % 5,3 % 1,39 

Jönköping 3,8 % 4,8 % 1,33 % 7,9 % 4,43 

Kronoberg 1,7 % 1,9 % 0,20 % 2,4 % 0,70 % 

Kalmar 2,2 % 1,5 % -0,66 % 1,3 % -0,86 % 

Gotland 0,6 % 0,4 % -0,18 % 0,4 % -0,18 % 

Blekinge 1,2 % 0,6 % -0,56 % 0,9 % -0,26 % 

Skåne 12,3 % 11,4 % -0,95 % 11,0 % -1,35 % 

Halland 3,2 % 3,4 % 0,20 % 4,2 % 1,00 % 

Västra Götaland 16,1% 17,4% 1,31 % 18,7 % 2,61 % 
Värmland 2,5 % 2,3 % -0,23 % 1,8 % -0,73 % 

Örebro 2,3 % 2,0 % -0,27 % 2,4 % 0,13 % 

Västmanland 2,2 % 1,7 % -0,54 % 1,8 % -0,44 % 

Kopparberg 2,8 % 3,3 % -0,51% 5,7 % 2,19 % 

Gävleborg 2,5 % 2,6 % 0,15 3,3 % 0,85 % 

Väster Norrland 2,1 % 1,7 % -0,39 2,4 % 0,31 % 

Jämtland 1,4 % 1,4 % -0,03 1,8 % 0,37 % 

Västerbotten 2,6 % 1,6 % -0,96 1,5 % -1,06 % 

Norrbotten 2,1 % 3,1 % -0,95 5,1 % 2,95 % 

Totalt  100 % 100 %  100 %  

 

 Affärsdata (N=130 570)  Urvalet (N=1000) Företagen som anlitar sin byrå 
även för rådgivning (N = 454) 

Medel / Median Medel 2,8 / Median 2 Medel 2,91 / Median 2 Medel 3,10 / Median 2 
Antal anställda Andel anställda  Andel anställda  Andel anställda  

1 anställd 37 % 35 % 34 % 
2 anställda 23 % 24 % 22 % 
3 anställda 12 % 12 % 12 % 
4 anställda 8 % 8 % 8 % 
5 anställda 6 % 6 % 8 % 
6 anställda 5 % 4 % 4 % 
7 anställda 4 % 5 % 4 % 
8 anställda 3 % 3 % 4 % 
9 anställda 3 % 3 % 4 % 
Totalt  100% 100 % 100 % 
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Bilaga 4 
 
Jämförelse av grova anmärkningar respektive milda anmärkningar samtliga företag  
(N = 151) 
 
 Medel   
Variabel Grov 

anm. 
N = (39) 

Mild  
anm. 

N = (22) 

t-värde  
(sig.) 

chi-square-värde 
(sig.). 

Beroendevariabel     
Klassificering av 
anmärkning i 
revisionsberättelsen 
(dummy) 

1 0   

Förklaringsvariabler     
Revisionsarvode (kr) 11 851 13 724 -1,166 

(0,245) 
 

Andel företag som 
anlitar sin revisionsbyrå 
även för rådgivning 
(dummy) 

0,44 0,36  1,189 
(0,276) 

Kontrollvariabler     
Företagets ålder (år) 14 15 -0,116 

(0,908) 
 

Tillgångar (tkr) 918 1958 -3,431 
(0,001) 

 

Resultat (tkr) -136 169 -3,402 
(0,001) 

 

Soliditet (%) -48 25 -4,057 
(0,000) 

 

Kassalikviditet % 88 212 -2,407 
(0,018) 

 

Antal uppdrag (st) 175 174 -0,046 
(0,964) 

 

Big 4 revisor (dummy) 0,33 0,30  0,192 
(0,661) 
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Jämförelse av grova anmärkningar respektive milda anmärkningar för företag med 
både revision och rådgivning (N = 61) 
 
 Medel   
Variabel Grov 

anm. 
N = (81) 

Mild  
anm. 

N = (70) 

t-värde  
(sig.) 

chi-square-värde 
(sig.). 

Beroendevariabel     
Klassificering av anmärkning 
i revisionsberättelsen 
(dummy) 

1 0   

Förklaringsvariabler     
Revisionsarvode (kr) 12 921 15 595 -1,570 

(0,122) 
 

Rådgivningsarvode (kr) 16 741 19 449 -0,622 
(0,537) 

 

Totalt arvode (kr) 29 663 35 044 -1,135 
(0,261) 

 

Andel rådgivningsarvode (%) 50 46 0,603 
(0,549) 

 

Kontrollvariabler     
Företagets ålder (år) 15 14 0,111 

(0,912) 
 

Tillgångar (tkr) 1 041 1 634 -1,866 
(0,067) 

 

Resultat (tkr) -137 195 -2,088 
(0,047) 

 

Soliditet (%) -18 29 -2,591 
(0,012) 

 

Kassalikviditet ( %) 74 172 -2,658 
(0,013) 

 

Antal uppdrag (st) 149 154 -0,239 
(0,812) 

 

Big 4 revisor (dummy) 0,42 0,35  0,332 
(0,570) 
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Bilaga 5 
 
Alternativa regressionsmodeller 
 
Modell 1A Företag med högst rådgivningsarvode skapades som alternativmodell till modell 5 
(log)rådgivningsarvode för att närmare studera rådgivningsarvodets betydelse. Genom en 
dummyvariabel jämfördes de 10 % av företagen som betalar högst rådgivningsarvode jämfört 
med övriga företag som betalar rådgivningsarvode till sin revisionsbyrå. Resultatet från denna 
regression (Betavärde 0,151, signifikans 0,807) indikerar att de revisorerna som erhåller högst 
rådgivningsarvode av sina revisionsklienter inte har en större benägenhet att ge anmärkning i 
revisionsberättelsen än resterande. Således ger inte heller denna alternativa modell något stöd 
för att summan av det rådgivningsarvode som företaget betalar påverkar revisorns benägenhet 
att anmärka i revisionsberättelsen. 
 
Modell 1A Företag med högst rådgivningsarvode 
 
Variabler  Beta / Sig / Odds 
(log) rådgivningsarvode (dummy 10 %) ,151 / ,807 / 1,163 
(log)tillgångar -,668 / ,000/ ,513 
(log)företagets ålder ,175 / ,347 / 1,192 
soliditet -,035 / ,000 / ,966 
kassalikviditet ,000 / ,534 /,999 
resultat (dummy) ,433 / ,223/ 1,542 
big 4 (dummy) ,-175 / ,616 / ,839 
(log)antal uppdrag  -,079/ ,718/ ,924 
 
 

Modell 2A Företag med högst andel rådgivningsarvode skapades som alternativ modell för 
modell 6 (andel rådgivningsarvode) Genom en dummyvariabel jämfördes de 10 % av företag 
med högst andel rådgivningsarvode med övriga företag som anlitar sin byrå för rådgivning. 
Resultaten från denna modell (betavärde -0,284, signifikans 0,634) indikerar att andelen 
rådgivningsarvode i förhållande till totalt arvode inte har något samband med revisorns 
benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen. 
 
Modell 2A Företag med högst andel rådgivningsarvode 
 
Variabler  Beta / Sig / Odds 
andel rådgivningsarvode (dummy 10 %) -,284 / ,634 / ,753 
(log)tillgångar -,655 / ,000/ ,519 
(log)företagets ålder ,173 / ,354 / 1,189 
soliditet -,035 / ,000 / ,966 
kassalikviditet ,000 / ,531 /,999 
resultat (dummy) ,428 / ,229/ 1,534 
big 4 (dummy) ,-155 / ,658 / ,857 
(log)antal uppdrag  -,091/ ,680/ ,913 
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Modell 3A Revisorer med flest uppdrag skapades för att specifikt jämföra de företag vars 
revisorer har flest uppdrag jämfört med övriga företag. De företag (10 %) vars revisorer hade 
flest uppdrag kodades med 1 och övriga (90 %) kodades med 0. Resultaten från modellen 
visar på negativt samband (betavärde -0,316) dock ej signifikant vilket innebär att det att inte 
går att uttala sig om antalet uppdrag som revisorn har påverkar revisionskvalitén. 
 
Modell 3A Revisorer med flest uppdrag 
 
Variabler  Beta / Sig / Odds 
(log)totalt arvode ,565 / ,073 / 1,760 
(log)tillgångar -,794 / ,000/ ,425 
(log)företagets ålder ,167 / ,369 / 1,182 
soliditet -,033 / ,000 / ,967 
kassalikviditet ,000 / ,575 /,999 
resultat (dummy) ,375 / ,295/ 1,456 
big 4 (dummy) ,-229 / ,514 / ,795 
antal uppdrag (dummy 10 %)  -,316/ ,594/ ,729 
 
Modell 4A Rådgivning baseras på samtliga 1 000 företag och skapades för att se om anlitandet 
av revisionsbyrån även för rådgivning inverkar på revisorernas benägenhet att anmärka grovt 
eller milt. Resultaten visar på positivt samband (betavärde 0,230) dock ej signifikant vilket 
innebär att vi inte kan uttala oss om att anlitandet av rådgivningstjänster påverkar revisorns 
benägenhet att ge grova anmärkningar.  
 
Modell 4A Rådgivning 
 
Variabler  Beta / Sig / Odds 
rådgivning (dummy)  ,230 / ,551 / 1,259 
(log)tillgångar ,000 / ,028/ 1,000 
(log)företagets ålder ,005 / ,744 / 1,005 
soliditet -,009 / ,064 / ,991 
kassalikviditet -,002 / ,208 /,998 
resultat (dummy) ,515 / ,181/ 1,674 
big 4 (dummy) -,016 / ,970 / ,984 
antal uppdrag   -,071/ ,690/ ,930 
 
Modell 5A är Rådgivningsarvode är baserad på de 61 företag som fått anmärkning och även 
anlitar sin byrå för rådgivning. Modellen skapades för att se om det finns samband mellan 
rådgivningsarvodet och revisorernas benägenhet att ge grova anmärkningar. Resultatet visar 
ett neutralt betavärde dock ej signifikant vilket innebär att vi inte kan uttala oss om summan 
rådgivningsarvodet har någon inverkan på om företaget erhåller grov anmärkning. 
 
Modell 5A Rådgivningsarvode 
 
Variabler  Beta / Sig / Odds 
(log) rådgivningsarvode ,000 / ,404 / 1,000 
(log)tillgångar ,000 / ,395/ 1,000 
(log)företagets ålder -,007 / ,823 / ,993 
soliditet -,021 / ,090 / ,979 
kassalikviditet -,005 / ,267 /,995 
resultat (dummy) ,000 / ,389/ ,999 
big 4 (dummy) ,126 / ,857 / 1,135 
antal uppdrag   -,004/ ,365/ ,996 
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Modell 6A Andel rådgivningsarvode är baserad på de 61 företag som fått anmärkning och 
även anlitar sin byrå även för rådgivning. Modellen skapades för att se om det finns samband 
mellan rådgivningsarvode i förhållande till det totala arvode som klienten betalar sin 
revisionsbyrå och revisorns benägenhet att ge grövre anmärkning. I linje med modell 4A och 
5A visar resultaten från denna modell även avsaknad på signifikant samband med revisorns 
benägenhet om att ge grov anmärkning.  
 
Modell 6A Andel rådgivningsarvode 
 
Variabler  Beta / Sig / Odds 
andel rådgivningsarvode -,114 / ,935 / ,893 
(log)tillgångar ,000 / ,277/ 1,000 
(log)företagets ålder -,006 / ,833 / ,994 
soliditet -,019 / ,110 / ,981 
kassalikviditet -,005 / ,246 /,995 
resultat (dummy) ,000 / ,389/ ,995 
big 4 (dummy) ,081 / ,908 / 1,085 
antal uppdrag   -,004/ ,387/ ,996 
 

 


