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Sammanfattning 

Revision uppstod för att öka tillförlitligheten mellan aktiebolag och sina intressenter, 

syftet var att en oberoende revisor skulle kvalitetsäkra årsredovisningen. För att revisorn 

skall kunna ge aktiebolagets intressenter en revision av god kvalitet, bör revisorn besitta 

hög kompetens.  

 

Revisorsexamen (godkännande) grundades 1998 och syftar till att säkerställa att 

revisorn har de kunskaper som krävs för att genomföra en revision av hög kvalitet. För 

avancemang inom yrket kan revisorn välja att avlägga högre revisorsexamen 

(auktorisation), vilket är en påbyggnad av revisorsexamen. Syftet med auktorisation är 

att bevisa att revisorn kan upprätta mer komplicerade revisioner. Idag finns tre 

kategorier revisorer, godkända, godkända med examen och auktoriserade. 2001 blev 

revisorsexamen obligatoriskt för godkännande, det vill säga revisorer måste bli 

godkända innan de får avlägga högre revisorsexamen. 

 

Mellan 2002-2011 blev i genomsnitt 52 procent godkända på revisorsexamen och högre 

revisorsexamen vilket innebär att det är nästan hälften som blir underkända på proven. 

Detta område har aldrig undersökts i Sverige. Den låga godkännandegraden och bristen 

på tidigare studier var de två huvudsakliga orsakerna till att ämnet är intressant att 

undersöka. 

 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka sambandet mellan revisorns prestation på 

revisors- och högre revisorsexamen och hur olika bakgrundsvariabler påverkar dessa 

prestationer. De variabler som har undersökts i studien är kön, ålder, byrå- och 

kontorsstorlek.  

 

Studien är kvantitativ och undersökningen baseras på data som författarna har erhållit 

från Revisorsnämnden. Materialet innehöll resultaten från revisorsexamen och högre 

revisorsexamen mellan åren 2006-2011, där även resultat på varje delfråga för de båda 

proven för hösten 2011 fanns i materialet. Det gick att avläsa tentandes ålder, kön, samt 

vilken byrå och vilket kontor de arbetade vid. Då inga tidigare studier inom ämnet har 

genomförts valdes teorierna i arbetet utifrån bakgrundsvariablerna. 

 

Resultatet från undersökningen visar på samband mellan prestation på de båda proven 

och ålder, byrå- och kontorstorlek. Vissa samband visade sig vara starkare än andra. 

Regressionerna som utfördes för totalresultatet var signifikant och regressionen för 

delfrågorna var signifikant till viss del. Variabeln som hade störst inverkan på 

prestationen var ålder och variabeln som hade minst påverkan var kön. 

 

Resultatet visar att det finns ett mönster bland tentanderna som blir godkända på 

revisorsexamen och högre revisorsexamen. 
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1. Inledning 

I det inledande avsnittet kommer revisionens och revisorns bakgrund att behandlas. 

Därefter kommer en introduktion av revisorsexamen och högre revisorsexamen och 

dess relevans via en problemdiskussion. Avslutningsvis kommer arbetets 

problemformulering och syfte att redogöras. 

1.1 Problembakgrund 

Revision är ett yrke som har funnits länge. Behovet av revision uppstod hos företag som 

en konsekvens av den industriella revolutionen eftersom ägarstrukturen i företagen 

förändrades. Företagens ägarstruktur ändrades genom att ägare blev mindre delaktiga i 

det dagliga bestämmandet och agerade som utomstående investerare. Konsekvensen av 

denna ändring blev att informationsassymetri uppstod. Informationsassymetri innebär 

att intressenter i ett företag har olika mängd data gällande företagets ekonomiska 

situation. Alla intressenter i företaget har därmed inte tillgång till samma finansiella 

information och att några har större möjlighet att främja sina egna intressen. Detta 

medförde att principal-agentförhållandet mellan intressenterna i företagen uppstod, 

vilket innebar ett ökat behov av en extern part (revisor). Revisorns uppgift är att 

objektivt granska företagens hantering av finansiell information och därmed minska 

informationsasymmetrin mellan olika intressenter (Eilifsen et al., 2010, s. 6).  

 

”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver” (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551 9:3). 

 

För att tillgodose informationsbehovet hos ett företags intressenter krävs en bra 

revisionsberättelse som är objektiv, pålitlig och av god kvalitet. Om revisionsberättelsen 

skall leva upp till dessa krav bör revisorn besitta hög kompetens. Tidigare studier har 

funnit att det är revisorns kompetens som styr huruvida felaktigheter hittas i den 

finansiella informationen. Men det är revisorns oberoendenivå som avgör om 

felaktigheter rapporteras i revisionen eller inte (Johnson et al., 2002; Svanström, 2008, 

s. 71 – 72). I Sverige avlägger revisorer revisorsexamen för att visa att revisorn besitter 

den kunskap och kompetens som är nödvändig för att upprätta en korrekt revision 

(Revisorsnämnden, 2012). 

 

“Revisorsexamen skall säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för 

att utföra lagstadgad revision och förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i 

revisionsarbetet.” (Förordning om revisorer, SFS 1995:665 3§ 1 st.) 

 

Hösten 1998 var första året som revisorsexamen skrevs, två personer deltog varav en av 

dem blev godkänd. 1999 anordnades första provet för högre revisorsexamen, ett prov på 

hösten och ett prov på våren. Här deltog endast en tentand vid varje provtillfälle. Idag 

finns det tre olika kategorier som revisorer kan vara uppdelade i och dessa är godkända 

revisorer, godkända med examen och auktoriserade revisorer. Den förstnämnda 

kategorin (godkända revisorer) hör till de revisorer som fick sitt godkännande innan 

proven blev obligatoriska via en lagändring 2001. De fick behålla sitt godkännande trots 

lagändringen (C. Pettersson, personlig kommunikation, 7 maj 2012). I Maj 2012 fanns 

det 885 av totalt 1915 godkända revisorer som inte hade avlagt revisorsexamen 

(Revisorsnämnden, 2012). Under 2001 trädde det nya regelverket i kraft vilket innebar 
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att alla blivande revisorer först måste skriva godkänt på revisorsexamen, för att sedan 

kunna avlägga en högre revisorsexamen (C. Pettersson, personlig kommunikation, 7 

Maj 2012). 

 

Hittills finns det inga studier som undersöker samband mellan bakgrundsvariabler och 

prestation hos dem som avlägger revisorsexamen och högre revisorsexamen i Sverige. 

Eftersom endast 52 procent skriver godkänt på proven finns det ett intresse att 

undersöka om det finns gemensamma nämnare hos tentanderna som skriver godkänt (se 

Tabell 1). En undersökning inom detta område bidrar därför till en ökad förståelse och 

en kunskapsutveckling inom revision. 

 

För avancemang inom revisorsyrket kan revisorn avlägga två olika prov och en revisor 

behöver vara minst godkänd för att ha befogenhet att signera en revision. Det första 

provet som revisorn kan avlägga är godkänd revisor (revisorsexamen) och det andra för 

att bli auktoriserad revisor (Högre revisorsexamen). Högre revisorsexamen är en 

påbyggnad av revisorsexamen och denna kan inte avläggas om inte revisorsexamen är 

avklarade med godkänt resultat. Skillnaden mellan de båda titlarna innebär att 

kunskapsgraden är högre hos en auktoriserad revisor än en godkänd revisor genom 

avlagd examen och utbildningsbakgrund. Den högre kompetensen innebär att 

auktoriserade revisorer skall inneha kunskaper att utföra mer komplexa revisioner. De 

två titlarna är skyddade genom lag och kan därför endast användas efter avklarad 

examen. Dock kan vem som helst använda titeln revisor men är då endast en så kallad 

lekmannarevisor (Revisorsnämnden, 2012). Det finns en klar löneskillnad när revisorn 

avancerar från revisorsassistent till godkänd revisor och sedan vidare till auktorisation. 

För varje steg ökar snittlönen med cirka 10 000 svenska kronor per månad (Askman, 

2009). Denna löneskillnad är troligtvis en motivator till varför revisorer väljer att 

avlägga de båda proven.  

 

Då det inte finns några tidigare studier utförda i Sverige som undersöker samband 

mellan bakgrundsvariabler och hur väl tentanderna presterar på revisorsexamen och 

högre revisorsexamen finns det ett relevant kunskapsgap att fylla. Det finns dock 

liknande studier utförda i USA, Dunn & Hall (1984, s. 687) undersökte tentanders 

egenskaper i förhållande till vilket resultat tentanderna fått när de har avlagt 

revisorsexamen. Författarna fann i sin undersökning att SAT-resultat, tid tentanden har 

lagt på egna studier, hade ett positivt samband med resultatet på revisorsexamen. Dunn 

& Hall (1984, s. 687) fann inga signifikanta resultat gällande variablerna ålder och 

arbetslivserfarenhet. Studien blir av intresse för denna undersökning då en av 

variablerna som skall undersökas är ålder. Detta för att se om denna undersökning 

kommer att finna ett signifikant samband mellan ålder och resultat. Titard & Rusell 

(1989, s. 58) undersökte hur väl tentanderna presterade på revisorsexamen i förhållande 

till arbetslivserfarenhet, betyg, högre examen och tilläggsstudier. De kom till skillnad 

från ovannämnda studie fram till att arbetslivserfarenhet hade ett positivt samband med 

resultatet på revisorsexamen.  De fann även att tilläggsstudier kunde öka chanserna att 

få ett godkänt resultat på revisorsexamen. Dessa studier visar hur skillnader i resultat 

kan uppstå beroende på dels vems som utför undersökningen och dels vilka variabler 

som undersöks. Dessa författare undersöker främst inre faktorer såsom betyg och 

utbildning, vilket skiljer sig mot denna undersökning då även externa faktorer som byrå- 

och kontorsstorlek skall granskas. 

Det är svårt att generalisera Dunn & Halls (1984) studie för denna undersökning, 

eftersom den är gjort för nästan 30 år sedan, lagsystem och utbildning skiljer sig även åt 
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mellan Sverige och USA.  I Sverige används IFRS (International Finacial Reporting 

Standards), medan i USA används US GAAP (US Generally Accepted Accounting 

Principals) (Mirza et al., 2011, s. 1; Bragg, 2012, s. 1). Detta medför att förutom dessa 

skillnader är det svårt att veta hur arbetslivserfarenhet för den enskilde revisorn 

påverkar och skiljer sig åt mellan dessa länder. Det är däremot intressant att författarna 

inte fann något signifikant samband mellan resultat och ålder, vilket är som tidigare 

nämnts en variabel som denna studie ämnar undersöka. Detta blir av vikt för denna 

undersökning då det har gjorts liknande studier, men ingen har utförts i Sverige. Titard 

& Rusells (1989) studie är även den svår att applicera eftersom de inte undersökte 

externa faktorer såsom kontorsstorlek, byrå, kön och ålder, vilket skall utföras i denna 

studie. 

Som tidigare nämnts finns det inga tidigare studier gjorda i Sverige som undersöker 

samband mellan olika bakgrundsvariabler och prestationen på revisors- och högre 

revisorsexamen. En teoretisk förankring till ämnet går dock att finna i studier om 

revisionskvalitet eftersom syftet med proven är att säkerställa att revisorerna kan utföra 

revisioner av hög kvalitet. För att säkra att revisorn har de kunskaper som behövs för att 

upprätta en revision av hög kvalitet, testas deras teoretiska kunskaper inom kompetens 

och oberoende på proven (Revisorsnämnden, 2012). Ett bättre resultat på proven bör 

således kunna ses som en förutsättning för högre revisionskvalitet. Denna studie har för 

avsikt att tillföra ett teoretiskt bidrag till forskningen inom området revisionskvalitet. 

Detta genom att undersöka olika bakgrundsvariabler som kan visa vilka tentander som 

har de bästa förutsättningarna att skriva godkänt på proven. 

 

Traditionella kvalitetsmått såsom going concern och onormala periodiseringar kan 

komplementeras av en undersökning som studerar resultat på revisorsexamen. Going 

concern (fortlevnadsprincipen) är ett kvalitetsmått då bokslut skall upprättas med 

antagande att organisationen utövar en fortlöpande verksamhet (Francis & Yu, 2009, s. 

1522; Menom & William, 2010, s. 2075 – 2076). Gällande onormala periodiseringar är 

det nivån på dem som ger en indikation på revisionskvaliteten (Jones, 1991, s. 199; 

Francis & Yu, 2009, s. 1545). Going concern och onormala periodiseringar kan i 

förhållande till revisorsexamen ses som indirekta kvalitetsmått. Argumentet baseras på 

att måtten även ser över företagsledningens arbete med finansiell rapportering och hur 

väl ledningen sköter verksamheten. Revisorsexamen kan verka som ett komplement då 

det är i förhållande till traditionella kvalitetsmått ett mer direkt kvalitetsmått på 

kunskapsnivå. Detta genom att se hur väl redovisningsprinciper, lagar och praxis 

tillgodogörs av individen och vilken kompetensnivå denne besitter. Det kan även bidra 

till en förutsättning att analysera olika typer av kompetens till exempel revision och 

skatt, och hur den är fördelad inom byrån. 
 

Det finns studier som har undersökt revisionskvalitet, dessa studier har upptäckt ett 

samband mellan kvalitet, oberoende och kompetens. DeAngelo (1981a, s. 186) 

skildrade exempelvis att kompetensen är en avgörande faktor i upptäckten av 

felaktigheter medan oberoende speglar sannolikheten att revisorn rapporterar de fel som 

har hittats. Studien visar att revisorn behöver båda egenskaperna för att kunna uppnå 

hög revisionskvalitet och revisorsexamen och högre revisorsexamen testar om revisorn 

har dessa egenskaper. Hope & Langli (2010) genomförde en undersökning där de kom 

fram till att revisionskvalitet och oberoende är förknippade med varandra. Författarna 

fann att oberoende spelar en väsentlig roll gällande sannolikheten att revisorn 

rapporterar felaktigheter (Hope & Langli, 2010, s. 598). Detta får betydelse för denna 

studie då oberoende är en av delarna som testas på proven. Francis (2004, s. 354) kom 
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fram till i sin studie att revisionsbyråer som grundligt har internutbildat sina revisorer, 

gett dessa bättre förutsättningar att upprätta revisioner av högre kvalitet. Eftersom 

kompetens även testas på revisorsexamen och högre revisorsexamen blir detta en 

väsentlig del av denna undersökning. De ovanmända studierna visar att det finns en 

koppling mellan resultatet på revisorsexamen/högre revisorsexamen och 

revisionskvalitet. Syftet med revisorsexamen och högre revisorsexamen är att säkra 

revisionskvalitet och för att uppnå hög revisionskvalitet krävs både kompetens och 

oberoende (Revisorsnämnden, 2012; DeAngelo, 1981a, s.186; Hope & Langli, 2010, 

s.598; Francis, 2004, s.354). För avgöra om revisorn har dessa kunskaper testas 

kompetens och oberoende på en teoretisk nivå. Ett bra resultat på proven bör således 

leda till bättre förutsättningar att erhålla god revisionskvalitet.  

 

 Många av studierna kring revisorskvalitet behandlar skillnaden mellan stora och små 

revisionsbyråer. Skillnaden mellan små och stora revisionsbyråer undersöks utifrån 

“Big 4”, det vill säga Ernst & Young, Deloitte, Pricewaterhousecoopers (PWC) och 

KPMG (stora revisionsbyråerna) och resterande (små byråerna) (Eilifsen et al., 2010, s. 

55). Tidigare studier har visat att revisionskvalitet skiljer sig mellan små och stora 

revisionsbyråer (DeAngelo, 1981a; Davidson & Neu, 1993; Francis, 2004 ; Becker et 

al., 1998; Francis et al., 1999). En av anledningarna till detta sägs vara den grad av 

specialisering som revisionsbyrån har. Stora revisionsbyråer (Big 4) har mer resurser 

som de kan använda till att främja och fördjupa sina anställdas utbildning. Resultatet av 

större resurser medför att dessa revisionsbyråer utvecklar så kallade branschexperter 

inom olika områden (Francis, 2004, s. 352). Det har även visat sig att årsredovisningar 

som är granskade av branschexperter har högre kvalitet än de som har blivit granskade 

av andra (Reichelt & Wang, 2010, s. 683; Francis, 2004, s. 355). Ett annat känt 

kvalitetsmått inom revision är oberoende. En större revisionsbyrå har sannolikt bättre 

förutsättningar att hålla en högre grad av självständighet än en mindre byrå. Detta beror 

troligtvis på att de större byråerna inte är lika ekonomiskt beroende av enskilda kunder 

som de mindre (DeAngelo, 1981a, s. 197). De ovannämnda studierna är väsentliga för 

denna undersökning eftersom storleken på revisionsbyrån är en av variablerna som skall 

undersökas. 

 

Inom Big 4 varierar kontorsstorleken mellan olika orter. Kontorsstorleken påverkar 

revisionsbyråns klienter eftersom kontoren har egna klientbaser och separata inkomster. 

De små kontoren har färre klienter och det medför att det finns en högre risk att de blir 

ekonomiskt beroende av ett fåtal större klienter. Kvalitetsskillnader på revisioner inom 

företag kan uppstå och medföra att revisionsbyråns rykte försämras (Francis & Yu, 

2009, s. 1549 – 1550). För cirka ett decennium sedan ägde en av de största skandalerna 

inom revisionsyrket rum. Denna benämns som Enron-skandalen och visar hur stor 

påverkan ett kontor inom en revisionsfirma kan ha. Företaget Enron stod inte för mer än 

några procent av revisionsfirmans totala intäkter, däremot var Enron Huston-kontorets 

största kund, vilket innebar att oberoendenivån minskade hos revisorn som granskade 

Enron. Misstaget som kontoret gjorde resulterade i att en global firma gick i konkurs 

(Francis, 2004, s. 355). Detta har medfört att det nu läggs större fokus på 

kvalitetsskillnader mellan kontoren inom Big 4 och studier kring ämnet antyder att 

större kontor utför revisioner av högre kvalitet än mindre kontor (Yu & Francis, 2009; 

Jong-Hag Choi et al., 2010). Detta gör kontorstorleken till en intressant variabel att 

undersöka. 
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Tidigare studier inom revisionskvalitet har alltså påvisat ett samband mellan storlek på 

revisonsbyrå/kontor och revisionskvalitet. Proven är som tidigare nämnts till för att 

säkra revisionskvalitet och då tentanderna kommer från revisionsbyråer/kontor av olika 

storlek är det möjligt att ett liknande samband går att påvisa här. 

 

Revision var i grunden ett mansdominerat yrke som på senare år har utvecklats mot ett 

mer jämlikt sådant (Jonnergård et al., 2010, s. 722).  Kön är ett väl debatterat ämne, 

vilket gör det till en relevant och aktuell faktor. Vad som gör kön intressant i 

förhållande till revisorsexamen och högre revisorsexamen är om biologiska och/eller 

psykologiska skillnader bidrar till att män och kvinnor presterar olika på proven. Det 

finns empiriska studier som påvisat att det finns skillnader i hur män och kvinnor 

tillgodogör sig information (Meyer-Levy, 1986; Chung & Monroe, 1998; Breesh & 

Branson, 2009). En av studierna utförde en empirisk undersökning bland 

revisionsstuderande och fann att kvinnliga revisionsstuderande hade mer omfattande 

informationsbearbetning, medan män var mer selektiva (Chung & Monroe, 1998, s. 276 

– 277). Chung & Monroe (1998, s. 266) fann även att dessa skillnader ignoreras oftast 

inom revisionsyrket. Vilket får betydelse för denna studie då kön är en intressant och 

relevant faktor att undersöka. Då det är revisionsstudenterna som senare avlägger 

revisorsexamen och högre revisorsexamen är det möjligt att samma skillnader kan 

påvisas i denna grupp. 

 

Under en längre tid har en förändring av det demografiska mönstret pågått. 

Konsekvensen av detta har medfört en allt högre genomsnittsålder på arbetskraften 

(Morris & Venkatech, 2000, s. 375). Detta gör det intressant att ta reda på vilken 

påverkan ålder kan ha på revisorsexamen och högre revisorsexamen. Tidigare studier 

har funnit att ålder påverkar kompetensen inom en organisation och de flesta studier 

menar att äldre medarbetare inte har samma prestationsförmåga som yngre (Gow et al., 

2011; Rast, 2011). En orsak kan vara att äldre medarbetare har en reducerad 

inlärningsförmåga (Rast, 2011, s. 1492). Däremot anses de äldre ha en fördel jämfört 

med de yngre tack vare sin erfarenhet (SOU 2006:102, s. 120). Revisionsbyråer har i 

likhet med andra organisationer en blandad åldersfördelning, detta gör ålder till en 

intressant variabel att undersöka i förhållande till proven för godkännande och 

auktorisation. 

 

Bakgrundsvariabler har i stor utsträckning granskats för att ta reda på om och i så fall 

hur dessa bidrar till högre revisionskvalitet. Dock har tidigare forskningar enbart 

fokuserat på revisorer efter dem har avlagt revisorsexamen och högre revisorsexamen, 

det vill säga när revisorerna har de kunskaper som krävs för att genomföra en 

lagstadgad revision (SFS 1995:665 3§ 1st). Det finns inte några tidigare studier som 

undersöker sambandet mellan olika bakgrundsvariabler och resultatet på proven. Detta 

har bidragit till intresset att undersöka om det existerar något samband mellan resultat 

på revisorsexamen och högre revisorsexamen och bakgrundsfaktorer. 

1.2 Probemdiskussion 

I problembakgrunden framgår det att hög revisonskvalitet är västenligt inom 

revisonsyrket. För att nå hög revisionskvalitet krävs både kompetens och oberoende 

vilket är de två delarna som examineras på revisorsexamen och högre revisorsexamen. 

 

Mellan åren 2002 – 2011 blev i genomsnitt 52 procent godkända på revisorsexamen och 

högre revisorsexamen (Se Tabell 1). Av de revisorer som är godkända/auktoriserade 

idag, är det cirka dubbelt så många män som kvinnor (Revisorsnämnden, 2012). Detta 
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är troligtvis en följd av att revisor var ett mansdominerat yrke (Jonnergård et al., 2010 s. 

722). 

 

Tabell 1 Resultat för revisorsexamen och högre revisorsexamen 

År *2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt 

Deltagare 19 435 447 507 410 399 346 495 455 442 3955 

Godkända 13 176 224 247 216 233 190 281 230 229 2038 

Ej godkända 6 259 223 261 194 166 156 214 225 213 1917 

G % 68% 40% 50% 49% 53% 58% 55% 57% 51% 51,8% 52% 

*Endast Högre revisorsexamen 

Totalresultat för båda proven 

 

Tabell 1 visar att det är en stor del av de skrivande som inte blir godkända på proven. 

Det indikerar att båda proven har en hög standard och förutsätter hög kompetens hos 

tentanderna. Ett godkännande på proven visar att tentanden besitter de teoretiska 

kunskaperna som krävs för yrket. Revisorsexamen och högre revisorsexamen ger även 

en god indikation på att individen har den kompetens som krävs för att utföra en 

revision av hög kvalitet.  

 

Det finns ett stort intresse hos revisionsbyråerna att få så stor andel revisorer godkända 

på proven som möjligt. En högre grad av godkända/auktoriserade revisorer tyder på att 

det finns en hög kvalitet inom byrån eftersom proven är till för att säkerställa kvalitet. 

Det förekommer även ett ekonomiskt intresse hos företagen att få tentanderna att bli 

godkända på proven. Bara att avlägga provet kostar 16 000 kronor och då ingår inte 

kostnader att utbilda och förbereda revisorerna inför provet (Revisorsnämnden, 2012). 

Denna undersökning ger ett praktiskt bidrag till revisionsbyråerna genom att öka 

förståelsen för vilka egenskaper som ger de bästa förutsättningarna till att prestera väl 

på proven. Resultaten kan till exempel avslöja brister inom organisationerna vilket i sin 

tur kan leda till ökad jämställdhet bland revisorerna. Undersökningen kan hjälpa 

Revisorsnämnden att upptäcka brister på proven och det medför att de kan förändra 

proven om/där brister finns. Studien kan även bistå framtida revisorer med information 

och kunskap om hur de på bästa sätt kan öka sina förutsättningar att prestera väl på 

proven. 

 

Frågan är vilka skillnader som finns bland tentanderna som klarar revisorsexamen och 

högre revisorsexamen? Spelar det någon roll vilken revisionsbyrå revisorn arbetar på 

eller är hur gammal revisorn är? Är det möjligt att olika kontor inom en revisionsfirma 

besitter en varierande kompetens- och kvalitetsnivå? Eller är det biologiska faktorer 

som är avgörande och medför att individer har olika förutsättningar? Eftersom det inte 

finns någon liknande studie som har utförts i Sverige, är denna undersökning av hög 

relevans. Undersökningen bidrar till kunskapsutveckling inom revision, framförallt 

inom revisionskvalitet. Studien medför även en övergripande kunskap kring 

individuella revisorsegenskaper och kvalitet/kompetens. De ovannämnda argumenten 

leder till att ämnet som undersökningen skall behandla både är ett relevant och ett 

företagsekonomiskt problem. 
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1.3 Problem och syfte 
 

1.3.1 Problem 

Vilka faktorer påverkar revisorns prestation vid revisorsexamen och högre 

revisorsexamen? 

 

1.3.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om kön, ålder, byråstorlek och 

kontorstorlek har något samband med resultatet på revisorsexamen och högre 

revisorsexamen och vilken inverkan variablerna har. 
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2. Teoretisk referensram   
Detta kapitel kommer att inledas med en förklaring hur revisionskvalitet, kompetens och 

oberoende hör ihop med varandra. Därefter presenteras teorier angående byråstorlek, 

kontorsstorlek, kön och ålder, samt hur dessa sammankopplas till revisorsexamen och 

högre revisorsexamen. Teorikapitlet avslutas med en sammanfattning där de viktigaste 

punkterna lyfts fram. 

 

Variablerna ålder, kön, byrå- och kontorsstorlek valdes ut i denna studie för att de 

tillsammans ger en helhetsbild. Det finns andra variabler som också är intressanta att 

undersöka men eftersom arbetet baseras på data från Revisorsnämnden uppstår vissa 

begränsningar. Då inga studier inom ämnet har utförts tidigare i Sverige valde 

författarna ut fyra grundläggande variabler att undersöka, detta för att skapa en grund 

för framtida studier. I inledningskapitlet konstateras att kvalitet är ett väsentligt begrepp 

inom revision vilket medför att begreppet kvalitet bör definieras.  

 

2.1 Kvalitet=Kompetens+Oberoende  

Begreppet kvalitet härstammar från latin och betyder i filosofiska sammanhang 

egenskap (Nationalencyklopedin, 2012). Inom revision är kvalitet ett vitalt och centralt 

begrepp och detta beror på att revisorns syfte är att kvalitetssäkra information (Eilifsen 

et al., 2010, s. 10). För att intressenterna skall kunna förlita sig på att revisorn upprättar 

en så korrekt revision som möjligt, ställs det höga krav på revisorn och det är därför 

viktigt att denne besitter den kompetens som krävs. För att försäkra kvaliteten har 

Revisorsnämnden under senare tid infört såväl högre revisors- och revisorsexamen. 

Syftet med proven är att trygga samhällets behov av oberoende och kompetenta 

revisorer som kan utföra revisioner av hög kvalitet (Revisorsnämnden, 2012). 

Revisionskvalitet är ett svårt begrepp att definiera, men den mest använda definition av 

revisionskvalitet härstammar från DeAngelo (1981a, s. 186): 

“The joint probability that a given auditor will both a) discover a breach in the client's 

accounting system and b) report on the breach (DeAngelo 1981a, s. 186).” 

 

Revisorns kompetens visar sig i sannolikheten att revisorn ska upptäcka fel. Denna 

sannolikhet påverkas av vilka tekniska kunskaper revisorn har och vilka procedurer 

revisorn använder sig av. Dessutom påverkas sannolikheten av hur omfattande revisorn 

väljer att testa olika riskfaktorer. Ett högre oberoende innebär en större sannolikhet att 

revisorn rapporterar de fel som upptäckts genom sin kompetens (DeAngelo, 1981a, s. 

186). För att kvalitén ska säkerställas behövs både kompetens och oberoende. Om 

revisorn är oberoende utan kompetens kan denne inte utföra en revisionsberättelse av 

hög kvalitet. Bristande kunskaper bidrar till att revisorn inte kan upprätta en 

revisonsberättelse som uppfyller kraven i revisorslagen (SFS 2001:883 4 § P.4). Om 

revisorn däremot innehar den kompetens som krävs för att skriva en korrekt 

revisionsberättelse, men inte är oberoende försvinner trovärdigheten och syftet med 

revision. En revisor måste inneha båda förmågorna för att säkerställa revisionskvalitet.  

Revisorsexamen och högre revisorsexamen testar en tentands kompetens och oberoende 

på en teoretisk nivå. Den teoretiska kunskapen är en förutsättning för att klara av att 

upprätta en korrekt revision (Revisorsnämnden, 2012). Revisorer testas sällan praktiskt, 
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istället sker interna kontroller som utvärderar revisorns prestation (Payne et al., 2010, s. 

207 – 208). Tillsammans utgör kompetens och oberoende revisionskvalitet
1
. 

2.1.1 Oberoende i förhållande till kvalitet 

Begreppet oberoende har utvecklats en hel del de senaste åren. Detta beror på ett flertal 

skandaler som har ägt rum inom revision, exempel på dessa skandaler är Enron och HQ 

bank (Chan, 2009, s. 202). Oberoendet skall verka som en kvalitetsförsäkring och 

tillföra objektivitet till revisionsberättelsen (Moorthy et al., 2010, s. 91). Som tidigare 

nämnts är syftet med revisorsexamen och högre revisorsexamen att säkerställa 

revisionskvalitet. Detta genom att testa att revisorn har den kompetens och oberoende 

som krävs. Därmed blir oberoende ett viktigt begrepp att klargöra i denna studie. 

 

Oberoende är ett begrepp som generellt definieras i termer av faktiskt oberoende och 

synbart oberoende. Innebörden av det första uttrycket är att en revisor har integritet att 

fatta ett oberoende och objektivt beslut, även om denne inte uppfattas som oberoende av 

andra. Detta medför att trovärdigheten av revisorns arbete minskar, eftersom denne inte 

längre uppfattas som oberoende och objektiv (Hope & Langli, 2010, s. 598 – 599) 

 

Faktiskt oberoende 
”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 professionell skepsis” (IFAC, 2005, 290:8). 

 

Synbart oberoende är rädslan att förlora sitt rykte. Det kan till exempel argumenteras för 

att en av anledningarna till varför stora revisionsbyråer som Big 4 vill behålla en hög 

kvalitet på sitt arbete är deras rädsla att förlora sitt rykte. Detta eftersom Big 4 har mer 

att förlora via sitt rykte än en mindre revisionsfirma (Francis, 2004, s. 352). 

 

Synbart oberoende 
”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 person i ett bestyrkandeteam, äventyrats” 

(IFAC,2005 290:8). 

Oberoende har visat sig vara ett centralbegrepp inom revision som har utvecklats till ett 

viktigt kvalitetsbegrepp. Detta grundar sig på en revisors arbetsuppgifter samt dess 

syfte. Vidare medför detta att det inte finns något syfte med att anlita en extern revisor 

om kunden inte kan lita på att revisorn är oberoende och skriver en objektiv 

revisionsberättelse. 

 

Vid revisorsexamen och högre revisorsexamen testas förutom kompetens även 

kunskaper om oberoende med hjälp av frågor som relaterar till etik och moral. Det är 

alltså den teoretiska kunskapen inom ämnet som prövas. Detta för att se huruvida 

revisorn har kunskap om vad som anses rätt eller fel beträffande hur relationerna kring 

revisionen skall handskas. Det är framförallt FARS Etik R1 som ligger till grund för 

frågorna angående oberoende vid de båda proven och det är FARS rekommendationer 

om etikfrågor för revisorer som de ska försöka följa (FAR, 2011). Ett bra exempel på 

hur detta testas är uppgift 2.4 på högre revisorsexamen november 2011 del 1, där frågan 

                                                           
1
 Revisionskvalitet=kompetens+oberoende 
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handlar om ett ställningstagande vid familjerelation (Revisorsnämnden, 2012). Dessa 

relationer kan exempelvis vara om revisorn skall revidera ett företag där en 

familjemedlem arbetar. Om revisorn upptäcker ett materiellt fel som en nära anhörig till 

revisorn har orsakat; kan denne då fortfarande vara oberoende och rapportera det som är 

fel eller kommer revisorn att försöka skydda den nära anhörige? Förhoppningsvis 

kommer revisorn utföra en objektiv revision ändå, men helst skall revisorn inte ha en 

nära relation med sin klient eftersom både synbart och faktiskt oberoende kan riskeras 

(Eilifsen et al., 2010, s. 586). I liknande situationer bör revisorn ta ställning till om 

han/hon verkligen kan utföra en oberoende revision, eller om uppdraget skall 

överlämnas till en arbetskollega. 

 

2.2 Storlek på revisionsbyrån 

För inte allt för längesedan argumenterades det för att storleken på en revisionsbyrå inte 

skulle var en avgörande faktor gällande kvalitet. Det argumenterades för att så länge 

företagen upprätthåller en professionell standard med höga kvalifikationer, skall det inte 

finnas någon skillnad i kvaliteten mellan de stora revisionsbyråerna (Big 4) och de 

övriga byråerna (non-Big 4) (Arnett & Danos, 1979, s. 8). Om denna teori stämmer, 

kommer resultaten från revisorsexamen och högre revisorsexamen inte att visa någon 

skillnad mellan Big 4 och non-Big 4. En annan teori menar att de stora 

revisionsbyråerna endast har högre revisionskvalitet eftersom de är klassificerade som 

en attraktiv arbetsgivare. Genom att dessa byråer kan erbjuda sina anställda 

karriärsmöjligheter, är sannolikheten större att de individer som söker sig till dem är 

högutbildade, samt mer motiverade. Detta påstående visar att storleken på byrån inte är 

av väsentlig betydelse i kvalitetssammanhang och att mindre byråer inte bidrar till 

minskad kvalitet (Knapp, 1991, s. 47 – 48). 

 

Efter ovanstående utlåtanden utvecklades det allt fler teorier kring sambandet mellan 

storleken på revisonsbyrån och kvaliteten på tjänsterna som de utför. Majoriteten av 

dessa tidigare studier har resulterat i liknande slutsatser. Dessa slutsatser visar att det är 

de stora revisionsbyråerna som generellt sätt besitter en högre revisionskvalitet 

(DeAngelo, 1981a; Davidson & Neu, 1993; Francis, 2004; Becker et al., 1998; Francis 

et al., 1999). DeAngelo (1981a, s. 184) har till exempel utforskat sambandet mellan 

storleken på revisionsbyrån i förhållande av hur klienter betraktar dem. Resultatet av 

denna studie var att klienter uppfattade att de stora revisionsbyråerna hade en högre 

grad av oberoende. Det bör dock inte uppstå någon skillnad mellan små och stora 

revisionsbyråer gällande den teoretiska kunskapen inom området. När det kommer till 

det praktiska genomförandet är det de utomstående faktorerna som påverkar revisorns 

oberoende. Teoretiskt sett har revisorerna samma tillgång till underlag genom 

exempelvis lagar, branschrekommendationer och grundutbildning (Revisorsnämnden, 

2012). 

 

Vidare fanns även uppfattningen att Big 4 hade högre kvalitet på tjänsterna de erbjöd än 

de mindre byråerna. Denna studie medförde att variabeln storlek fick representera 

kvalitet hos kunderna i revisionsvärlden (DeAngelo, 1981a, s. 193). En annan studie 

argumenterade för att det är svårigheten att definiera revisionskvalitet som resulterade i 

att storleken på revisionsbyrån blev en synonym för begreppet (Davidson & Neu, 1993, 

s. 486 – 487). Dessa påståenden tyder på att det är kundernas syn på byråerna som 

avgör om de större revisionsbyråerna utför revisioner av högre kvalitet. 
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Då teorierna i detta avsnitt pekar åt olika håll bör kvaliteten på revisionerna inte vara en 

avgörande faktor för hur variabeln byråstorlek påverkar prestationen på proven. 

 

2.2.1 Big 4 = Högre kvalitet 

De flesta undersökningar tyder på att Big 4 utför revisionstjänster av högre kvalitet än 

mindre byråer. Detta sägs bero på att de största revisionsbyråerna har mer resurser och 

incitament att rapportera ett företags verkliga situation (Davidson & Neu, 1993, s. 480). 

Francis (2004, s. 359 – 360) drog samma slutsats, det vill säga att Big 4 har högre 

kvalitet på sina revisioner eftersom de har bättre resurser. I Sverige har Big 4 en 

dominerande marknadsställning, 2009 stod de för 83,7 procent av intäkterna av de 10 

största revisionsbyråerna (Svanström & Sundgren, 2012, s. 7; Affärsvärlden 2011, s. 80 

– 81)
2
. Resultatet tyder på att Big 4 har bättre rykte hos klienter, då de flesta anlitar 

dem. Det finns även empiriska studier som visar att Big 4 i genomsnitt upprättar 

revisoner av högre kvalitet än andra byråer. Dessa studier visar att företag som anlitar 

en revisor som är anställd hos någon av Big 4 löper mindre risk att ha en hög grad av 

oväntade periodiseringar, vilket kan ses som ett mått på revisionskvalitet (Becker et al., 

1998; Francis et al., 1999). Francis et al. (1999, s. 31 – 32) belyste att det var Big 4’s 

förmåga att granska klientens information med professionell skeptism som bidrog till en 

ökad kvalitet. Det är dock viktigt att belysa att tidigare studier inte bevisar att Big 4 

alltid är bättre än mindre revisionsbyråer. Svanström och Sundgren (2012, s. 2) 

argumenterar dessutom för att kvalitetsskillnader mellan Big 4 och andra inte är lika 

påtagliga i Europa som i USA. Andra undersökningar menar att små och stora 

revisionsbyråer är lika benägna att upprätthålla hög revisionskvalitet. Ett argument för 

detta är att revisorer måste rätta sig efter regler om god revisonssed (Aktiebolagslagen, 

SFS 2005:551 9:3; Eklöv, 1998). 

 

DeAngelos (1981a, s. 197) studie visade att revisorer som är mer benägna att riskera sitt 

eget och företagets rykte är de som har klienter av hög ekonomisk betydelse i 

förhållande till den egna byråns inkomst. Den analys som författaren utförde i samband 

med studien indikerade att det är mer sannolikt att revisorer från stora byråer utför en 

revison av hög kvalitet till en specifik klient än revisorer från små byråer. Detta beror på 

att revisionsbyråns ekonomiska beroende av en enskild klient är mindre för de stora 

revisorsbyråerna (DeAngelo, 1981a, s. 197). Francis (2004, s.352 – 353) erhöll samma 

slutsats i sin undersökning, där små revisionsfirmor kan anses ha mycket mer att vinna 

på att göra som klienten säger. Anställda kan vara rädda för att bli avskedade om de 

motsäger eller förlorar sina klienter och befinner sig därför i en beroendeställning. Detta 

leder till att stora revisionsbyråer har större möjligheter att behålla sitt oberoende. 

 

Storleken på revisionsbyrån påverkar revisionsbyråns ekonomiska situation, eftersom 

kunder till en större revisionsbyrå står för en mindre andel av den totala inkomsten 

jämfört med en liten. Däremot har revisorerna hos de stora byråerna fortfarande hög 

press på sig att utföra revisioner av hög kvalitet och i den praktiska vardagen bör 

företagens krav på revisorn synas. Samtidigt har de revisorer som arbetar på mindre 

revisionsbyråer också höga krav på kvalitet, då varje kund är av stor betydelse för 

företaget. Vidare har det visat sig att de stora revisionsbyråerna spenderar mer resurser 

på vidarutbildning av sin personal jämfört med de små byråerna (Johnson et al., 2002, s. 

                                                           
2
 Intäkter från Big 4 (PwC, Ernst & Young, KPMG and Deloitte) var totalt 10 383 

Miljarder SEK, Feb 2012 
 



12 
 

641). Detta argument förstärks av Francis (2004, s. 353) som förklarar att större 

revisionsfirmor oftast har mer resurser att spendera på att utbilda personal än mindre 

revisionsbyråer.  

 

Enligt förordningen 1995:665 6 § uttrycks det tydligt att “En revisor ska genomgå 

fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna 

som avses i 3 § ”. Denna paragraf utvecklades med syftet att revisorn skall erhålla och 

behålla den kompetens och det oberoende som krävs för att kunna upprätta revisioner av 

hög kvalitet. FAR (2012) menar att revisorer skall genomgå en kontinuerlig 

vidarutbildning på minst 200 timmar varje femårsperiod, varav minst 20 timmar varje 

år. De tidigare nämnda argumenten tyder på att Big 4 innehar en högre grad av 

teoretiska kunskaper eftersom de satsar mer på interutbildning, vilket bör leda till bättre 

resultat på proven för godkännande och auktorisation. 

 

2.2.2 Branschexperter 

Branschexperter utvecklades för att förbättra kvaliteten på revisionerna så att byråerna 

skall bli mer konkurrenskraftiga. Branschexperter utvecklas genom att revisionsbyrån 

har ett flertal kunder inom samma område och revisorerna som reviderar dessa kunder 

blir då specialister inom branschen. Oftast är det Big 4 som utvecklar branschexperter 

och det beror på att de har bättre förutsättningar att specialisera sin personal, samt att de 

har en större klientgrupp.  En effekt av att arbeta med kunder inom samma område är att 

revisorerna har större möjligheter att erhålla en djupare kunskap om dessa företag. 

Fördelen med en djupare kunskap är att revisorn kan utföra revisioner av högre kvalitet 

och det medför att revisorn kan göra ett mer korrekt utlåtande angående ett företags 

finansiella situation än icke branschexperter (Francis, 2004, s. 354). Eftersom 

branschexperter förvärvar en djupare kunskap inom ett område, ökar deras praktiska 

kompetens. Detta bör i sin tur bidra till att branschexperter skriver bättre på de frågor 

som behandlar deras område på revisors- och högre revisorsexamen. Om en revisor 

arbetar mycket med företag där exempelvis lager är ett huvudkonto så bör denna revisor 

kunna föra djupare resonemang på frågor som behandlar lager. 

 

2.3 Kontorsstorlek 

DeAngelos (1981a, s. 197 – 198) teori relaterar till kvalitet, ekonomi och oberoende i 

förhållande till storleken på byrån. Anledningen till att denna teori är relevant för detta 

sammanhang är att teorin kan användas för en analys av kvalitetsdifferentiering mellan 

små och stora kontor. Då kontorsstorlek är en av de variabler som skall undersökas i 

denna studie, är det nödvändigt att diskutera tidigare teorier kring ämnet. Tidigare 

undersökningar som har studerat variabeln har konstaterat att kontorsstorleken är en mer 

avgörande faktor än storleken på själva revisionsbyrån i förhållande till kvaliteten. Även 

om revisionsbyråerna följer samma policys och företagsvärderingar är varje kontor i 

princip självstyrande med egna klienter. Varje enskilt kontor sköter sin egen 

administration, revision och upprättandet av revisionsberättelser (Choi et al., 2010, s. 

74). Trots att revisorerna arbetar på samma revisionsbyrå, kan skillnader i resultat på 

revisorsexamen och högre revisorsexamen uppstå. Detta beror på att revisorerna får 

olika typer av arbetsinriktningar vid de olika kontoren. Exempelvis inriktar sig mindre 

kontor i små orter på produktion medan kontor i större städer är mer serviceinriktade. I 

och med självständigheten kan de olika kontoren skräddarsy sina internutbildningar och 

detta leder i sin tur till att revisorerna inom ett företag erhåller olika typer av kunskap. 
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2.3.1 Kontorsstorlekens påverkan på kvalitet 

Tidigare undersökningar inom området kontorsstorlek visar att det är viktigt att 

analysera skillnaden i beteendet hos olika kontor inom en revisionsbyrå (DeAngelo, 

1981a; Choi et al., 2010). Däremot har ingen av dessa tidigare studier jämfört hur 

skillnaden mellan stora och små kontor påverkar revisionskvalitet. Ett exempel kommer 

nu att presenteras som visar hur ett kontor kan påverka en hel firma: År 2001 

utvecklades den så kallade Enronskandalen. I detta fall bidrog ett enda kontor i ett 

område till att en av världens största revisionsfirmor, Arthur Andersen, gick i konkurs. 

Denna händelse medförde att tidigare Big 5 har reducerats till Big 4 (Choi et al., 2010, 

s. 74). Det som var intressant med detta fall var att Enron endast stod för två procent av 

Arthur Anderssons totala intäkter. Om intäkterna istället undersöks utifrån ett 

kontorsperspektiv stod Enron för hela 35 procent av Huston kontorets totala intäkter 

(Francis, 2004, s. 355). 

 

Anledningen till att ovanstående exempel presenterades är att visa hur resultaten kan 

skiljas åt beroende på vilken variabel som undersöks. Detta är ett av huvudargumenten 

till varför båda variablerna byråstorlek och kontorstorlek skall undersökas i detta arbete. 

De olika perspektiven kan ge en djupare förståelse för ämnesområdet samt visa på ett 

samband hos de som skriver revisorsexamen och högre revisorsexamen. Det kan även 

medföra att skillnader som kan vara en viktig faktor för att höja revisionskvaliteten i 

framtiden upptäcks hos tentanderna. Dessutom kan det även bidra till att 

revisionsbyråerna får en ny förståelse både för hur kunskapen fördelas och hur den bör 

fördelas inom respektive byrå. 

 

Andra studier som har utförts undersöker hur revisionskvaliteten mellan kontoren inom 

Big 4 skiljer sig åt. Ur detta perspektiv är teorin att mindre kontor inom Big 4 utför 

revisioner med lägre kvalitet än de större kontoren (Choi et al., 2010; Francis & Yu, 

2009; Reynolds & Francis, 2000). Detta har bland annat granskats med hjälp av 

sannolikheten att ett kontor utfärdar en ”going-concern” rapport (Francis & Yu, 2009, s. 

1522). Going-concern är en redovisningsprincip som benämns som 

fortlevnadsprincipen, vilket innebär att ett bokslut ska upprättas med antagandet att 

organisationen utövar en fortlöpande verksamhet (Menom & William, 2010, s. 2075 – 

2076). 

  

Francis & Yu (2009, s. 1545) kom i sin studie fram till att stora kontor har längre 

arbetstid. Längre arbetstider medför att anställda får större möjlighet att erhålla djupare 

kunskaper. Sådan kunskap kan till exempel vara att upptäcka problem och risker i 

företags årsredovisningar. Detta kan betyda att revisorer från stora kontor i större grad 

upptäcker fel och därmed kan dessa företag korregiera felen innan ett företags 

finansiella rapport utfärdas. Studien visade även att företag som har blivit reviderade av 

ett stort kontor har en mindre grad onormala periodiseringar, vilket bidrar till högre 

kvalitet (Francis & Yu, 2009, s. 1545). Jones (1991, s. 199) belyste i likhet med Francis 

& Yu (2009) att företag som har blivit reviderade av stora byråer hade lägre nivå av 

onormala periodiseringar. I dessa två studier anger nivån på onormala periodiseringar en 

indikation på revisionskvalitet. 

 

2.3.2 Större kontor= högre kompetens 

Revisorernas kompetens påverkas av vilket kontor revisorn är anställd vid och vilka 

klienter som revisorn har arbetat med. En revisors expertis är därför både kontors- och 

klientbaserad, vilket är en effekt av Big 4 organisationernas decentraliserade 
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utformning. Resultatet visar att även mindre kontor når upp till den förväntade 

standarden men resultatet visar även att revisorer från större kontor i genomsnitt har 

bättre kvalitet på sina revisioner (Francis & Yu, 2009, s. 1549 – 1550). Att döma av de 

tidigare nämnda påståendena bör revisorerna som arbetar vid större kontor prestera 

bättre på revisorsexamen och högre revisorsexamen än de som arbetar vid mindre 

kontor. Detta kan i så fall bero på att revisorerna på de stora kontoren erhåller djupare 

kunskaper inom olika områden genom sina dagliga arbetsuppgifter. 

 

En annan aspekt av detta område är teorin att Big 4 utgörs av en homogen grupp 

revisionsbyråer. Choi et al. (2010, s. 94) undersökte denna teori ur tre olika perspektiv: 

Skillnader på kvaliteten mellan kontoren som resultat av branschspecialisering, 

skillnader som uppstår mellan olika kontor inom landet och skillnader mellan kontor i 

olika länder. Studien belyste hur viktigt det är för byråerna inom Big 4 att implementera 

strategier. Dessa strategier skall verka för att skapa en jämn kvalitetsnivå på 

revisionstjänster inom hela organisationen och de skall förmedla att ett sämre utfört 

uppdrag hos en klient kan medföra signifikant skada på en byrås varumärke (vilket 

Enronskandalen bevisade). Dagens globala marknad bidrar till att det blir ännu viktigare 

att skapa och underhålla en hög kvalitet inom kontoren hos en revisionsbyrå (Choi et 

al., 2010, s. 94). 

 

2.4 Ålder 

Ålder är en demografisk variabel som ska undersökas för att se om resultatet på 

revisionsexamen och högre revisorsexamen påverkas av vilken ålder tentanden har vid 

provtillfället. Teorierna som skall behandlas i detta avsnitt har till syfte att förklara vilka 

generella värderingar och skillnader som existerar mellan äldre och yngre medarbetare. 

En utveckling av det demografiska mönstret har förekommit under de senaste åren. 

Denna förändring har medfört att genomsnittsåldern på arbetskraften blivit allt högre 

(Morris & Venkatech, 2000, s. 376). Ytterligare en faktor som har haft en bidragande 

effekt på den förhöjda genomsnittsåldern på arbetskraften, är den kontinuerliga 

stegringen av människans livslängd. Genomsnittsåldern har mellan 1980 – 2006 ökat 

med fyra år och visar inga tecken på att avta (NG & Feldman, 2008, s. 392). Ålder och 

dess påverkan har varit ett intressant fenomen inom psykologin under flera decennier 

och det finns få undersökningar som visar hur ålder påverkas av det ökade behov av 

komplex teknologi inom ett företag (Morris & Venkatech, 2000, s. 398). Då marknaden 

blir allt mer dynamisk, ökar behovet av högre kompetens och en kontinuerlig utveckling 

hos medarbetare, detta för att företagen ska kunna behålla sin konkurrenskraft (Maurer, 

2001, s. 132 – 133). 

 

2.4.1 Åldersfördelning idag 

Inom revisionsbranschen är åldern hos auktoriserade revisorer högre än hos godkända 

revisorer (Se Figur 1; Figur 2). För att kunna avlägga revisorsexamen för godkänd 

revisor krävs tre års praktisk erfarenhet. Auktorisation är som tidigare nämnts en 

påbyggnad av godkännande och kräver att revisorn har avlagt en godkänd 

revisorsexamen, samt fem år av praktiskt utövande av revision. Dessa krav bidrar till att 

de som är auktoriserade revisorer oftast har en högre ålder än de som enbart är 

godkända revisorer. I denna studie skall författarna testa om det finns ett samband 

mellan ålder och examensresultat. Om det finns ett samband mellan variablerna ska 

dessa samband redovisas och analyseras.  
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Figur 1 Ålder- och könsfördelning för godkända revisorer 

(Revisorsnämnden, 2012)  

  

Figur 2 Ålder- och könsfördelning för auktoriserade revisorer 

(Revisorsnämnden, 2012)  

2.4.2 Ålderns påverkan på kompetens 

Majoriteten av tidigare studier om ålder har kommit fram till att ålder är en faktor som 

påverkar kompetensen inom ett företag.  Övergripande pekar studierna åt att äldre 

individer inte presterar på samma nivå som yngre individer. Gow et al. (2011, s. 232) 

och Rast (2011, s. 1493) fann att äldre individer har minskad inlärningsförmåga, sämre 

närminne, samt sämre motorik än yngre. Resultaten tyder på att yngre medarbetare har 

en fördel när det kommer till nylärande eftersom utveckling- och anpassningsförmåga 

blir allt mer betydelsefullt inom företag för att vara konkurrenskraftiga. Det som 

däremot talar för de äldre medarbetarnas fördel är deras högre grad av erfarenhet. Hög 

erfarenhet har visat sig leda till ökad kommunikationsförmåga, insikt och kunskap. 

Äldre kan på så sätt vara mer flexibla och kreativa när det kommer till att finna 

problemlösningar medan yngre medarbetare tenderar att lösa problem på ett mer 

förutsägbart sätt (SOU 2006:102, s. 122). Äldres attityder och uppfattade arbetsroller 

tenderar att skilja sig gentemot deras yngre kollegor. Detta leder till att den förväntade 

arbetsnivån mellan dessa åldersgrupper skiljer sig från varandra och resultatet av dessa 



16 
 

olika förväntningar bidrar till att äldre har större sannolikhet att erhålla mer ansvar än 

yngre (Murphy, 1989, s. 194 – 195). 

 

Det finns som ovan nämnts ett flertal tidigare studier inom psykologin som har 

undersökt sambandet mellan ålder och arbetsprestation. Det som gör dessa 

undersökningar relevanta för uppsatsen är de svaga stöden för sambandet mellan ålder 

och prestation som undersökningarna visar. Exempelvis sammanfattade Waldman & 

Avolio (1986) i deras undersökning att det fanns ett starkt samband mellan 

arbetsprestation och ålder. Därefter studerade Mcevoy & Cascio (1989) detta men utan 

att finna något samband alls mellan variablerna. Anledningen till dessa varierande svar 

kan bero på att variabeln i sig är dynamisk beroende på studiens problemformulering 

(Kubeck et al., 1996, s. 100). I och med detta kan ett enda antagande bidra till att olika 

studiers resultat skiljer sig åt. Denna teori stärktes av en undersökning som förklarade 

att sambandet mellan ålder och prestation har en stark relation till vilka roller individer 

har inom företaget. Roller inom arbetet, graden av komplexitet och utbildningsnivån 

medför att det är svårt att avgöra vad skillnader mellan yngre och äldre beror på (NG & 

Feldman, 2008, s. 403 – 404). 

 

2.4.3 Vilja att vidareutvecklas 

Eftersom arbetsmarknaden blir allt mer komplicerad samt den höjda medelåldern på 

arbestskraften, ökar betydelsen av forskningen inom ämnet. Tidigare teorier gällande 

sambandet mellan ålder och prestation har dragit slutsatser som visar att äldre inte 

tenderar att delta i utbildningar, som skall bidra till kompetensutveckling, i samma 

utsträckning som yngre medarbetare (Mauer, 2001, s. 123). Detta bidrar till en 

frustration hos chefer och ledning, eftersom de mer erfarna arbetarna inte är lika 

benägna till utveckling. Detta kan bero på att äldre inte känner att det är lika 

motiverande att utvecklas eftersom deras tid kvar i arbetslivet är relativt kort.  Några 

förklaringar till den bristande medvekan kan exempelvis bero på förtidspensionering 

och en minskad vilja att investera i en individ som förväntas att lämna organisationen.  

 

Ytterligare en bidragande faktor kan vara att ålder är relaterat till självförtroende. I och 

med att tidigare psykologiska studier belyser att hög ålder medför sämre 

inlärningsförmåga kan det förorsaka att äldre medarbetare får minskat självförtroende. 

En bieffekt av minskat självförtroende kan vara att individen inte får samma grad av 

motivation till utveckling som en yngre kollega. Ur det motsatta perspektivet är det 

större sannolikhet att en yngre anställd byter arbete för att gynna sin nybörjarkarriär än 

en medelålderskollega som förtidspensioneras (Mauer, 2001, s. 131 – 132). Detta bör ha 

till sin följd att företagen måste börja ta hänsyn till hur mycket de ska utveckla sin 

personal. Oberoende av i vilken ålder individen befinner sig i finns olika incitament för 

att lämna en arbetsplats om så önskas. 

 

Resultatet av den dynamiska atmosfären som idag existerar på arbetsplatsen bidrar till 

att kontinuerlig utveckling inom kompetens och lärande hos alla medarbetare oavsett 

ålder blir allt mer betydelsefullt. Ständiga förändringar inom teknologin och 

affärsstrategier har bidragit till att nya kunskaper är ett viktigt konkurrensmedel (Morris 

& Venkatech, 2000, s. 398). Förmågan att lära sig är ett centralt begrepp gällande 

utvecklingen av individen och det medför att en bättre inlärningsförmåga, samt 

anpassningsbarhet blir allt mer attraktivt hos företag. Ur ett utvecklingsperspektiv är det 

viktigt att få en förståelse hur individers skillnader gällande lärande relaterar till olika 
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variabler, detta för att förstå hur variablerna kan bidra till en kompetensutveckling 

(Rast, 2011, s. 1491). 

 

2.4.4 Erfarenhet ger högre kompetens? 

Inom revisionsyrket bör medarbetare med högre grad av erfarenhet utföra revisioner av 

högre kvalitet, detta argument bygger på att revisorer erhåller kunskap genom det så 

kallade begreppet “learning by doing”. Genom att revisorer utvecklar en djupare 

förståelse för kunden varje gång de utför en revision bidrar erfarenhet till 

branschexperter (Beck & Wu, 2006, s. 21). Syftet med auktoriserade revisorer är som 

tidigare nämnts att revisorerna skall kunna utföra mer komplicerade arbetsuppgifter och 

revideringar, erfarenhet blir därmed en viktig grundsten inom revision. Då auktoriserade 

revisorer har en högre medelålder, innehar de generellt en bredare och djupare 

erfarenhet inom olika arbetsområden. 

 

Det är svårt att på förhand bedöma vilka egenskaper som ger bäst resultat, men utifrån 

de argument som har förts kan ett antagande utvecklas. Detta antagande är att de 

individer som innehar mer erfarenhet inom yrket bör ha viss fördel på revisorsexamen 

och högre revisorsexamen. Därmed skulle de prestera ett bättre resultat på proven och 

det skulle i sin tur troligtvist resultera i att det är äldre medarbetare som bör skriva 

bättre. Detta då de troligtvis har en högre grad av arbetserfarenhet inom yrket än yngre 

medarbetare, något som hög ålder inte alltid behöver innebära. Yngre har dock bättre 

inlärningsförmåga och dessutom närliggande studier i minnet, vilket talar för att yngre 

bör prestera bättre på proven. Det blir därmed svårt att avgöra vilken ålder som presterar 

bäst på proven. På förhand går det därför ej att avgöra hur åldern kommer att påverka 

resultatet, vilket endast kan observeras efter analysen av materialet. 

 

2.5 Kön 

I grunden var revision ett yrke som främst utövades av män och det har resulterat i att 

idag är 92 procent av partnerna i revisionsföretagen män. Figuren nedan visar hur 

könsfördelningen bland godkända- och auktoriserade revisorer har sett ut under det 

senaste decenniet (Figur 3). Det som kan avläsas är att det är i stort sätt dubbelt så 

många män som är godkända/auktoriserade revisorer jämfört med kvinnor. Detta är 

troligtvis en konsekvens av att revision i grunden är ett mansdominerat yrke 

(Jonnergård et al., 2010, s. 722).  
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Figur 3 Könsfördelning för godkända och auktoriserade revisorer 

 (Revisorsnämnden, 2012)  

Idag går revisionsyrket mot ett allt mer jämlikt yrke och i dagsläget anställs det en jämn 

kvot av de båda könen. Detta leder till att könsfördelningen hos juniora revisorer i stort 

sätt är jämlika (Jonnergård et al., 2010, s. 722). Kön är ett ämne som har varit väl 

debatterat i vårt samhälle sedan början av 1900-talet, att undersöka om psykologiska 

skillnader mellan män och kvinnor existerar har därför varit intresseväckande och är det 

än idag (Magnussun & Marecek, 2010, s. 71). 

 

2.5.1 Biologiska och psykologiska faktorer 

På senare tid har biologiska studier visat att storleken på kvinnors hjärna i genomsnitt är 

10 procent mindre än mäns (Breesh & Branson, 2009, s. 81). Detta medför dock inte att 

kvinnor är mindre intelligenta än män vilket resultat från tidigare studier från 1900-talet 

påpekade (Magnusson & Marecek, 2010, s. 72).  Istället kompenseras de 10 procenten 

av en ökad aktivitet mellan den vänstra och högra hemisfären. Vidare bidrar det till en 

ökad korrelation mellan de båda hjärnhalvorna och det resulterar i att de arbetar mer 

effektivt tillsammans (Breesh & Branson, 2009, s. 81). Forskning inom psykologi med 

biologisk inriktning har till syfte att med hjälp av kvinnor och mäns olika hjärnstruktur, 

förklara signifikanta skillnader som kan uppstå (Magnusson & Marecek, 2010, s. 71). 

Resultaten från tidigare studier bidrar till att ämnet är intressant att undersöka.  Detta för 

att se om de observerade skillnaderna resulterar i någon effekt, gällande hur tentanderna 

resonerar när de skriver revisorsexamen och högre revisorsexamen. 

 

Avsnittet skall behandla kön och avsikten är att förklara psykologiska skillnader mellan 

manliga och kvinnliga tentander. Anledningen är att få en förklaring om den genetiska 

psykologin har någon inverkan på hur väl tentander skriver proven, eller på vilket sätt 

den påverkar resultat vid enskilda frågor. Observera att syftet inte är att klargöra om 

något kön är bättre än det andra, utan endast diskutera psykologiska förutsättningar från 

tidigare studier. Vidare ska teorierna jämföras mot det data som införskaffats. 

 

Resultat från ovannämnda studier har argumenterat för att den biologiska utformningen 

av vår hjärna bär en del ansvar till varför beteendet mellan män och kvinnor skiljer sig 

åt (Breesh & Branson, 2009, s. 81). Tidigare forskning som behandlar ämnet kognitiv 

psykologi har funnit att kön kan vara en bidragande faktor gällande prestation och 

omdöme av en arbetsuppgift. Resultaten har även demonstrerat att köns påverkan i 

förhållande till arbetsuppgifter ändras i samband med att komplexiteten av en 

arbetsuppgift förändras. Därutöver syftar teorin på hur de olika könen bearbetar 

information (Chung & Monroe, 1998, s. 273). 

 

2.5.2 Informationsbearbetning 

Meyer-Levy (1986, s. 64 – 65) utvecklade en teori där syftet var att kunna ange orsaken 

till varför män och kvinnors bearbetning av information skilde sig åt. Författaren menar 

att könsbaserade skillnader som uppstår, grundas genom olika tillvägagångsätt att 

bearbeta information på. Män tenderar generellt sätt att inte bearbeta och använda sig av 

all information som är tillgänglig, denna typ av informationsbehandling leder till att 

män blir mer abstrakta i sitt tankesätt. Kvinnor har däremot en förmåga att använda sig 

av all information som finns tillgänglig och blir därmed så kallade detaljerade 

informationsbehandlare (Meyer-Levy, 1986, s. 64 – 65).  Teorin styrktes av en studie 

där forskarna utförde en empirisk undersökning hos manliga och kvinnliga 
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revisionsstuderande. Sammanfattningsvis fann de att kvinnliga individer bearbetade 

information på ett omfattande sätt, medan män var mer selektiva i sin 

informationsbehandling (Chung & Monroe, 1998, s. 273). 

 

I och med att kvinnor behandlar information mer djupgående, leder detta till att de blir 

mer effektiva i relation till män i samband med att informationsbelastningen ökar. 

Vidare skulle det medföra att kvinnor löser problem effektivare jämfört med män i takt 

med att komplexiteten på problemet ökar. Resultatet visade även att män löser mindre 

komplicerade uppgifter effektivare relativt till kvinnor och orsaken sägs vara en följd av 

att män använder sig av selektiv informationsbehandling (Chung & Monroe, 1998, s. 

273). Breesh & Branson (2009, s. 96) kom fram till samma slutsats i sin studie och 

argumenterade för att kvinnor är mer benägna att lösa komplexa uppgifter. Detta är en 

effekt från deras högre korrelation av halvsfärerna, vilket bidrar till denna typ av 

informationsprocess. Revisionsprocessen är selektiv i sin natur, eftersom syftet är att 

finna materiella fel i finansiella rapporter (Eilifsen et al., 2010, s. 13). I en genomsnittlig 

arbetsdag kan detta leda till att kvinnor generellt är mer noggranna i sitt utförande av 

arbetsuppgifter, medan män bättre följer den selektivitet som revisionen grundas i. 

 

De skillnader som diskuterats ovan är oftast ignorerade inom revisionsyrket och tas 

sällan hänsyn till när det kommer till kompetensutveckling och lärande (Chung & 

Monroe, 2001, s. 122 – 123). Detta gör denna variabel till ett intressant forskningsämne, 

det vill säga, om informationsbehandling påverkar hur tentanderna skriver och resonerar 

på proven för godkännande och auktorisation, det blir därmed av vikt att analysera om 

kvinnorna skriver bättre på de mer komplexa frågorna. Detta då tidigare forskningar 

talar för att de har bättre biologiska förutsättningar för det än män. Vidare är det även 

intressant att undersöka om männen får högre poäng på de mer abstrakta frågorna, då 

psykologin talar för detta. På ett mer generellt stadie bör män, med sin selektivitet, 

skriva bra på vissa frågor på revisors- och högre revisorsexamen. Selektiv 

informationsbehandling kan dock leda till att män i vissa fall missar relevant 

information, vilket kan krävas för att lösa en fråga på ett korrekt sätt. Kvinnornas mer 

omfattande informationsbehandling talar för att resultaten på frågorna på proven 

kommer vara jämnare och därmed mindre skillnader. 

 

2.6 Sammanfattning av teorikapitlet 

Revisorns kompetens och oberoende är det som styr utformningen av revisionen och 

vad revisorn väljer att rapportera. Det är revisorn som väljer vilken del av ett företags 

information som är väsentlig att granska, kompetens och oberoende är därmed 

förutsättningar för revisonskvalitet (DeAngelo, 1981a, s. 186). Syftet med att ha en 

revisor går förlorat om inte revisorn besitter tillräckligt med kompetens och oberoende. 

Detta eftersom syftet med revisorer är att kvalitetssäkra information, revisorsexamen 

och högre revisorsexamen är en form av garanti för att revisorn innehar de teoretiska 

kunskaperna som behövs för att kunna upprätta en revision av hög kvalitet 

(Revisorsnämnden, 2012). 

 

Det finns ett flertal andra faktorer som påverkar revisionskvaliteten förutom kompetens 

och oberoende. En av dessa faktorer är storleken på revisionsbyrån, som visat sig ha 

väsentlig betydelse gällande revisionskvaliteten (DeAngelo, 1981a, s. 188). Tidigare 

studier tyder på att revisorer från större revisionsbyråer generellt har en högre kvalitet 

och det har visat sig att Big 4 vidareutbildar sin personal i större utsträckning än mindre 

byråer (Johnson et al., 2002, s. 641). Detta leder till att revisorer från större byråer bör 
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skriva bättre på revisorsexamen och högre revisorsexamen. Vissa krav på grundkunskap 

finns dock hos alla som avlägger proven, vilket innebär att skillnaden som existerar 

mellan byråerna inte behöver vara av väsentlig betydelse (Revisorsnämnden, 2012). 

Tidigare studier antyder att mindre revisionsbyråer har lägre grad av faktiskt oberoende 

än Big 4 och det grundar sig i att mindre byråer är mer ekonomiskt beroende av sina 

klienter. Detta beroende bidrar till att revisorer från större byråer har bättre 

förutsättningar för att vara oberoende (DeAngelo, 1981a, s. 197; Francis, 2004, s. 357). 

Gällande den teoretiska kunskapen bör denna vara densamma mellan små och stora 

byråer, eftersom de i grunden följer samma lagar och rekommendationer. I frågor på 

revisorsexamen och högre revisorsexamen som behandlar oberoende, bör därmed inte 

variabeln storleken på revisionsbyrån vara av betydelse för tentandens resultat. 

 

Ett område som börjar få allt mer uppmärksamhet är hur kvaliteten är fördelad inom 

revisionsbyråerna, det vill säga huruvida kontoren håller samma kvalitet oavsett storlek 

och geografiskt område (DeAngelo, 1981a, s. 193). Kvalitetsnivån bland kontoren kan 

skilja sig åt eftersom varje kontor i stort sett är självstyrande med en egen ekonomi och 

kundgrupp (Choi et al., 2010, s. 74). Än så länge är området relativt outforskat, 

variabelns påverkan har dock medfört att allt fler väljer att undersöka revisionskvalitet i 

förhållande till kontorsstorlek. De forskare som har undersökt ämnet menar att 

kvalitetsnivån inom Big 4 skiljer sig åt beroende på kontorsstorlek. Teorin grundar sig i 

att större kontor generellt har en högre kvalitet när de reviderar ett företag än ett mindre 

kontor (Choi et al., 2010; Francis & Yu, 2009; Reynolds & Francis, 2000). En av 

orsakerna sägs vara att större kontor lägger ner mer tid för varje revision, vilket ökar 

noggrannheten (Francis & Yu, 2009, s. 1545). Dessa slutsaster visar att det är intressant 

att se i vilken utsträckning resultaten på revisionsexamen skiljer sig åt, inte bara mellan 

olika revisionsbyråer utan även mellan kontoren inom byråerna. 

 

Kompetens har diskuterats och argumenterats i teorikapitlet, eftersom syftet med 

revisorsexamen och högre revisorsexamen är till för att testa om revisorn besitter den 

kompetens som krävs för att upprätta en korrekt revision (Revisorsnämnden, 2012). Det 

kan konstateras att skillnaden mellan variablerna storlek på revisionsbyrån och storlek 

på kontoret är att kontorsstorleken påverkar kompetensen, medan storleken på byrån 

påverkar oberoende. Revisorer från större kontor spenderar jämfört med mindre kontor 

mer tid på varje uppdrag (Francis & Yu, 2009, s. 1545). Effekten blir att anställda vid 

de större kontoren erhåller en djupare kunskap, vilket bidrar till att de bör skriva bättre 

resultat på proven för godkännande och auktorisation. 

 

Den allmänna slutsatsen kring ålder är otydlig, eftersom vissa studier har funnit ett 

negativt samband mellan ålder och kompetens, medan andra har funnit ett positivt 

samband (Waldman & Avolio, 1986;  Mcevoy & Cascio, 1989). En större andel av 

tidigare undersökningar talar dock mot äldre medarbetare, de menar att det finns både 

psykiskologiska och samhällsenliga faktorer som talar för att äldre individer har fler 

handikapp än yngre. Exempelvis medför ålder att inlärningsförmågan reduceras, vilket 

kan bidra till att äldre tentander presterar sämre än yngre (Gow et al., 2011, s. 232; Rast, 

2011,  s. 1493). Vidare argumenteras det för att äldre medarbetares erfarenhet medför 

att de har bättre förutsättningar att skriva väl på revisorsexamen (Beck & Wu, 2006, s. 

21). Det finns dock inga tidigare studier som har undersökt om ålder har någon inverkan 

gällande resultatet på revisorsexamen. Intresset ligger i att se om det finns en trend 

bland åldersgrupperna som avlägger revisorsexamen och högre revisorsexamen. 
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Tidigare forskning kring kön menar att kvinnor har förmåga att lösa mer komplicerade 

uppgifter än män. Detta sägs bero på att kvinnors hjärnstruktur innehåller en högre 

förbindelse mellan höger och vänster hemisfär, vilket tillåter en högre 

informationsbelastning (Breesh & Branson, 2009, s. 81; Magnusson & Marecek, 2010, 

s. 71). Resultatet leder till att kvinnor har en mer omfattande informationsbehandling, 

vilket gör att de kan lösa komplexa arbetsuppgifter. Män sägs däremot arbeta 

effektivare med abstrakta och mindre komplicerade arbetsuppgifter än kvinnor, då deras 

informationsbehandling är mer selektiv (Chung & Monroe, 1998, s. 275 – 277; Meyer-

Levy, 1986, s. 68). Hur detta kommer att avspegla sig på revisorsexamen och högre 

revisorsexamen kommer att behandlas i analyskapitlet. De ovanstående resonemangen 

kan ge en antydan att män skriver bättre på vissa delar av proven än kvinnor och sämre 

på andra delar, detta har att göra med den selektiva informationsbehandlingen. Kvinnor 

bör därmed med sin omfattande informationsbehandling skriva på en mer jämn nivå.  
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3. Metod 
I detta kapitel skall ämnesvalet redogöras, samt vilka baskunskaper författarna har 

kring revisorsexamen och högre revisorsexamen. Därefter presenteras valet av källor 

och dess validitet. Vidare kommer en redogörelse för vilken metod som använts i 

arbetet och därefter en materialbeskrivning av det data som erhållits från 

Revisorsnämnden. I avsnittet kommer även provens utformning att framföras. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring ansats och tillförlitlighet. 

3.1 Ämnesval 

Båda skribenterna har fördjupade kunskaper inom redovisning och revision. De har 

båda som mål att en dag bli auktoriserade revisorer. Med detta som bakgrund känns det 

som att inriktning mot revision är självklar för denna uppsats. Genom ett första möte 

med handledaren, Tobias Svanström, framkom ett förslag från Revisorsnämnden att 

skriva om revisorsexamen och högre revisorsexamen. Den primära anledningen är att 

ämnet är outforskat. En studie gällande revisorsexamen skulle därmed kunna ge ett 

bidrag till forskningen kring revision, med inriktning på deras grundläggande teoretiska 

kunskap. Revisorsexamen och högre revisorsexamen kändes som ett intressant område 

att fördjupa sig i, eftersom båda skribenterna har för avsikt att avlägga en sådan inom 

några år. Ämnet kan på så sätt bidra med en inblick i vad som kan förväntas av yrket 

och vilka krav som krävs för att kunna avancera inom det. Vidare kommer även 

kunskaper om kvalitet och kompetens att erhållas, vilket kan vara en fördel i framtiden. 

 

“Enligt förordningen (1995:665) om revisorer ska prov för revisorsexamen säkerställa 

att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och 

förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper. Högre revisorsexamen ska, utöver 

vad som gäller för revisorsexamen, säkerställa att revisorn har teoretiska kunskaper 

och förmåga att i praktiken tillämpa dessa kunskaper i företag som på grund av sin 

storlek eller av annan anledning är svåra att revidera.” (Revisorsnämnden, 2012) 

 

Vad gäller tankegångarna kring ämnet, pågår det mycket forskning och diskussioner 

kring kvaliteten på revision, till exempel Big 4 jämfört med Non-Big 4. 

Revisionskvalitet är en stor grund till individers teoretiska kunskaper och 

revisorsexamen och högre revisorsexamen bör därför vara en bra indikation på den 

grundkompetens som de som arbetar på en revisionsbyrå innehar. Då det endast är 

hälften av de som avlägger proven som blir godkända, finns ett intresse att undersöka 

vilka som blir godkända och vad det kan bero på. Det är även av intresse om det finns 

något samband bland de som blir godkända. Vidare ska olika bakgrundsvariabler 

sammanbindas med olika teorier för att se om skillnader i kompetens uppstår hos olika 

revisionsbyråerna. De variabler som skall undersökas i arbetet har till syfte att försöka 

påvisa dess påverkan på resultatet hos tentanderna. Bakomliggande teorier har också 

legat till grund för vilka variabler som skall väljas till studien. Tidigare forskning inom 

ämnen såsom kompetens och kvalitet gällande revisorsarbete har genomförts i stor 

omfattning. Dessa studier har dock inriktat sig direkt mot revisionsbyråerna och inte 

undersökts i samband med revisorsexamen och högre revisorsexamen. Skribenterna ser 

därför att denna studie bidrar med en ny pusselbit inom revision, då skillnader i 

revisorernas grundkunskaper inom ämnet redogörs. Just denna typ av undersökning har 

alltså inte tidigare skett, vilket gör valet av detta ämne mycket relevant. 

3.2 Förförståelse 

Det finns olika föreställningar och kunskaper inom samma ämnen, vilket gör att olika 

idéer om vad som verkligen är deskriptivt uppstår. Med andra ord blir all forskning på 
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något sätt normativ (Holme & Solvang, 1997, s. 30 – 31). Risk finns även att forskaren 

påverkas av de kunskaper som denne har samlat på sig via sin sociala bakgrund, 

utbildning och andra erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25). Att en forskare 

skulle vara helt neutral, opartisk och värderingsfri är därför en omöjlighet (Mies, 1999). 

Vidare bidrar det till att studien kan påverkas, framförallt teoretiskt, av forskarnas 

bakgrundskunskaper. Detta trots att objektivitet är något som för det mesta förespråkas. 

Sammanfattningsvis kan det därför konstateras att det finns viss risk att slutsatsen av 

arbetet kan bli något vinklat, dels genom författarna själva och dels indirekt genom de 

använda teorierna. 

 

Författarna har relativt hög teoretisk kunskap inom ämnena revision och redovisning. 

Praktisk erfarenhet saknas dock på grund av att ingen av författarna än så länge har 

arbetat inom yrket och desamma gäller erfarenhet av att skriva examensproven. 

Kunskap om vilka krav som ställs på de olika proven för att uppnå godkänd- eller 

auktoriserad revisor existerar hos skribenterna. Det fattas också vissa grundläggande 

kunskaper om regler för hur proven genomförs rent praktiskt. Den förförståelse som 

författarna har kan medföra att den genomförda studien skiljer sig åt i förhållande till 

om författarna inte skulle inneha denna förförståelse. Exempelvis kanske författarna inte 

skulle ha valt att arbete med samma teorier om de hade en bakgrund inom finansiering. 

3.3 Val av källor och teorier 

I sökandet av källor har sekundärkällor undvikits i den mån det varit möjlighet. Istället 

har skribenterna sökt upp och nyttjat primära källor, detta för att säkerställa att 

innehållet har rätt ämnesinriktning och inte ger missledande information. Sekundära 

källor har dock använts till en viss del och syftet har då varit att styrka de primära 

källorna. Urvalet av sekundära källor har främst bestått av de som har genomgått “peer 

review”, vilket betyder att källorna har kontrollerats av exempelvis forskare. Det leder 

till att källan blir mer trovärdig, eftersom den har godkänts av personer med djup 

kunskap inom området. 

 

Urvalet av källor som använts i detta arbete har lokaliserats med hjälp av olika 

sökmetoder. Den sökmetod som främst har brukats är Umeå universitetsbibliotekets 

hemsida där artikeldatabasen Business Source premier finns. Business Source Premier, 

vars syfte är att finna vetenskapliga artiklar med relevant innehåll för denna studie har i 

stor utsträckning använts i teorikapitlet. Ytterligare en sökmotor som har nyttjats är 

databasen SciVerse, vilket är en trovärdig databas som också publicerar material som är 

“peer reviewed”. 

 

För att hitta användbara artiklar till denna studie inom databaserna har ord som 

exempelvis audit quality, big 4, audit firm size använts. Sökorden kan ses som ganska 

generella, men har frambringat ett stort urval av relevanta artiklar, exempelvis 

DeAngelo (1981a) som definierar revisionskvalitet.  De tidskrifter som främst har 

använts är de som främjar kunskapen inom revision. Exempel på tidskrifter som använts 

i arbetet är: Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting Research & 

Audit Practices och The Audit Review. Dessa globala tidskrifter har till syfte att gynna 

kunskapsutveckling inom revision och innehåller material såsom teoretiska och 

empiriska undersökningar inom ämnet. Detta för att ge en plattform för akademiker och 

andra individer som önskar att erhålla en djupare kunskap, samt följa med i 

utvecklingen (Contemporary Accounting Research, 2012; Journal of Accounting 

Research & Audit Practices, 2012; The Audit Review, 2012). 
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Bibliotekshemsidan har även använts för att söka upp lämplig litteratur som Umeå 

universitetsbiblioteket kan erbjuda. Vidare har författarna använt sig av kurslitteratur 

från kurser inom redovisning på D-nivå, detta för att arbetet skall få en så bred 

blandning som möjligt av vetenskapliga artiklar, böcker och kurslitteratur. Denna 

blandning av material resulterar i säkrare information och högre trovärdighet. Då 

arbetets ändamål är att se om det finns faktorer som påverkar resultatet vid 

revisorsexamen och högre revisorsexamen, har Revisorsnämndens hemsida använts 

flitigt. Det är Revisorsnämnden som arrangerar proven, vilket gör dem till en trovärdig 

och betydelsefull källa för arbetet. Författarna har även varit i kontakt med en medlem 

från Revisorsnämnden och denne har försett skribenterna med nödvändigt material för 

studien. 

3.4 Källkritik 

Källorna är noggrant granskade för att bidra till hög kvalitet och trovärdighet. Källor 

som saknar ansvarig utgivare har direkt förkastats på grund av att informationens 

tillförlitlighet varit tvivelaktig. När källor av äldre härkomst har hittats, har författarna 

försökt att söka rätt på den senaste upplagan av dem. Detta för att informationen som 

använts i arbetet fortfarande skall vara relevant. Anledningen till att vissa äldre källor 

gällande revision valts bort, beror på att lagstiftningen och kraven på yrket har 

förändrats med tiden, vilket leder till att dessa källor saknar relevans. Brister på studier 

med direkt relation till ämnet revisorsexamen och högre revisorsexamen, är en 

bidragande orsak till att källor till viss del kan ligga något utanför det exakta ämnet, 

vilket författarna är medvetna om. Generella konstateranden har då använts, framförallt 

i teorikapitlet, vilket gör att paralleller har dragits mellan existerande teorier och de båda 

proven. Ett bra exempel på detta är Chung & Monroe (1998) och deras teori om att män 

är mer selektiva i sökandet av information. Det finns ingen direkt anknytning till ämnet 

revisorsexamen och högre revisorsexamen, men författarna har använt teorin för att 

undersöka om kvinnor och män resonerar olika på provet. 

 

Enstaka äldre källor som DeAngelo (1981a) har dock använts, vilket beror på att den 

studie som DeAngelo utförde är en primärkälla inom ämnet och teorin har inte heller 

påverkats av lagändringar och rekommendationer. Genom att använda andra källor som 

även dessa hade liknande slutsatser som till exempel Breesh & Branson (2009), stärktes 

trovärdigheten och relevansen.  

3.5 Val av metod 

För att föreställa sig hur arbetet slutligen kommer att bli utvecklade skribenterna en mall 

för hur strukturen på arbetet skulle se ut. Det var dock lite osäkert i början vilken typ av 

information som skulle vara tillgänglig. Eftersom det var Revisorsnämnden som hade 

föreslagit ämnet valde författarna att ta kontakt med dem via email och fick då reda på 

att de skulle erhålla resultaten från proven 2006 – 2011. Informationen innehöll även 

vilken byrå och vilket kontor tentanderna arbetar vid, ålder, kön och delpoäng för 

hösten 2011. Den information som Revisorsnämnden tillgodosåg författarna med är 

kvantitativ data för både revisorsexamen och högre revisorsexamen. I och med att 

Revisorsnämnden är den instans som förser författarna med data hamnade författarna i 

en beroendeställning då arbetet skulle baseras på Revisorsnämndens data. Detta innebar 

givetvis stora fördelar eftersom arbetet har tillgång till unikt och detaljerat material 

angående tentanderna som har skrivit revisorsexamen och högre revisorsexamen 2006 – 

2011. Men författarna kan inte bestämma omfattningen på materialet vilket kan medföra 

vissa begräsningar. 
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Från början var det tänkt att endast namn och resultat skulle finnas tillgängliga. Det 

medförde att planer på att försöka ta kontakt med tentanderna uppstod. Tanken var att 

genom ett kort frågeformulär, eller intervju få tillgång till de resterande variablerna som 

behövdes för studien. Detta behövdes dock inte, då resterande information fanns att 

tillgå från Revisorsnämnden. Det medförde att metoden inte kunde väljas, utan 

undersökningen blev med automatik av kvantitativ karaktär, eftersom information som 

Revisorsnämnden erbjöd var av detta slag. Det som kännetecknar kvantitativ data är 

mätbarheten, det vill säga att information förklaras genom siffror. 

 

Underlaget som erhållits sträcker sig mellan åren 2006 – 2011 och innehåller: resultat, 

namn, personnummer, företag och ort (för kontoret). Mer allmänna siffror från åren 

2002 och framåt används också för att få en överblick om vad som kan anses vara 

normalt i förhållande till antalet deltagare och godkännandegrad. Därmed kan hänsyn 

tas till om resultaten från åren på något sätt avviker från det normala och det ger 

möjlighet att gå in på detaljnivå i varje delfråga i denna studie. Detta ger författarna bra 

information vilket behövs för att genomföra studien och materialet ger studien en bra 

utgångspunkt att studera problemet mer grundligt än genom intervjuer eller enkäter. 

Undersökningen arbetar med faktiska siffror, istället för generaliserande eller 

uppskattade data som utgörs av enkäter och intervjuer. Faktiska siffror minimerar 

dessutom risken att individer överför sina egna bedömningar och tolkningar av svar, 

något som lätt kan förekomma vid intervjuer och från enkäter (Dahmström, 2000, s. 78). 

Subjektiva bedömningar kan ge svar som inte stämmer överens med verkligheten. 

Materialet i studien är så nära optimalt som det troligtvis kan vara och därmed finns 

goda möjligheter att testa om det finns skillnader mellan personer med olika bakgrund, 

ålder och kön.  

3.6 Materialbeskrivning 

Det material som erhållits består av resultaten från revisionsexamen samt högre 

revisionsexamen mellan åren 2006 – 2011. Proven avläggs två gånger per år, en gång på 

våren och en på hösten. Då författarna vill ha ett så stort underlag som möjligt för 

studien, skall alla åren användas. Detta för att resultaten i arbetet skall spegla 

verkligheten och därmed öka validiteten.  I regressionsanalysen som ska utföras är det 

resultaten från 2006 – 2011 som används. Vidare skall även en regressionsanalys för 

olika ämnesinriktningar genomföras och då är det endast proven för hösten 2011 som 

används och därmed kommer denna analys att baseras på det senaste provet och ge 

relevanta svar (Se Tabell 2). 

 

Tabell 2 Hur materialet skall användas 

Materialanvändning Godkännande Auktorisation 

Analyseras+ Regressionsanalys 2006-2011 2006-2011 

Regressionsanalys för olika ämnen Hösten 2011 Hösten 2011 

 

Till alla proven finns information gällande ålder, byrå, kontor och kön. Detta ger 

tillgång till alla de variabler som från början önskades för att utföra studien på tänkt sätt. 

Namnen (även personnummer) används för att avgöra kön och anger därav fördelning 

mellan antalet män/kvinnor som avlägger proven, vilket ökar förutsättningarna att finna 

eventuella avvikelser i resultaten. Intresset ligger framför allt på delfrågorna och 
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skillnader i dessa, till exempel att få svar på om kvinnor eller män är bättre på vissa 

typer av frågor. 

 

Genom att studera variabeln åldern kan författarna observera avvikelser som 

uppkommer på grund av variabeln, till exempel erfarenhet och inlärningsförmåga. 

Tidigare teorier skall sedan undersökas och förhoppningsvis ge svar på frågor 

beträffande ålderns betydelse. Till exempel om äldre medarbetare med hjälp av 

erfarenheter kan förklara sina svar på revisorsexamen och högre revisorsexamen bättre 

än yngre medarbetare. Genom att undersöka vilken byrå individerna är verksamma i, 

kan skillnader i resultat mellan byråerna klargöras och därmed se om skillnader mellan 

Big 4 och non-Big 4 förekommer. Detta då revisionskvalitén mellan byråerna är ett 

debatterat ämne och genom denna studie kan de teoretiska kunskaperna hos de anställda 

i dessa byråer uppmärksammans. 

 

Den verksamhetsort de anställda arbetar i används för att studera kontorsstorleken och 

denna variabel skall bidra till att resultatskillnader mellan olika kontor kan upptäckas. 

Detta för att observera om kontorsstorleken på något sätt påverkar den teoretiska 

kunskapen hos revisorerna. En uppdelning i vad som anses som stort respektive litet 

kontor har utförts och gränsen för vad som avser ett stort kontor i detta arbete är fler än 

50 anställda (Se Appendix 4). Anledningen varför definitionen av ett stort kontor är fler 

än 50 anställda är att författarna gick in på olika revisionsbyråers hemsidor och 

undersökte hur många anställda varje kontor hade och ansåg därefter att 50 var en bra 

siffra. Ytterligare en anledning varför fler än 50 anställda kändes som en relevant siffra 

är att författarna inte ville att för hög andel av tentanderna skulle anses arbeta vid stora 

kontor. Detta då stor del av tentanderna redan omfattas av denna gräns. 

 

Det utförliga materialet bidrar till att det finns mycket information att gå igenom och 

undersöka. Genom att använda alla åren (2006 – 2011) som referensram, erhålls 

tillräckligt med information för att genomföra studien med ett säkert resultat. Det 

innebär att 24 skrivtillfällen, 12 för godkännande och 12 för auktorisation, kommer att 

användas i studien. Alla skrivtillfällena utförs av sammanlagt 2551 tentander, varav 

2059 för revisorsexamen och 492 för högre revisorsexamen (Se Tabell 3). Detta ger ett 

bra underlag för arbetet. Dock kommer revisorsexamen att visa ett bättre resultat än 

högre revisorsexamen och detta grundar sig på att underlaget för godkännande är 

mycket större än för auktorisation. 

 

Viss fokus kommer att ligga på de två proven som är skrivna under hösten 2011, där en 

grundlig genomgång kommer att äga rum för varje delfråga, det vill säga en 

delfrågaanalys. Anledningen till varför författarna valde att göra en delfrågaanalys 

endast för hösten 2011 var på grund av tidsbrist eftersom det är väldigt tidskrävande att 

gå igenom alla tentandernas svar. Då regressionerna för delfrågorna inte utvisade 

signifikans, valde författarna att dela in dem i fyra olika kategorier för att på nytt söka 

efter signifikans. Kategoriera som författarna valde att använda sig av är: revision, 

redovisning, juridik och finansiell information. Till de båda proven finns tillgång till 

tentandernas resultat på varje delfråga och resulterar i att analysen kommer att 

genomföras på ett djupare plan än för de övriga åren. Detta för att kunna upptäcka nya 

samband och få fram resultat som inte går att få med endast totalresultaten från proven. 

Exempelvis skall delfrågorna på ett prov testas tillsammans med variabeln 

kontorsstorlek vilket förhoppningsvis medför ett samband mellan vilken inriktning det 

är på examensfrågan och vilket kontor som har högsta kvoten av korrekta svar kan 
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upptäckas. Syftet är alltså att testa kunskap jämfört med olika inriktningar för att se 

sambandet med olika variabler. 

 

Tabell 3 Provresultat på revisorsexamen 

Revisorsexamen 

Tidpunkt Vår 2006 Höst 2006 Vår 2007 Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 

Deltagare 115 204 108 176 90 183 

Godkända 57 114 77 89 40 102 

Ej godkända 58 90 31 87 50 81 

G% 50% 56% 71% 51% 44% 56% 

Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011 Höst 2011 Totalt 

157 278 163 224 117 244 2059 

93 151 78 117 61 118 1097 

64 127 85 107 56 126 962 

59% 54% 48% 52% 52% 48% 53% 

 

Tabell 4 Provresultat på högre revisorsexamen 

Högre revisorsexamen 

Tidpunkt Vår 2006 Höst 2006 Vår 2007 Höst 2007 Vår 2008 Höst 2008 

Deltagare 40 55 41 74 38 35 

Godkända 19 28 25 43 25 23 

Ej godkända 21 27 16 31 13 12 

G% 48% 51% 61% 58% 66% 66% 

Vår 2009 Höst 2009 Vår 2010 Höst 2010 Vår 2011 Höst 2011 Totalt 

28 32 19 49 33 48 492 

18 21 10 27 24 26 289 

10 11 9 22 9 22 203 

64% 66% 53% 55% 73% 54% 59% 

 

3.7 Provets utformning 

Som tidigare nämnts är avsikten med revisorsexamen att ge en slags garanti att revisorn 

har tillräckligt hög nivå på sina teoretiska kunskaper. Detta för att revisorn skall ha den 

kompetens som krävs för att kunna genomföra en revision av hög kvalitet. Högre 

revisorsexamen är en vidareutveckling av revisorsexamen, vars syfte är försäkra att 

revisorn har de kunskaper som erfordras för att utföra en mer komplicerad revision (SFS 

1995:665). 

 

De gemensamma kraven för att en individ ska ha möjlighet att avlägga proven enligt lag 

är att personen: (4 – 6 §§ revisorslagen och RNFS 2001:3) 

 yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet 

 är bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz 
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 varken är i konkurs, har näringsförbud, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § 

föräldrabalken, är förbjuden att lämna juridisk eller ekonomisk biträde i vissa 

fall eller är föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat 

 har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamheten 

 är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet 

 under de fem år som närmast föregår ansökan har utövat revisionsverksamhet 

omfattande minst 1 500 timmar. Mer än hälften av dessa timmar ska ha avsett 

juridiska personer som enligt lag ska ha godkänd eller auktoriserad revisor. 

Uppdragen ska också ha omfattat klienter inom olika branscher (se närmare 

RNFS 2001:3) 

 

För att bli godkänd revisor gäller en akademisk utbildning som motsvarar tre års heltids-

utbildning. Dock finns det vissa regler angående innehåll och praktiskt genomförande 

under tre år (minst 1500 timmar) och dessutom godkänt resultat på revisorsexamen. För 

auktorisation gäller fyra års akademisk utbildning, fem års praktiskt utövande, godkänd 

revisorsexamen och godkänd högre revisorsexamen. För att bli godkänd skall den 

skrivande uppnå 75 procent av den total poängen.  Proven är uppdelade i två delar där 

man har 4,5 timmar på varje del. Beroende på svarets utformning och innehåll ges 

poäng efter den grad man lyckas svara på frågan. Exempelvis på en fråga med fyra 

poäng bedöms enligt följande: 

4 p - Bra svar 

3 p - Tillfredsställande svar 

2 p - Vissa brister 

1 p - Stora brister 

0 p - Uteblivet eller felaktigt svar 

(Revisorsnämnden, 2012) 

 

Proven är utformade för att testa revisorn kompetens på ett teoretiskt plan och behandlar 

frågor som revisorn kan ställas inför. Vidare försöker Revisorsnämnden binda samman 

olika ämnesområden för att får ett så brett underlag som möjligt. De ämnen som främst 

behandlas i proven är: 

Redovisning 

Revision 

Informationsteknik 

Revisorrollen 

Beskattningsrätt 

Handelsrätt 

 

Därefter kan även ämnen såsom företagsvärdering, nationalekonomi och finansiering 

behandlas på provet. Vad beträffar examinationen högre revisorsexamen förekommer 

frågor som exempelvis behandlar komplexa redovisningsfrågor (Revisorsnämnden, 

2012) (Se Appendix 1). 

 

3.8 Ansats 

Studiens inriktning har en deduktiv ansats och sin utgångspunkt i teorin där man med 

hjälp av olika teorier bygger upp hypoteser. Hypoteserna är uppbyggda scenarion som 

testas för att se om de stämmer överens med verkligheten. I detta arbete kommer inga 

direkta hypoteser att utformas, istället kommer generella antagande ”indirekta 

hypoteser” att formuleras genom att jämföra olika teorier som behandlar de variabler 
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som skall undersökas med varandra. Författarna valde detta tillvägagångssätt eftersom 

de tyckte att hypoteser inte var passande för denna studie. 

 

Resultatet av detta skall förhoppningsvis bidra som en grundsten för de fortsatta studier 

inom området revisorsexamen och högre revisorsexamen. Det är en deduktiv ansats som 

styr den datainsamling som skall utföras, detta för att erhålla ett resultat som kan 

generaliseras och direkt spegla verkligheten, ansatsen lutar därmed mot en kvantitativ 

studie (Bryman & Bell, 2005, s. 23). I detta arbete utförs det ingen egen datainsamling i 

forma av enkät eller intervju, istället har kvantitativa data införskaffats direkt från 

Revisorsnämnden. Materialet består av kvantitativ data och innehåller provresultaten 

från revisorsexamen och högre revisorsexamen mellan 2006 – 2011, med tilläggande 

information om tentanderna. En deduktiv ansats bidrar till att studien är bunden av 

teorier. Egna tankar, åsikter och skapandet av egna teorier bör därför inte finnas med i 

studien. Resultaten från studien skall alltså förklaras med hjälp av redan existerande 

teorier. Dock är det svårt i denna studie att följa en deduktiv ansats fullt ut eftersom 

brist på teorier inom området medför att författarna i vissa fall måste dra egna slutsatser 

och antaganden. 

 

Den insamlade informationen från Revisorsnämnden bör innehålla ett tillräckligt stort 

underlag för att kunna utföra studien och dra slutsatser från resultatredovisningen.  

Utifrån resultatet kan de antaganden som skapats antingen bekräftas eller förkastas och 

ökar sannolikheten att upptäcka om teorierna som står till grund för antagandena kan 

appliceras i verkligheten Målet med denna studie är att finna eventuella samband mellan 

hur väl tentanderna presterar på revisorsexamen och högre revisorsexamen och de valda 

variablerna. Dessa samband skall sedan förhoppningsvis förklaras av existerande teorier 

vilket leder tillbaka till grundsyftet med en deduktiv ansats (Saunders et al., 2007). 

Tidigare teorier kommer att jämföras med de resultat som framgår av studien och kan 

leda till att ett ifrågasättande av deras validitet uppstår (Mattsson & Örtenblad, 2008). 

 

En förutsättning för att en deduktiv ansats skall fungera krävs mer eller mindre en 

beskrivande kunskapssyn (Johansson- Lindfors, 1993, s. 55). Kunskapssyn, eller 

epistemologi, beskrivs genom det som är eller betraktas som godtagbar kunskap inom 

ämnesområdet och medför att en positivistisk kunskapssyn är att föredra (Bryman & 

Bell, 2005, s. 27). Positivism är naturvetenskapligt inriktad och betonar mätbarhet som 

är en av de främsta anledningarna till att den används i samband med kvantitativ 

forskning. Eftersom materialet som erhålls av revisorsnämnden är av kvantitativ form 

och syftet är att finna ett samband hos tentanderna vid revisors- och högre 

revisorsexamen, det vill säga finna mätbara svar, är det ett positivistiskt synsätt som är 

den mest passande metoden för detta arbete. Insamlingen genererar stora mängder data 

och medför möjligheten att få ett relevant resultat och allmänna och välgrundade 

slutsatser kring gällande ämne (Thurén, 2002, s. 15 – 16). Vissa anser att positivismen 

har en negativ betoning och används mer för att beskriva en “ytlig form av 

datainsamling” (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Det stämmer dock inte överens med det 

material som används i detta arbete eftersom det är ett unikt och detaljerat material. 

 

3.9 Reliabilitet, replikation och validitet 

Den information som ligger till grund för arbetet är provresultat med olika 

bakgrundsvariabler och det leder till att en replikation av studien är utan större 

svårighet. Detta så länge Revisorsnämnden är villig att tillhandahålla den detaljerade 

information som finns, gällande revisorsexamen och högre revisorsexamen. 
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Informationen som har införskaffats är helt i original och inte ändrad på något sätt av 

avsändaren (Revisorsnämnden). Viss omskrivning kommer dock att ske när sökandet 

efter samband genomförs. Exempelvis kommer ålder skrivas om till hela år istället för 

födelsedatum, verksamhetsorten kommer att omvandlas till stor/liten stad. Detta för att 

kunna genomföra nödvändiga procedurer och utforma en mer mätbar information. Det 

har inte lagts till ytterligare information än den som har erhållits av Revisorsnämnen. 

Därav är reliabiliteten, det vill säga att man kommer komma till samma slutsats, för 

studien mycket hög (Holme & Solvang, 1997). 

 

Eftersom informationen direkt speglar det som skall undersökas finns en mycket bra 

grund för att uppnå en fullt valid studie. Det brukar talas om yttre- och inre validitet. 

Yttre validitet syftar på hur väl studiens resultat stämmer överens med verkligheten och 

genomgår en empirisk prövning (Andersen, 1994). Inre validitet syftar på huruvida 

studien mäter det som den från början är avsedd att mäta (Merriam, 1994).  Då allt 

underlag som erhållits av Revisorsnämnden är verkligt och i original, är det endast 

sammanställningen som kan bli fel. Genom noggrannhet bör denna studie uppnå full, 

såväl inre som yttre, validitet. Om man jämför den data som tillhandahållits från 

revisorsnämnden med information som anskaffats genom intervjuer eller enkäter är 

dessa data av betydligt högre trovärdighet. Detta medför att säkra siffror som består av 

den faktiska verkligheten och inte av personers egna åsikter eller uppskattningar, är mer 

valid och relevant. 

 

Denna studie skall kunna fungera som ett verktyg för framtida revisorer, eftersom 

resultatet kan ge en indikation hur en individ kan gå tillväga för att få bäst 

förutsättningar att klara revisorsexamen och högre revisorsexamen. Studien kan även 

visa revisionsbyråerna vilka som idag presterar bäst på proven, vilket i sin tur medför att 

de ser över till exempel sin internutbildning och hur kompetensen är fördelad inom 

företaget.  
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4. Empiri och Analys 
I avsnittet empiri och analys kommer den insamlade data som har förvärvats från 

Revisorsnämnden att behandlas samt analyseras. Det som konstateras i detta kapitel 

kommer att vara grunden till de slutsatser som presenteras i kapitel fem. 

 

Empiri kan karakteriseras som den kunskap vilken forskare erhåller genom förståelse 

från observationer av omvärlden (Patel & Davidson, 1998). Den empiri som presenteras 

i detta arbete baseras på data som har införskaffats från Revisorsnämnden. För att kunna 

göra en resultatredovisning har de insamlade data som erhållits sedan processats och 

omvandlats till mätbart material. Detta har medfört att vissa intressanta mönster kan 

urskiljas, en del mönster är mer signifikanta och tydliga än andra. Nedan kommer först 

en presentation av materialet och som efterföljs av en analys och regressionsanalys. 

 

Bearbetning av data har utförts manuellt i Excel för att göra materialet mätbart. Därefter 

har statistikprogramet SPSS använts. Genom att de data som erhölls från 

Revisorsnämnden innehöll vilken ort tentanderna kommer från och vilken byrå som de 

arbetar vid går det att urskilja vilket kontor de arbetar för. Sedan omformades kontor till 

beteckningarna 0 och 1 beroende på om det är ett stort eller litet kontor. Siffran 0 har 

betydelsen att personen arbetar på ett litet kontor och siffran 1 innebär att personen är 

anställd vid ett stort kontor. Variabeln byrå har delats upp i två kategorier, Big 4 och 

non-Big 4, siffran 0 står för non-Big 4 och 1 för Big 4. Kön är ytterligare en variabel 

som skall undersökas, denna har erhållits från data i form av namn och personnummer. 

Variabeln har delats upp mellan siffran 0 och 1, siffran 0 har betydelsen att personen är 

en kvinna och 1 att personen är en man. Materialet innehöll som tidigare nämnts 

personnummer, vilket innebär att åldern på tentanden vid skrivtillfället kunde urskiljas 

(Se Tabell 5). SPSS har bland annat använts för att få fram olika diagram, statistik över 

godkännandegrad, regressioner. I SPSS har dessa 0:or och 1:or fått sin beteckning där 

dem får sin betydelse. Detta för att de ska få sin rätta benämning vid tillverkandet av 

diagram och även vid andra procedurer som har utförts.   

 

Tabell 5 Hur variablerna definieras  

Variabel Definition 

 Ålder Ålder vid skrivtillfället i hela år 

 

Kontorsstorlek 

Stort kontor, över 50 anställda /                               

Litet kontor, under 50 anställda 

 Byrå Big 4/Non-Big 4 

 Genus Man/Kvinna 

  

Delfrågorna har delats in efter vilket ämne som behandlas och detta har utförts då 

regressioner på delfrågorna i sig inte gav något signifikant resultat. Poängskalan för 

varje delfråga blev för liten och det medförde att samband ej kunde upptäckas. 

Delfrågorna delades in i fyra huvudkategorier: revision, redovisning, juridik och 

finansiell information, detta medförde att regressioner inom dessa ämnen kunde utföras. 
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4.1 Vilka väljer att skriva revisor- och högre revisorsexamen? 

4.1.1 Ålder 

En del av materialet som skulle mätas var genomsnittsåldern hos tentanderna som skrev 

revisorsexamen och högre revisorsexamen. Genomsnittsåldern hos tentanderna som 

skrev revisorsexamen var 33,47 år och medelåldern hos de som skrev högre 

revisorsexamen var snittåldern 33,21 (Se Appendix 7). 

 

4.1.2 Revisionsbyrå 

Av de som avlägger revisorsexamen är 60,7 procent anställd hos någon av Big 4, medan 

39,3 procent arbetar hos en non-Big 4 byrå. Inom högre revisorsexamen är andelen 

deltagare från Big 4 cirka 91 procent och deltagare från non-Big 4 är 8,9 procent (Se 

Appendix 8). Mönstret indikerar att Big 4 innehar en dominerande kvot av de som 

avlägger proven och tentanderna som skriver högre revisorsexamen består i stort sätt 

enbart av anställda från Big 4. 
 

4.1.3 Kontor 

Av tentanderna som skrev revisorsexamen var det 39,8 procent som var anställda på ett 

stort kontor, det vill säga fler än 50 anställda. Av de individer som skrev högre 

revisorsexamen var det 78,7 procent som var anställda på ett stort kontor (Se Appendix 

8). 

 

4.1.4 Kön 

Av de som avlägger revisorsexamen är 47,2 procent kvinnor, medan andelen män var 

52,8 procent. Andelen kvinnor som skriver högre revisorsexamen är 48,6  och 51,4 

procent av tentanderna består av män (Se Appendix 9). Kvoten mellan kvinnor och män 

är således relativt jämn för båda proven, det är dock större andel av kvinnor än män som 

väljer att skriva högre revisorsexamen. 

 

4.2 Godkännandegrad  

4.2.1 Godkännandegrad totalt 

Resultatet från det mätbara materialet indikerar att godkännandegraden bland 

tentanderna är relativt låg både för revisorsexamen och högre revisorsexamen. För 

godkänd revisor var det 53,3 procent som blev godkända (Se Tabell 6) och för högre 

revisorsexamen var det 58,7 procent av de skrivande som blev auktoriserade (Se Tabell 

7). Det går även att undersöka totalresultatet inom ytterligare en dimension, om 

snittpoängen beaktas skriver tentanderna i genomsnitt 72 poäng på revisorsexamen (Se 

Appendix 2) och 74 för högre revisorsexamen (Se Appendix 3). 

 

Tabell 6 Andel godkända/underkända på revisorsexamen 

Revisorsexamen 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid G 1097 53,3 53,3 53,3 

U 962 46,7 46,7 100,0 

Total 2059 100,0 100,0  

  



33 
 

Tabell 7 Andel godkända/underkända på högre revisorsexamen 

Högre revisorsexamen 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid G 289 58,7 58,7 58,7 

U 203 41,3 41,3 100,0 

Total 492 100,0 100,0  

 

4.2.2 Godkännandegrad Big 4/non-Big 4 

Deltagare från non-Big 4 fick i genomsnitt lägre resultat än deltagare från Big 4. 

Godkännandegraden hos deltagare från Big 4 var 58,77 procent (41.23 U) och för 

deltagare från non-Big 4 var godkännandegraden 44,81 procent (55,19 U). Gällande 

högre revisorsexamen hade tentanderna från Big 4 en godkännandegrad på 59,6 procent 

medan antalet godkända från non-Big 4 var 50 procent (Se Appendix 5). 

 

4.2.3 Godkännandegrad stora kontor/ små kontor 

Jämförelsevis skriver stora revisionsbyråer bättre än mindre byråer, detta gäller även för 

stora kontor vilka skriver bättre än små kontor på revisorsexamen. Stora kontor har en 

godkännandegrad på 61,54 procent (U38,46), medan små kontor har en 

godkännandegrad på 47,82 procent (U52,18) (Figur 4). Högre revisorsexamen utvisar 

ett jämnare resultat där godkännandegraden för små kontor var 58,10 procent (U41,9) 

relativt 58,9 procent (49,1) för stora kontor (Figur 5). 

 

Revisorsexamen 

 
Figur 4 Andel godkända/underkända, kontorsstorlek för revisorsexamen  
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Högre revisorsexamen 

 
Figur 5 Andel godkända/underkända, kontorsstorlek för högre revisorsexamen 

4.2.4 Godkännande grad Big 4/non-Big 4 och kontorsstorlek 

Resultaten mellan storleken på revisionsbyrån och kontorsstorleken kan granskas utifrån 

ytterligare ett perspektiv. Resultaten hos stora i förhållande till små kontor med Big 4 

respektive non-Big 4 byråer kan jämföras. Det kan konstateras att stora kontor från Big 

4 presterar bäst på revisorsexamen, stora kontor från Big 4 har således flest godkända 

tentander med en godkännandegrad på 62,24 procent. Den kombination som har näst 

högst godkännandegrad på revisorsexamen är stora kontor från en non-Big 4 byrå, där 

58,6 procent skriver godkänt. Tätt följt kommer små kontor från Big 4, dessa tentander 

har en godkännandegrad på 54,86 procent och detta visar endast en skillnad på 3,74 

procent jämfört med stora kontor från non-Big 4 byrå (Se Figur 6). Om 

genomsnittspoängen undersöks för dessa variabler kan ett liknande mönster utläsas. En 

anställd vid ett stort kontor från Big 4 erhåller i snitt 74,7 poäng vilket är 0,3 poäng från 

godkänt medan en medarbetare från ett litet kontor inom Big 4 har en medelpoäng på 

73,4. Anställda vid ett stort kontor från en non-Big 4 byrå får i genomsnitt 73,8 poäng 

och de som arbetar vid ett litet kontor har medelpoäng på 69,1. Resultaten visar att alla 

medelpoäng ligger under godkännande gränsen på 75 poäng (Se Tabell 8). 

 

På högre revisorsexamen presterade kontoren från Big 4 bättre i förhållande till non-Big 

4, oavsett storlek. Godkännandegraden var för Big 4 runt 60 procent och där presterade 

mindre kontor i snitt en halv procent bättre än större kontor. Non-Big 4 hade en 

godkännandegrad på cirka 50 procent (Se Figur 7). Samma resultat kan utläsas om 

genomsnittspoängen för variablerna granskas där bästa medelpoängen finns bland 

tentander som är anställda vid ett stort kontor hos en Big 4 byrå. Dessa får i snitt 74,5 

poäng, medan medarbetare vid ett litet kontor har medelpoäng 74,2.  Därefter kommer 

anställda vid ett litet kontor från en non-Big 4 byrå med ett snittpoäng på 74,12 och 

lägst medelpoäng har medarbetare från ett stort kontor (non-Big 4) på 73,6 poäng (Se 

Tabell 9). 
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Tabell 8 Medelpoäng, revisorsexamen i förhållande till kontor- och byråstorlek 

Revisorsexamen 

Kategori 

Antal 

Godkända 

Antal 

underkända 

Antal 

totalt 

Totalpoä

ng 

Medelpoä

ng 

Litet kontor non-

big 4 271 382 653 45140 69,13 

Stort Kontor non-

big 4 92 65 157 11582 73,77 

Litet kontor Big 4 322 265 587 43096 73,42 

Stort kontor Big 4 412 250 662 49435 74,68 

 

Tabell 9 Medelpoäng, högre revisorsexamen i förhållande till kontor- och 

byråstorlek 

Högre revisorsexamen 

Kategori 

Antal 

Godkända 

Antal 

underkända 

Antal 

totalt 

Totalpoä

ng 

Medelpoä

ng 

Litet kontor non-

big 4 13 12 25 1853 74,12 

Stort Kontor non-

big 4 9 10 19 1398 73,58 

Litet kontor Big 4 48 32 80 5936 74,2 

Stort kontor Big 4 219 149 368 27410 74,48 

 

 

Revisorsexamen 

 
Figur 6 Andel godkända/underkända, revisorsexamen i förhållande till kontor- 

och byråstorlek 
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Högre revisorsexamen 

 

 

Figur 7 Andel godkända/underkända, högre revisorsexamen i förhållande till 

kontor- och byråstorlek 

4.2.5 Godkännandegrad Kvinnor/Män 

Resultaten för revisorsexamen visar att kvinnor och män presterar i princip lika på 

revisorsexamen, godkännandegraden hos kvinnor är 53,86 procent och för män 52,76 

procent. Skillnaden mellan män och kvinnor är endast 1,1 procent och ett liknande 

mönster kan urskiljas på högre revisorsexamen där män har en godkännandegrad på 

60,08 procent och kvinnor en på 57,32 procent. Skillnaden mellan könen är knappt 2,76 

procent (Se Appendix 6). 

 

4.2.6 Ålderskurva 

Godkännandegraden för både revisorsexamen och högre revisorsexamen visar ett 

negativt lutande mönster. Resultaten visar att genomsnittspoängen minskar för varje år 

äldre tentanden är vid provtillfället (Se figur 8; Figur 9). 
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Revisorsexamen 

 
Figur 8 Resultat vid revisorsexamen i förhållande till ålder 

Högre revisorsexamen 

 
Figur 9 Resultat vid högre revisorsexamen i förhållande till ålder 

4.3 Regression 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns ett mönster hos de tentanderna 

som skriver godkänt på revisorsexamen och högre revisorsexamen. För att upptäcka ett 

samband mellan prestationen på proven och de valda variablerna användes en så kallad 

regression. En regression är en statistisk beteckning som har syftet att finna ett samband 

mellan en respons variabel (revisorsexamen) och en eller flera förklarande variabler 

(kön, byrå, kontor och ålder) (Nationalencyklopedin, 2012). 

Innan genomförandet av regressionerna utfördes korrelationsmatriser för att se att 

variablerna inte var korrelerade på ett sätt som kunde ge ett missvisande resultat. 

Författarna kunde utröna ett visst samband mellan de valda variablerna, men sambandet 

var inte så stort att det utgör något problem vid en regression. En tumregel inom 

regression är att om två oberoende variabler har en korrelation som är högre än   0,7 

bör man välja att ta bort en av variablerna (Aktiesite, 2012). Nedan presenteras 

korrelationsmatriser för revisorsexamen och högre revisorsexamen, för att ge en 
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sammanfattning över sambandet mellan de olika variablerna (Se Tabell 10). Därefter 

kommer en resultatredovisning angående regressionen för revisorsexamen och högre 

revisorsexamen och den följande statistiken baseras på resultaten mellan 2006-2011 och 

beroendevariabeln är poäng.  

Tabell 10 Korrelationsmatris för revisorsexamen 

 

  

Byrå Kontor 

Ålder vid 

skrivande Kön Poäng 

Byrå Pearson 

Correlation 

1 ,336
**

 -,254
**

 -

,066
**

 

,196
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,003 ,000 

N 2059 2059 2059 2059 2059 

Kontor Pearson 

Correlation 

,336
**

 1 -,277
**

 -

,071
**

 

,162
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,001 ,000 

N 2059 2059 2059 2059 2059 

Ålder vid 

skrivande 

Pearson 

Correlation 

-

,254
**

 

-,277
**

 1 ,017 -

,343
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,451 ,000 

N 2059 2059 2059 2059 2059 

Kön Pearson 

Correlation 

-

,066
**

 

-,071
**

 ,017 1 ,008 

Sig. (2-tailed) ,003 ,001 ,451  ,727 

N 2059 2059 2059 2059 2059 

Poäng Pearson 

Correlation 

,196
**

 ,162
**

 -,343
**

 ,008 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,727  

N 2059 2059 2059 2059 2059 

 

** korrelationen är signifikant vid nivå 0.01 (2-tailed). 
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Tabell 11 Korrelationsmatris för högre revisorsexamen 

 

  

Ålder Byrå  

Kontorsstorle

k Genus Poäng 

Ålder Pearson 

Correlation 

1 -,056 -,057 -,086 -,188
**

 

Sig. (2-tailed)  ,216 ,205 ,056 ,000 

N 492 492 492 492 492 

Byrå  Pearson 

Correlation 

-,056 1 ,271
**

 -,091
*
 ,019 

Sig. (2-tailed) ,216  ,000 ,044 ,681 

N 492 492 492 492 492 

Kontorsstorlek Pearson 

Correlation 

-,057 ,271
**

 1 -,179
**

 ,013 

Sig. (2-tailed) ,205 ,000  ,000 ,781 

N 492 492 492 492 492 

Genus Pearson 

Correlation 

-,086 -,091
*
 -,179

**
 1 ,044 

Sig. (2-tailed) ,056 ,044 ,000  ,331 

N 492 492 492 492 492 

Poäng Pearson 

Correlation 

-,188
**

 ,019 ,013 ,044 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,681 ,781 ,331  

N 492 492 492 492 492 

**. korrelationen är signifikant vid nivå 0.01 (2-tailed). 

*. korrelationen är signifikant vid nivå 0.05  (2-tailed). 

 

4.3.1 Regression för revisorsexamen 

För att visa hur variablerna påverkar resultatet på revisorsexamen utfördes en linjär 

regression och genom denna kan en förklaring till variablernas påverkan erhållas med 

hjälp av signifikansnivån. Den regression som har utfärdats i detta arbete är signifikant i 

sig, i detta fall visar sig variablerna ålder och storlek på revisionsbyrå direkt vara 

signifikanta. Kontorsstorlek anses även vara signifikant trots att nivån är 0,05 och detta 

beror på att nivån är tillräckligt låg för att en påverkan skall kunna utläsas. 

Revisionsbyråernas inverkan är 2,182, vilket innebär att tentanderna som arbetar hos 

någon av Big 4 i snitt skriver 2,182 poäng högre än de som arbetar på en mindre byrå. 

Kontorsstorleken har en mindre effekt, 0,905 poäng, jämfört med storleken på 

revisionsbyrån. De tentander som arbetar på ett stort kontor får i genomsnitt 0,905 

poäng högre i förhållande till deltagare vid ett litet kontor (Se Tabell 12). Variabeln kön 

är inte signifikant och det innebär att variabelns samband inte kan styrkas, regression 

visar att män i genomsnitt får 0,462 poäng högre än kvinnor på revisorsexamen, men 

det kan som sagt inte styrkas. Åldern har en negativ påverkan som betyder att 

tentandernas resultat försämras med 0,532 poäng för varje år, till exempel skriver en 

deltagare på 30 år i snitt 0,532 poäng sämre än en 29 åring (Se Tabell 12). 
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Tabell 12 Regression för revisorsexamen 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,364
a
 ,133 ,131 9,417 

a. Predictors: (Constant), Ålder vid skrivande, Kön, Byrå, 

Kontor 

b. Dependent Variable: Poäng 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27846,248 4 6961,562 78,498 ,000
a
 

Residual 182158,211 2054 88,685   

Total 210004,458 2058    

a. Predictors: (Constant), Ålder vid skrivande, Kön, Byrå, Kontor 

b. Dependent Variable: Poäng 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 88,368 1,424  62,048 ,000 

Byrå 2,182 ,459 ,106 4,756 ,000 

Kontor ,905 ,461 ,044 1,962 ,050 

Kön ,462 ,417 ,023 1,106 ,269 

Ålder vid 

skrivande 

-,532 ,038 -,305 -14,018 ,000 

a. Dependent Variable: Poäng 

 

4.3.2 Regression för högre revisorsexamen 

Regressionen för högre revisorsexamen är i likhet med regressionen för revisorsexamen 

signifikant, dock visar regressionen för högre revisorsexamen att alla variabler inte är 

signifikanta. Ålder var den enda variabel vars påverkan kunde styrkas, byrå, 

kontorsstorlek och kön har så hög signifikansnivå att regressionen inte kunde styrka 

deras påverkan på provet. Åldern har en negativ inverkan på resultatet i form av – 0,473 

poäng per år. Detta innebär att desto yngre tentanden är, desto bättre resultat skriver 

denne. Anställda från Big 4 får i snitt 0,285 poäng högre än personer som arbetar för en 

non-Big 4 byrå och män skriver enligt regressionen 0,5 poäng bättre än kvinnor. 
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Individer som arbetar på stora kontor skriver i genomsnitt 0,097 poäng än tentander från 

små kontor (Se Tabell 13). 

 

Tabell 13 Regression på högre revisorsexamen 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,190
a
 ,036 ,028 8,292 

a. Predictors: (Constant), Kön, Personnummer, Byrå , 

Kontorsstorlek 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1256,903 4 314,226 4,570 ,001
a
 

Residual 33487,493 487 68,763   

Total 34744,396 491    

a. Predictors: (Constant), Kön, Personnummer, Byrå , Kontorsstorlek 

b. Dependent Variable: Poäng 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 89,504 4,213  21,243 ,000 

Ålder vid 

skrivandet 

-,473 ,115 -,184 -4,114 ,000 

Byrå ,285 1,364 ,010 ,209 ,835 

Kontorsstorlek ,097 ,962 ,005 ,101 ,920 

Kön ,500 ,765 ,030 ,654 ,513 

a. Dependent Variable: Poäng 

 

4.3.3 Regression för Big 4 och non-Big 4 

För att erhålla ett till perspektiv valde författarna att utföra en regression med variabeln 

revisionsbyrå, denna regression visade sig vara signifikant både för stora och små 

revisionsbyråer. I regressionen av medarbetare från Big 4 är det endast ålder som visar 

signifikans och antyder att för varje år äldre tentanden är som skriver minskar 

totalpoängen i snitt 0,610. Faktorerna kön och kontorsstorlek är inte signifikanta och det 

innebär att deras påverkan på resultatet inte går att styrkas (Se Tabell 14). 

 

Regressionen för små byråer visade ett annat resultat där det endast var kön som inte var 

signifikant, vilket medför att det inte finns empiriska stöd för variabeln. Ålder har en 

väsentlig betydelse för små kontor och visar en negativ kurva där tentandens 

totalresultat i snitt minskar med 4,71 poäng för varje år äldre denne är. Variabeln 
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kontorsstorlek uppvisar ett mönster där tentander från stora kontor i genomsnitt skriver 

2,856 poäng bättre än tentander från små kontor (Se Tabell 14). 

 

Regressionen av medarbetare från Big 4 på högre revisorsexamen är signifikant medan 

den inte är det för mindre byråer. Den enda variabeln som var signifikant var ålder som 

hade en påverkan på -0,48 poäng och detta innebär att för varje år äldre en person är, 

minskar dennes totalpoäng i snitt med 0,48. Då kön och kontorsstorlek inte var 

signifikant finns inga empiriska stöd för deras påverkan på resultatet. Eftersom 

regressionen för non-Big 4 byråer inte var signifikant för högre revisorsexamen finns 

det inget stöd för någon av variablernas påverkan (Se Tabell 14) 

  



43 
 

Tabell 14 Regression på revisorsexamen och högre revisorsexamen fördelat efter 

byrå 

Model 

summery 

Revisorsexa

men Big 4 

Revisorsexame

n non-Big 4 

Högre 

revisorsexamen 

Big 4 

Högre 

revisorsexamen 

non-Big 4 

R 0,296 0,344 0,187 0,343 

R-square 0,880 0,118 0,035 0,117 

Adjusted R-

square 0,860 0,115 0,028 0,051 

Std. Error of 

the estimate 8,801 10,258 8,323 7,950 

Antal 

observationer 1249 810 448 44 

Minimum 0 0 0 54 

Max 94 93 92 88 

ANOVA         

Mean square 

(reg) 3097,871 3793,966 371,315 112,085 

Mean square 

(res) 77,453 105,228 69,266 63,204 

F 39,997 36,055 5,361 1,773 

Sig 

(regression) <0,01 <0,01 0,01 0,168 

Coefficients         

Constant (B) 93,714 85,452 90,174 87,069 

Constant 

(Beta)         

Constant (Sig) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ålder (B) -0,610 -0,471 -0,480 -0,493 

Ålder (Beta) -0,296 -0,302 -0,186 -0,201 

Ålder (Sig) <0,01 <0,01 <0,01 0,183 

Kontorsstorlek 

(B) 0,047 2,856 0,126 0,474 

Kontorsstorlek 

(Beta) 0,003 0,104 0,006 0,029 

Kontorsstorlek 

(Sig) 0,926 0,020 0,903 0,851 

Kön (B) 0,052 1,130 0,116 4,950 

Kön (Beta) 0,003 0,051 0,007 0,291 

Kön (Sig) 0,917 0,121 0,885 0,065 
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4.4 Delfrågor 2011 
För att erhålla en djupare förståelse kring sambandet mellan tentanderna som skriver 

godkänt på revisorsexamen och högre revisorsexamen valde skribenterna att genomföra 

tester för varje delfråga hösten 2011. Dessa tester har syftet att se vilken 

godkännandegrad och vilka medelpoäng tentanderna i genomsnitt hade på 

revisorsexamen och högre revisorsexamen. Nedan följer en presentation hur väl 

tentanderna i snitt presterade på varje fråga och vilket område varje fråga behandlar (Se 

Tabell 15). 

Tabell 15 Medelpoäng, delfrågorna för revisorsexamen 

Förklaring av siffor revisorsexamen 

Revisorsexamen  

   

Fråga Medelpoäng Max 

% av 

max Ämne 

1.1 4,43 6 74% 

Redovisning/Finansiell 

information 

1.2 5,94 8 74% Redovisning/Revision 

1.3 3,61 4 90% Juridik 

1.4 4,77 8 60% Juridik 

2.1 5,43 8 68% Redovisning 

2.2 2,6 4 65% Finansiell Information 

2.3 4,43 6 74% 

Redovisning/Finansiell 

information 

2.4 4,32 6 72% Revision 

3.1 2,81 4 70% Redovisning 

3.2 9,01 12 75% Juridik/Revision 

3.3 3,41 4 85% Redovisning 

3.4 2,82 4 71% Revision 

4.1 4,37 6 73% Juridik 

4.2 6,04 8 76% Revision 

4.3 3,53 6 59% Juridik 

4.4 3,95 6 66% Revision 

Total 71,47 100 71% 
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Det är fyra frågor på revisorsexamen totalt som är uppdelade i ytterligare fyra delfrågor. 

 

Fråga 1: I genomsnitt fick tentanderna 72 procent rätt på delfråga ett, vilket är under 

godkänt eftersom det krävs 75 procent för att bli godkänd. Vid en närmare granskning 

framgår ett mönster som visar vilka frågor som tentanderna klarar av och vilka de får 

underkänt på. Det var endast en delfråga (1:3) på fråga ett som tentanderna skrev väl på 

och där var genomsnittsresultatet 90 procent. Därefter kom fråga 1:2 och 1:1 där 

genomsnittspoängen var 74 procent, vilket är en procent under godkänt. Den delfråga 

som drog ned genomsnittspoängen på fråga ett är 1:4, där tentanderna i snitt fick 60 

procent rätt på frågan. Denna fråga är till synes den som tentanderna hade svårast att 

klara av (Se Tabell 15). 

 

Fråga 2: Medelvärdet på fråga två var 69,9 procent. Det är några procent under vad 

tentanderna erhöll på fråga ett. Ingen av delfrågorna på fråga två hade 

genomsnittspoäng som låg över godkännandegraden. Det låga resultatet på fråga två 

indikerar att frågan behandlar områden där tentanderna inte har tillräcklig kompetens. 

Delfråga ett och två hade en genomsnittspoäng som låg under 70 procent av 

maxpoängen och delfråga tre hade ett snitt på 72 procent, följt av delfråga fyra som låg 

på en godkännandegrad på 74 procent (Se Tabell 15). 

 

Fråga 3: På fråga tre erhöll tentanderna ett resultat på 75,2 procent, vilket är över 

godkännandegraden 75 procent och de lägsta resultaten finns på delfråga ett och fyra 

som hade ett medelvärde på 70 procent. Därefter kom fråga tre, där godkännandegraden 

var på 75 procent, följt av fråga två där tentanderna hade 85 procent av maxvärdet. 

Fråga tre har det högsta medelvärdet av frågorna på revisorsexamen vilket tyder på att 

denna behandlade områden som tentanderna hade kunskap inom (Se Tabell 15). 

 

Fråga 4: Genomsnittsresultatet fråga fyra är 68,8 procent av maxpoängen. Tentanderna 

hade således ett medelvärde under godkänt på denna fråga. Delfråga 4:3 har tydligen 

den högsta svårighetsgraden, med ett genomsnitt på 59 procent. Sedan följer delfråga tre 

med en godkännandegrad på 66 procent. Både delfrågorna (tre och fyra) låg 

förhållandevis långt under godkänt, vilket kan vara ett tecken på att de behandlade svåra 

ämnen, eller krävde komplicerade svar. Därefter kommer delfråga ett, där tentanderna i 

snitt skrev 73 procent av maxpoäng. Den delfråga som hade bästa godkännandegraden 

var delfråga två och den var också den enda som hade ett medelvärde över 75 procent 

(Se Tabell 15). 
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Tabell 16 Medelpoäng, delfrågorna för högre revisorsexamen 

Förklaring av siffor på högre revisorsexamen 

Högre 

revisorsexamen 

 

   

Fråga Medelpoäng Max 

% av 

max Ämne 

1.1 4,83 6 81% Revision 

1.2 5,44 8 68% Redovisning 

1.3 4,08 6 68% Juridik 

1.4 2,73 4 68% Juridik 

2.1 6,13 8 77% Redovisning 

2.2 4,21 6 70% Revision 

2.3 4,54 6 76% Redovisning 

2.4 4,83 6 81% Revision 

3.1 3,25 4 81% Juridik 

3.2 6,92 8 87% 

Juridik/Finansiell 

information 

3.3 3,9 6 65% Juridik/Revision 

3.4 3,5 6 58% Redovisning 

4.1 3 4 75% Juridik/Redovisning 

4.2 9,15 12 76% Juridik 

4.3 3,1 4 78% Revision 

4.4 4,17 6 70% Juridik/Revision 

Total 73,78 100 74% 
 

 

Fråga 1. I snitt skriver tentanderna 71,2 procent av max på fråga ett. Delas dessa upp i 

fyra delfrågor, är det delfråga ett som deltagarna klarar bäst med ett snittpoäng på 81 

procent av 100. Därefter kommer delfråga två-fyra, där tentanderna i genomsnitt skriver 

68 procent av max. Detta är under godkänt, vilket är 75 procent (Se Tabell 16). 

 

Fråga 2. På denna fråga har tentanderna ett medelvärde på 75,8 procent. Detta är över 

godkännandegränsen som ligger på 75 procent. Delfråga 4 har det högsta 

genomsnittspoängen med 81 procent. Näst bästa resultat hade delfråga tre på 77 procent, 
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följt av delfråga två på 76 procent. Den enda delfrågan som hade en median under 

godkänt, var delfråga två på 70 procent. Detta betyder att tentanderna hade bra 

kunskaper inom de områden som frågan behandlade (Se Tabell 16). 

 

Fråga 3. Genomsnittspoängen som tentanderna erhöll på denna fråga är 73,2 procent, 

vilket är 1,8 procent från godkänt. Den delfråga som tentanderna kunde bäst var 3:2, 

med ett medelvärde på 86 procent. Sedan följer delfråga ett på 81 procent och på 

delfråga tre och fyra låg tentanderna i genomsnitt under godkänt med en 

godkännandegrad på 65 respektive 58 procent. Denna fråga hade relativt varierande 

svar, där tentanderna antigen skrev ett resultat långt över godkänt, eller långt under 

godkänt (Se Tabell 16). 

 

Fråga 4. Godkännandegraden på fråga fyra var i genomsnitt 74,7 procent. Detta är 

endast 0,3 procent under godkänt. Resultaten på delfråga ett till tre var jämnt, där 

delfråga tre hade bäst resultat på 78 procent. Därefter kom delfråga två med en 

godkännandegrad på 76 procent, följd av delfråga ett på 75 procent. Delfråga fyra var 

den enda delfrågan som låg under godkännandegränsen på 68 procent, vilket drog ned 

totalsnittet på frågan (Se Tabell 16). 

 

För att få en helhetssyn över resultatet utformade författarna två tabeller som 

demonstrerar hur väl tentanderna presterar inom varje ämne på de båda proven. Tabell 

17 visar att tentanderna presterar bäst på frågor som behandlar redovisning där 

genomsnittspoängen är 19 vilket är 73 procent, därefter kommer ämnet revision där 

tentanderna i snitt får 72 procent. På frågor som behandlar finansiell information är 

medelpoängen sju där maxpoäng är 10 och sämst resultat har ämnet juridik där 

tentanderna i snitt skriver 69 procent rätt. Resultaten visar att inget ämne ligger ovanför 

godkännandegränsen på 75 procent. 

 

Tabell 18 demonstrerar resultaten från högre revisorsexamen och visar att två ämnen 

ligger ovanför godkännandegraden, dessa är finansiell information (86 procent) och 

revision (75 procent). Därefter kommer juridik där tentanderna i snitt skriver 74 procent 

rätt vilket endast är en procent under godkänt och lägsta medelpoängen har ämnet 

redovisning med ett snitt på 21,1 som är 70 procent av max.  

 

Högre revisorsexamen visar ett bättre resultat än revisorsexamen där inget av ämnena 

hade en medelpoäng över godkänt. Det finns även skillnader mellan de båda proven när 

det kommer till vilka ämnen som tentanderna presterar bäst på. På revisorsexamen hade 

tentanderna bästa resultatet inom redovisning vilket var det ämne som hade sämst 

resultat på högre revisorsexamen, på detta prov presterade tentanderna bäst inom ämnet 

finansiell information och det var ämnet som hade näst lägst resultat på revisorsexamen 

(Se Tabell; Tabell 18). 
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Tabell 17 Resultat på revisorsexamen, ämnesuppdelning 

Revisionsexamen 

   Ämne Medelpoäng Maxpoäng Procent av max 

Juridik 20,78483607 30 69% 

Revision 24,60245902 34 72% 

Redovisning 19,05122951 26 73% 

Finansiell information 7,032786885 10 70% 

 

Tabell 18 Resultat på högre revisorsexamen, ämnesuppdelning 

Högre revisorsexamen 

    Ämne Medelpoäng Maxpoäng Procent av max 

 Juridik 28,19792 38 74% 

 Revision 21,01042 28 75% 

 Redovisning 21,10416667 30 70% 

 Finansiell information 3,4583333 4 86% 

  

4.4.1 Regression på delfrågor 

Delproven är uppdelade i delfrågor som behandlar olika ämnen (Revisorsnämnden, 

2012). Då ämnena är relativt många valde författarna att dela upp ämnena i fyra 

huvudsakliga kategorier, detta för att kunna utföra regressioner för delproven. De fyra 

kategorierna är: juridik, revision, redovisning och finansiell information. Juridik 

innefattar frågor gällande exempelvis beskattningsrätt och handelsrätt. Revision 

innefattar frågor angående revision, revisorns roll och etikfrågor inom revisorns arbete. 

Redovisning behandlar frågor om hur olika händelser skall redovisas och 

redovisningsregler. Finansiell information består av frågor om finansiella nyckeltal. 

Indelningen har genomförts för att försöka se hur de olika variablerna påverkar 

resultatet på de olika ämnena. Detta då regressioner på delfrågorna i sig inte visade sig 

vara signifikanta. 

 

Revisorsexamen 
Regressionerna på ämnesindelningarna var alla signifikanta, variablerna gav dock olika 

utslag. 

 

Resultatet visade att kön är marginellt signifikant på revision och juridik, med 

signifikansnivå på 0,058 respektive 0,061. På frågor gällande juridik tenderar kvinnor 

att skriva 0,802 poäng bättre än män och på frågor gällande revision 0,891 poäng bättre. 

Ålder är signifikant på alla ämnen. Regressionen tyder på att ålder har en negativ 

inverkan på mellan 0,087 (finansiell information) och 0,255 (revision). Kontor och byrå 

var inte signifikant på något av ämnena (Se Appendix 10). 

 

Högre revisorsexamen 
Regressionerna för högre revisorsexamens utvisade ett annat resultat, där endast 

finansiell information var signifikant. Av variablerna på detta ämne var det endast 

kontor som var signifikant, kön var marginellt signifikant. Tentander som var anställda 

på ett större kontor skrev 0,350 poäng bättre på frågor gällande finansiell information 

och kvinnor 0,031 poäng bättre än män. Något man bör ha i åtanke är att finansiell 

information enbart består av max 4 poäng på detta prov (Se Appendix 11). 
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4.5 Analys av godkännandegrad  

Det som väckte intresset inom dessa dimensioner var att det procentuellt blev fler 

tentander som skrev godkänt, medan genomsnittspoängen låg under godkänt. Resultatet 

visar på data med relativt liten spridning bland tentanderna. Revisorerna som blir 

godkända på proven ligger relativt nära gränsen för att bli godkända, medan de som blir 

underkända är mer utspridda för godkänd revisor (Se Appendix 7). 

 

Revisorsexamen och högre revisorsexamen är baserade på arbetsuppgifter som 

revisorerna kan tänkas möta i vardagen och som de bör kunna hantera 

(Revisorsnämnden, 2012). Därmed spelar erfarenhet och praktiskt utövande av yrket 

troligtvis en väsentlig roll för tentanderna när de avlägger proven. Det resulterar i att 

revisorerna bör inneha så bred kunskap som möjligt inom revision för att skriva ett 

godkänt resultat. De revisorer som blir underkända har antagligen arbetat inom ett 

relativt smalt område. Till exempel kanske vissa revisorer endast arbetar med ägarledda 

företag och sällan med aktiebolag. Om revisorsexamen och högre revisorsexamen då 

behandlar aktiebolag i någon av frågorna, har dessa revisorer inga fördjupade kunskaper 

inom området. Vidare skulle deras förutsättningar jämfört med de revisorer som arbetat 

med aktiebolag vara bristfälliga. Revisorerna skulle med största sannolikhet inte kunna 

ge ett svar på den nivå som krävs för godkänt på proven. En bieffekt av detta skulle 

kunna utvecklas från är att de revisorer som blir underkända, skrev provet för tidigt i sin 

karriär och därmed inte har tillräckligt med teoretisk och praktiskt kompetens för att bli 

godkända.  

 

4.5.1 Analys revisionsbyrå 

Som tidigare nämnts står Big 4 för 83,7 procent av den totala marknaden inom revision. 

Totalt fanns det 3994 revisorer 2009 i Sverige och av dessa var 1989 anställda vid 

någon av Big 4. En följd av att Big 4 har flest antal anställda innebär att de även har 

största andelen revisorer som avlägger revisorsexamen (Sundgren & Svanström, 2012, 

s. 7). Den stora majoriteten av Big 4 deltagare som skriver högre revisorsexamen, beror 

nog även på andra orsaker. Det kan vara en följd av att revisorer som arbetar på mindre 

byråer inte känner samma nödvändighet med auktorisation. Det kan också vara en effekt 

av att mindre revisionsbyråer inte har klienter som kräver att revisionen utförs av 

auktoriserade revisorer. Big 4s kundkrets består däremot till stor del av börsnoterade 

företag och dessa kräver oftast auktoriserade revisorer. 

 

Det argumenterades för i teorikapitlet att klienter har uppfattningen att Big 4 har högre 

kvalitet än andra revisionsbyråer på deras revisioner (DeAngelo 1981a, s. 184). I och 

med att de flesta som auktoriserar sig är från Big 4, kan auktoriseringen vara ett slags 

“kvalitetsmått” från kundernas perspektiv. Med kvalitetsmått menas att Big 4 är mer 

benägna att kunna utföra mer komplicerade revisioner, vilket speglar syftet med att 

skriva högre revisorsexamen (Revisorsnämnden, 2012). Detta kan vara en bidragande 

orsak till att Big 4 vill bevara hög kvalitet på sina revisioner. 

 

Syftet med revisorsexamen är att testa teoretiska kunskaper och kan ses som ett slags 

kompetensmått hos revisorer (Revisorsnämnden, 2012). Under åren 2006 – 2011 visade 

det sig att anställda vid Big 4 som avlägger revisorsexamen oftast erhåller ett bättre 

resultat på provet. Dock får tentanderna från högre revisorsexamen i snitt högre 

totalresultat i förhållande till revisorsexamen och det är sannolikt en följd av att högre 

revisorsexamen är en påbyggnad av revisorsexamen. Därmed blir revisorsexamen ett 

slags bevis på kompetens, eftersom man inte får avlägga högre revisorsexamen utan att 



50 
 

vara godkänd revisor. Det innebär att de som väljer att avlägga den högre examen redan 

har visat på en viss grad av kompentens och bör därför inneha mer teoretiska och 

praktiska kunskaper än de som skriver revisorsexamen. 

 

DeAngelo (1981a, s. 184) menade att Big 4 har högre kvalitet på grund av kundernas 

uppfattning av dem. I och med att de även har en högre godkännandegrad är det 

förmodligen inte endast kundernas uppfattning av dem som speglar en hög kvalitet. Ett 

flertal teorier indikerar att Big 4 har mer resurser än mindre revisionsbyråer. Därefter 

spenderar de mer resurser på sina anställda och vidareutbildar sin personal i större 

utsträckning än non-Big 4 byråer (Davidson & Neu, 1993, s. 480;Francis, 2004, s. 353; 

Johnson et al., 2002, s. 641). Dessa teorier kan jämföras mot resultatet från 

revisorsexamen eftersom anställda från Big 4 presterar bättre på provet än tentander från 

non-Big 4. Detta skulle sannolikt kunna vara en positiv effekt av bättre 

internutbildningar och/eller mer vidareutbildningar. 

 

Regressionen visar samma resultat som godkännandegraden, det vill säga, att personer 

som arbetar på Big 4 får bättre resultat på revisorsexamen jämfört med individer från 

mindre byråer. Resultatet styrks av tidigare teorier och empiriska studier som 

argumenterar för att Big 4 i snitt besitter en högre kompetens än mindre byråer 

(DeAngelo 1981a; Davidson & Neu, 1993; Francis, 2004; Becker et al., 1998; Francis et 

al., 1999). En förklaring till denna kompetensskillnad kan vara en följd av att Big 4 

byråerna som ovan nämnts har mer internutbildning relativt mindre byråer. Effekten 

från den ökade mängden internutbildning, innebär att anställda från Big 4 erhåller en 

bredare och djupare kunskap inom revision (Johnson et al., 2002, s. 641; Francis, 2004, 

s. 353). De har också en bredare klientel som gör det praktiska arbetet mer diversifierat. 

Anställda från Big 4 får alltså arbeta med varierande arbetsuppgifter och får därmed en 

bredare kunskap. Då revisorsexamen skall spegla de arbetsuppgifter som revisorer 

möter i vardagen, bör en bredare och djupare kompetens leda till ett högre resultat på 

provet. 

 

Regressionen av delfrågorna visade att variabeln byrå inte var signifikant i något av 

ämnena, varken för revisorsexamen eller högre revisorsexamen. Resultatet tyder på att 

variabeln i sig inte har någon större påverkan på de olika ämnena som behandlas på 

proven, utan endast en generell påverkan på totalresultatet. Detta medför att resultatet 

säger emot vissa av teorierna som antyder att tentander från Big 4 har en djupare 

kunskap inom olika områden. Dock stämde vissa teorier gällande kunskapsbredd, 

eftersom Big 4 generellt får en högre totalpoäng på proven. 

 

4.5.2 Analys kontor 

Det är en markant skillnad mellan andelen tentander från ett stort kontor som avlägger 

revisorsexamen jämfört med högre revisorsexamen och i detta arbete är det Big 4, BDO, 

SET och Grant Thorton som har de stora kontoren (Se Appendix 4). I denna 

undersökning är det mindre än hälften av tentanderna som är anställda vid ett av de 

större kontoren som avlägger revisorsexamen medan majoriteten av de som skriver 

högre revisorsexamen är anställd vid något av de större kontoren (Se Appendix 8). 

 

Stora kontor har såsom stora revisionsbyråer längre arbetsdagar och spenderar mer tid 

på varje revision än små kontor (Francis & Yu, 2009, , s. 1545). Om denna teori går i 

linje med resultatet från revisorsexamen, är det logiskt att större kontor erhållit bättre 

resultat. Då revisorer erhåller lite mer och djupare kunskap efter varje revision, bör de 
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revisorer som arbetar längre med varje revision skriva bättre på revisorsexamen (Beck 

& Wu, 2006, s. 21). I och med att det är fler revisorer från ett stort kontor som skriver 

godkänt på revisorsexamen, bör detta stämma. Dock leder de längre arbetsdagarna ofta 

till att personalomsättningen för större kontor är högre jämfört med små kontor (Francis 

& Yu, 2009, s. 1545). Detta skulle i sin tur leda till att personalen på ett mindre kontor 

stannar en längre period och då avlägger en revisorsexamen.  De som väljer att skriva 

revisorsexamen på ett stort kontor verkar ha en tendens att avancera vidare inom yrket 

och senare välja att avlägga högre revisorsexamen, därav resultaten i tabellerna för 

kontorsstorlek (Se Appendix 8). Teorier angående kontorsstorlekens betydelse påstår att 

revisorer från ett större kontor utför revisioner av högre kvalitet (Choi et al., 2010; 

Francis & Yu, 2009; Reynolds & Francis, 2000). Därmed är det viktigt för revisorerna 

från dessa kontor att ha kompetens att klara av mer komplexa revideringar.  

 

Kontor inom en revisionsbyrå är i princip självstyrande med egen ekonomi och dylikt 

(Choi et al., 2010, s. 74). Därmed bör större kontor ha bättre ekonomi än ett litet kontor. 

Vidare kan de olika kontoren fokusera på olika typer av revision, beroende på vilka 

klienter de har. Ett större kontor kanske har kunder från ett flertal olika industrier, vilket 

medför att de väljer att ge sina anställda en bred internutbildning. Små kontor som 

endast har ett fåtal kunder, väljer troligtvis att utbilda sin personal inom kundernas 

område, vilket gör att de får en ganska smal kompetens. Resultaten från revisorsexamen 

indikerar att de små kontoren har en relativt hög godkännandegrad (47,82 procent) och 

därför är det inte alltid ofördelaktigt att arbeta på ett mindre kontor. Istället hävdar 

teorier att stora kontor generellt sätt innehar en högre revisionskvalitet kvalitet (Choi et 

al., 2010; Francis & Yu, 2009; Reynolds & Francis, 2000). Om ett samband mellan 

revisionskvalitet och revisorsexamen dras, det vill säga att kontor av högre kvalitet bör 

skriva bättre på revisorsexamen, kan ett antagande formas. Antagandet skulle vara att 

det är fler tentander från ett större kontor som klarar revisorsexamen, vilket 

överensstämmer med resultatet från undersökningen (Se Figur 4). 

 

Vidare kan det även vara så att stora kontor är de mest attraktiva arbetsgivarna som 

erbjuder bäst internutbildningar samt bredast kompetens eftersom de har störst 

kundgrupper. Kombinationen kan medföra att det är de bästa studenterna och 

revisorerna som söker sig till dessa, vilket kan vara en orsak till att det är de största 

kontoren som presterar bäst. Då de stora kontoren oftast har ett bredare klientel får 

revisorerna vid dessa kontor en mängd olika kompetens som de kan ”dela med sig” till 

varandra. Därmed kan den totala kunskapen vid ett sådant kontor höjas och leda till att 

tentander från större kontor presterar bättre vid proven. 

 

Resultaten från högre revisorsexamen visar ett annat mönster jämfört med resultaten 

från revisorsexamen. På detta prov finns inga stora skillnader i resultat mellan stora och 

små kontor. Konsekvensen är att tidigare teorier inte stämmer överens med dessa 

resultat, då de säger att större kontor skall prestera bättre än små kontor (Choi et al., 

2010; Francis & Yu, 2009; Reynolds & Francis, 2000). Det finns ett flertal orsaker som 

kan ge upphov till den minimala skillnaden mellan olika kontor hos tentanderna på 

högre revisorsexamen. En av dem kan vara att de revisorer som väljer att avlägga högre 

revisorsexamen är de som har hög kompetens och kunskap inom revision. Anledningen 

till detta antagande är att det är förhållandevis få revisorer som väljer att skriva provet 

(Tabell 4). Då snittåldern hos de som skriver revisor- och högre revisorsexamen i stort 

sätt är samma, väljer de som skriver båda proven att göra det så nära inpå varandra som 

möjligt. Det skulle i sin tur leda till att de som skriver högre revisorsexamen redan har 



52 
 

kunskap och kompetens i närminnet och därför bör de också skriva bättre på högre 

revisorsexamen, vilket resultatet visade. Revisorsexamen sållar bort en stor andel 

individer och medför att de som inte har hög kompetens blir underkända. Därmed består 

tentanderna som avlägger högre revisorsexamen av de som har högre kompetens än de 

som avlägger revisorsexamen. 

 

Regressionen visar att kontorsstorleken påverkar resultatet, dock är variabeln inte 

signifikant (Tabell 12; Tabell 13). Detta kan vara orsaken till att en större andel av de 

stora kontoren tillhör någon av Big 4 och medför att variablerna storlek på 

revisionsbyrån och kontorsstorlek blir för lika varandra. Skillnaden mellan stora och 

små kontor grundar sig på att större kontor oftast utför revisioner av högre kvalitet. De 

har även såsom större revisionsbyråer ett bredare klientel, vilket leder till mer 

varierande arbetsuppgifter (Choi et al., 2010; Francis & Yu, 2009; Reynolds & Francis, 

2000). Deras praktiska kunskaper inom yrket blir bredare än för de mindre kontoren och 

borde ge dem en fördel eftersom provet består av uppgifter som skall spegla praktiska 

arbetssituationer. Men eftersom variabeln inte är signifikant, kan dess påverkan inte 

stödjas till fullo. 

 

Vid regressionerna av ämnena på delproven för auktorisation, var det endast ämnet 

finansiell information som variabeln kontor var signifikant. Den visade att personer från 

större kontor skriver 0,350 poäng bättre än personer från små kontor. Detta ämne 

utgjordes av en fråga där maximala poängen var fyra och skalan är därmed så pass liten 

att variabelns påverkan är svår att styrka. 

 

4.5.3 Kontor/byrå 

Resultaten från undersökningen kan bero på många olika faktorer. Tidigare teorier 

antyder att Big 4 och stora kontor är de som spenderar mest resurser på att utbilda sin 

personal. Effekten av den ökade kvaliteten på internutbildningarna visar sig i hur stor 

andel som skriver godkänt på revisorsexamen. Det är mycket som talar för att teorierna 

gällande Big 4 stämmer in, det vill säga att dessa är bäst på att utbilda sin personal. 

Detta då de små kontoren från Big 4 i princip skriver samma resultat som stora kontor 

från en non-Big 4 byrå. Tillsammans dominerar kontoren från Big 4 oavsett storlek, 

vilket antyder att variabeln byrå har en avgörande roll. Det är alltså tentanderna från Big 

4 som presterar bäst på revisorsexamen, små kontor från en non-Big 4 byrå har lägst 

andel godkända på revisorsexamen med en godkännandegrad på 41,5 procent. Ett annat 

antagande kan vara att Big 4 tillsammans med de största kontoren är de mest attraktiva 

arbetsgivarna. Genom sitt rykte och bra utbildningar får anställda goda förutsättningar 

att ta sig vidare i livet (Knapp, 1991, s. 47 – 48). Därmed lockas toppstudenter och 

motiverade individer, vilket kan vara en bidragande effekt till högre kvalitet. Med hjälp 

av teorier och resultaten från undersökningen kan en förklaring till resultaten vara att de 

som arbetar hos Big 4 och/eller ett stort kontor har bästa förutsättningar att skriva 

godkänt. Detta bidrar till att resultaten verkar stämma in med vad som tidigare har sagts. 

 

Som tidigare nämnts bygger högre revisorsexamen på revisorsexamen och det skiljer sig 

i resultatet mellan de båda proven (Revisorsnämnden, 2012). Då godkännandegraden 

för revisorsexamen är 53,3 försvinner en stor del av tentanderna. Det är den kvot som 

inte lever upp till de krav som ställs. Förutsättningarna för tentanderna är därför inte 

densamma, vilket gör att variablerna inte reflekterar verkligheten på samma sätt. Detta 

är förmodligen huvudorsaken till att resultaten mellan de två proven skiljer sig åt. 
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Den höga signifikansnivå som erhålls från variablerna beror sannolikt på två saker, för 

det första är datamaterialet ganska homogent, det vill säga väldigt lika. Över 90 procent 

av tentanderna för auktorisation är anställda hos en Big 4 byrå och cirka 75 procent av 

tentanderna arbetar på ett stort kontor. Detta gör att antalet observationer för non-Big 4 

och små kontor blir relativt få och det försvårar situationen att säkerställa ett trovärdigt 

resultat för högre revisorsexamen. Den andra orsaken är att tentanderna har olika 

förutsättningar på de båda proven, deltagare måste först bli godkända på revisorsexamen 

innan de kan avlägga högre revisorsexamen. Detta gör att en gallring bland tentanderna 

utförs hos de som skriver högre revisorsexamen. Därmed besitter tentanderna för högre 

revisorsexamen som enligt ovan en form av “högre kunskap” och kompetens, än de som 

skriver revisorsexamen. Vidare blir skillnaden bland tentanderna mindre hos de som 

skriver högre revisorsexamen. En följd av detta är att variablerna som undersöks i 

arbetet har en mindre påverkan på resultatet och trender blir svårare att urskiljas. 

Variablerna kontorsstorlek och byrå har därför inte lika stor inverkan på högre 

revisorsexamen som de har på revisorsexamen. Utöver ett godkännande på 

revisorsexamen måste tentanderna även ha ytterligare två år praktiskt utövande i yrket. 

Detta bidrar till att kunskapsskillnaderna bland tentanderna är mindre, samt att 

variablerna inte påverkar de skrivande i samma grad. 

 

Författarna valde att utföra en regression med variabeln byrå för att stödja 

resonemangen om deras påverkan på resultatet. Regressionen angående revisorsexamen 

är signifikant för både stora och små byråer, resultatet från regressionen av anställda hos 

Big 4 visade ingen signifikans angående variabeln kontor vilket medför att 

kontorsstorlekens påverkan inte kan styrkas. Regressonen av medarbetare från non-Big 

4 byråer visade däremot att faktorn kontorsstorlek var signifikant och det innebär att 

resonemangen kring dessa går att styrkas i detta fall. Regressionen av medarbetare för 

högre revisorsexamen är signifikant för Big 4 men inte för non-Big 4, resultaten visar 

att variabeln kontorsstorlek inte är signifikant för varken Big 4 eller non-Big 4 och dess 

påverkan på resultatet kunde därför inte styrkas (Se Tabell 13). Dessa svar resulterar i 

att resonemangen angående revisionsbyråns påverkan går att stödjas medan 

kontorsstorlekens påverkan i förhållande till revisionsbyrån är mer tveksam. Resultaten 

visar att sambandet mellan revisorns prestation på revisors- och högre revisorsexamen 

och byråstorlek är starkare än sambandet mellan revisorns prestation på proven och 

variabeln kontorsstorlek. Denna observation är intressant eftersom tidigare studier 

argumenterar för att kontorsstorleken har större betydelse än byråstorlek gällande 

skillnader i kvalitet (Choi et al., 2010; DeAngelo 1981a). 

 

4.5.4 Ålder 

Resultaten från undersökningen visade att snittåldern på revisorsexamen är högre än 

snittåldern på högre revisorsexamen vilket förvånade författarna (Se Appendix 7). 

Anledningen till att dessa resultat förvånande beror på att högre revisorsexamen ställer 

större krav på den tenderande, men trots detta har tentanderna lägre genomsnittsålder än 

vid revisorsexamen. Ett av kraven för att kunna avlägga provet för godkänd revisor är 

att man har arbetat inom yrket i minst tre år. För att kunna bli auktoriserad revisor 

behöver individen först skriva godkänt på revisorsexamen och arbetat som revisor i 

minst fem år (Revisorsnämnden, 2012). Detta bidrog till ett intresse att undersöka vilka 

orsaker som kan ligga till grund för resultatet. 

 

Det är fler med hög ålder som skriver revisorsexamen än för högre revisorsexamen och 

en faktor som kan orsaka resultatet är att äldre inte ser auktorisation som en 
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nödvändighet för dem. De kanske anser att deras kvarvarande arbetstid inte motiverar 

den arbetsbörda som krävs för att avlägga högre revisorsexamen. Utifrån en yngre 

individs perspektiv kan den lönestegring som sker vara ett bidragande motiv för 

avancemang inom yrket (Askman, 2009). Vidare arbetar auktoriserade revisorer med 

mer utmanande och komplexa arbetsuppgifter och har mer ansvar (Revisorsnämnden, 

2012). För en ung individ som vill avancera inom yrket kan utmaningen och viljan att 

lyckas vara en bidragande orsak att skriva högre revisorsexamen. 

 

Resultatet tyder på att yngre revisorer inte väntar allt för många år efter att de börjar 

arbeta inom yrket med att skriva revisorsexamen, samt högre revisorsexamen. I och med 

att genomsnittsåldern för de som avlägger proven i stort sett är samma kan det 

konstateras att revisorer som väljer att skriva båda proven gör det så fort möjlighet ges. 

Genom att avlägga båda proven nära in på varandra har tentanderna informationen och 

kunskapen från revisorsexamen kvar i närminnet när de sedan skall avlägga högre 

revisorsexamen. Därmed har tentanderna underlättat för sig när de studerar till högre 

revisorsexamen. Om tentanderna bevarar kunskaperna från det första provet i 

närminnet, kan de på ett strategiskt sätt främja sin kompetens inför det andra provet. 

 

Resultatet kan bero på en mängd faktorer och ett antagande skulle kunna vara att äldre 

har en minskad prestationsförmåga, vilket tidigare teorier har argumenterat för (Gow et 

al., 2011, s. 232; Rast, 2011, s. 1493). Om antagandet stämmer är det inte konstigt att 

ålder för med sig lägre resultat och äldre skulle därmed ha sämre förutsättningarna att 

klara provet. Detta skulle kunna vara en orsak till att antalet tentander över 40 minskar 

markant på revisors- och högre revisorsexamen. En annan anledning till resultatet beror 

förmodligen på regelverket som trädde i kraft 2001. Som tidigare nämnts behövde 

revisorer förut inte avlägga revisorsexamen för att bli godkända. Äldre revisorer som 

blev godkända före proven blev obligatoriska (2001) behöver inte avlägga 

revisorsexamen för att vara fortsatt godkänd revisor. Däremot måste de skriva 

revisorsexamen om de vill avlägga högre revisorsexamen och det är troligtvist därför så 

få äldre revisorer väljer att skriva proven.  

 

Vidare har det diskuterats om vilken av egenskaperna erfarenhet och inlärningsförmåga 

som väger tyngst vid revisorsexamen (Gow et al., 2011, s. 232; Rast 2011, s. 1493; 

SOU 2006:102, s. 120). Resultatet visar att det är yngre individers inlärningsförmåga 

som ger de bästa förutsättningarna för att skriva godkänt på revisors- och högre 

revisorsexamen, eftersom resultatet blir lägre ju äldre revisorn är. På ett sätt säger 

resultatet emot lärandet av revision eftersom revisorer lär sig yrket genom att arbeta 

med det. Då revisors- och högre revisorsexamen skall spegla utmaningar som revisorer 

kan möta i sitt arbete bör erfarenhet vara fördelaktig (Beck & Wu, 2006, s. 21). Men 

revisorer får avlägga revisorsexamen tidigaste tre år efter praktiskt utövande av yrket 

och detta kanske räcker för att revisorerna skall hinna möta och lösa de flesta problem 

som kan uppstå under arbetet. 

 

Regressionen för revisorsexamen visar att variabeln åldern har störst inverkan på 

resultatet, där tentandernas resultat på provet minskar i snitt med 0,532 poäng varje år. 

Det finns ett antal studier som behandlar vilken inverkan åldern har på 

arbetsprestationen, men det finns inget klart svar, vissa studier hävdar att det inte finns 

något samband mellan dem, medan andra gör det (Waldman & Avolio, 1986; Mcevoy 

& Cascio, 1989). De teorier som påstår att det finns ett samband, argumenterar främst 

utifrån termer av erfarenhet och inlärningsförmåga (Gow et al. 2011, s. 232; Rast, 2011, 
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s. 1493; SOU 2006:102, s. 120). Resultatet från regressionen visar att ålder har en 

negativ inverkan på revisorsexamen. Detta indikerar att erfarenhet hos äldre individer 

inte påverkar prestationen på revisorsexamen i samma utsträckning som 

inlärningsförmågan hos de yngre. Åldern i sig behöver dock inte betyda att personen har 

större erfarenhet inom revision, något som i detta fall inte undersökts. Även om tidigare 

teorier inte kan säga i vilken grad ålder påverkar arbetsprestationen, kvarstår det faktum 

att ålder är en faktor med hög signifikans och påverkan i denna undersökning. 

 

Regressionen för högre revisorsexamen visade samma resultat som regressionen för 

revisorsexamen, det vill säga att ålder har stor betydelse. Ju äldre den skrivande är, ju 

sämre blir resultatet. För varje år påverkas resultatet negativt med 0,473 poäng. Även 

här visar det alltså att inlärningsförmågan, som är bättre hos yngre, är viktigare än 

erfarenhet. 

 

Regressionen av de olika ämnena visade sig vara signifikant för revisorsexamen hösten 

2011, i denna regression har ålder en något mindre inverkan inom de olika områdena 

och visar att ålder hade en påverkan mellan 0,087 och 0,255. Det ämne som ålder hade 

störst påverkan på var frågor inom revision. Resultatet visar att totalpoängen minskar 

med 0,255 för varje år äldre personen som skriver är. Detta stödjer det antagande som 

finns gällande ålder, nämligen att yngre skulle prestera bättre på revisorsexamen. 

 

I motsats till de andra resultaten visade regressionen inom de olika ämnena för högre 

revisorsexamen att ålder inte var signifikant och därmed går resultatet inte att styrka. 

Resultatet kan bero på att det var färre observationer i denna regression vilket kan 

medföra att resultatet inte riktigt stämmer med verkligheten. Detta är förmodligen ett 

sannolikt antagande eftersom alla andra resultat tyder på att ålder är av väsentlig 

betydelse när det kommer till prestationen på revisorsexamen och högre 

revisorsexamen. 

 

4.5.5 Kön 

Variablerna kontor, byrå och ålder visar att det finns ett samband mellan dem och hur 

väl en tentand presterar på revisorsexamen. Den sista variabeln som undersöktes var 

kön, där författarna redan från början var osäker på dess påverkan. 

Resultatet visar en förändring av mönstret inom revision, då det tidigare var ett 

mansdominerat yrke. Revision går mot ett allt mer jämlikt yrke, där det i stort sett 

anställs lika många män som kvinnor (Jonnergård et al., 2010, s. 722). Denna 

utveckling avspeglar sig även på revisorsexamen, där kvoten av män och kvinnor näst 

intill är densamma. Båda könen ligger närliggande godkännandegränsen och dessa små 

skillnader visar inga speciella mönster som skiljer mellan kvinnor och män. Antagandet 

var dock inte att skillnaden skulle upptäckas på totalpoängen utan när granskningen sker 

bland delfrågorna. Detta stämde alltså bra in på det som nämndes i teorikapitlet 

eftersom dessa resultat inte ger någon förklaring till de teorier som använts i arbetet. 

 

Resultatet av regressionen blev signifikant, tack vare det stora materialet som 

Revisorsnämnden tillgodosåg författarna. Trots signifikansen kan inte variabeln kön 

förklaras, men vad detta beror på är svårt att avgöra. Ett antagande kan vara att 

skillnaden mellan män och kvinnor är så pass liten att någon påverkan inte kan urskiljas 

vad gäller prestationen på revisorsexamen. Dess resultatpåverkan (0,462) är även så 

svag att den inte har någon större inverkan på resultatet. De skillnader mellan män och 

kvinnor som undersöks i arbetet, behandlar biologiska olikheter. De argumenterar för att 
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kvinnor använder sig av så kallad omfattande informationsbehandling, medan män är 

mer selektiva (Chung & Monroe, 1999 , s. 276 – 277; Breesh & Branson, 2009, s. 96; 

Magnusson & Marecek, 2010, s.71). Dessa olikheter förekommer förmodligen på ett 

djupare plan, vilket gör att det är svårt att upptäcka dem i denna studie, där 

totalresultatet undersöks. För att kunna utgöra någon skillnad mellan män och kvinnor 

måste en djupare dimension undersökas. 

 

Kön har ungefär samma inverkan på högre revisorsexamen som för revisorsexamen, där 

män i snitt skriver cirka 0,5 poäng bättre än kvinnor. Signifikansnivån är hög även för 

detta prov och indikerar att en påverkan av denna variabel inte kan styrkas. Som tidigare 

nämnts är skillnaden i denna studie mycket liten mellan män och kvinnor. De skillnader 

som teorierna antyder gällande informationsbearbetning är därför svåra att utröna av 

totalresultatet. Istället är det först när granskning av delfrågorna utförs som skillnader 

bör kunna urskiljas. 

 

Regressionen för de olika ämnena på revisorsexamen är variabeln kön endast marginellt 

signifikant på frågor gällande juridik och revision och resultatet visade att kvinnor i snitt 

skriver 0,802 (juridik) och 0,891(revision) poäng bättre än män. Detta går emot 

resultatet av regressionen för åren 2006 – p 2011, vilket till viss del var väntat. Att 

variabeln endast är marginellt signifikant medför att dess påverkan inte är helt 

säkerställd. På högre revisorsexamen ses variabeln också vara marginellt signifikant på 

frågor gällande finansiell information. Även denna regression fann att kvinnor generellt 

sett skriver bättre än män, skillnaden var dock endast 0,031 poäng. Frågorna gällande 

finansiell information innefattar 4 poäng. 

 

Resultaten gällande kön visar att det inte finns signifikanta skillnader, vilket leder till att 

teorierna inte går att stödja. Denna undersökning kan inte ge ett konkret svar om det 

finns skillnader mellan män och kvinnor och vilka de i så fall är. De regressioner och 

statistik som har använts visar inga väsentliga skillnader och detta resulterar i att de 

antaganden som upprättats inte går att styrka. 

 

4.5.6 Sammanfattning av Empiri och Analys 

Regressionen visade att totalpoängen på provet minskar med 0,532 för varje år äldre 

personen är och indikerar att tentander från Big 4 i genomsnitt skriver 2,182 poäng 

bättre än tentander från non-Big 4. Regressionen visade även att anställda vid ett stort 

kontor, det vill säga fler än 50 anställda, i snitt får 0,905 poäng bättre än de som är 

anställda vid ett mindre kontor, variabeln kön visar ingen signifikans (Se Tabell 19). 

Tabell 19 Sammanfattning, variablernas påverkan på revisorsexamen 

Revisorsexamen  

  
Variabel Signifikant Variabelns påverkan Förväntat resultat 

Ålder Ja -0,532 Till viss del 

Byrå Ja 2,182 Ja 

Kontor Ja 0,905 Ja 

Kön Nej 0,462 Ja 
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Regressionen för högre revisorsexamen fann att totalpoängen minskade med 0,475 för 

varje år äldre personen som avlägger provet är. Även om resultatet antyder att anställda 

från Big 4 i genomsnitt skriver 0,285 poäng bättre på högre revisorsexamen än 

tentander från non-Big 4, går resultatet inte att styrka. Detta för att regressionen inte var 

signifikant. Regressionen visade inte heller någon signifikans gällande variablerna kön 

och kontorsstorlek (Se Tabell 20). 

Tabell 20 Sammanfattning, variablernas påverkan på revisorsexamen 

Högre revisorsexamen  

  
Variabel Signifikant Variabelns påverkan Förväntat resultat 

Ålder Ja -0,473 Till viss del 

Byrå Nej 0,285 Nej 

Kontor Nej 0,097 Nej 

Kön Nej 0,5 Ja 
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5. Slutsats 
I Slutkapitlet kommer resultaten från undersökningen att framföras genom att besvara 

uppsatsens problemformulering i en diskussion. Detta för att tydliggöra vilka variabler 

som påverkar revisors- och högre revisorsexamen. Avslutningsvis kommer 

rekommendationer och förslag till vidare forskning angående proven att uppställas. 

 

Avsikten med den här undersökningen var att se om variablerna ålder, kön, kontor- och 

byråstorlek har något samband gällande hur väl tentanderna presterar på revisorsexamen 

och högre revisorsexamen. Syftet var även att fastställa vilken inverkan variablerna har. 

Detta för att se vilka faktorer som påverkar prestationen vid revisorsexamen. Nedan 

följer en presentation av variablerna och vilken inverkan de har på revisorsexamen och 

högre revisorsexamen. 

 

Undersökningen resulterade i att variabeln storlek på revisionsbyrå var signifikant 

gällande tentandens prestation på revisorsexamen. Eftersom de flesta teorier 

argumenterar för att Big 4 utför revisioner av högre kvalitet, var det intressant att ta reda 

på om detta även gällde på revisorsexamen. Därmed fanns ett förväntat resultat att Big 4 

skulle prestera bättre än andra byråer på provet, vilket resultatet visade. En orsak till 

resultatet kan vara en följd av att Big 4 spenderar mer resurser på sin personal, har 

bättre internutbildningar, mer varierande arbetsuppgifter, spenderar mer tid på varje 

uppdrag och är de mest attraktiva arbetsgivarna. Kombinationen av dessa faktorer kan 

medföra att det är de ”bästa” som söker sig till dessa byråer vilket höjer kompetensnivån 

hos Big 4 och ökar kvaliteten. Resultatet från högre revisorsexamen visade dock ett 

annat svar, regressionen var inte signifikant vilket går emot vad författarna trodde. 

Eftersom de flesta teorier indikerade att tentanderna från Big 4 har bättre förutsättningar 

att bli godkända. För att kunna fastställa ett mer konkret svar, krävs en djupare 

undersökning inom ämnet. 

 

Variabeln byråstorlek visade signifikans i denna studie och detta gäller även 

kontorsstorlek, resultatet fann ett samband mellan tentandens prestation på 

revisorsexamen och vilket kontor de arbetar vid. I likhet med byråstorlek, säger 

teorierna att större kontor bör prestera bättre än mindre kontor på revisorsexamen, 

kontor är som tidigare nämnts självständiga i sig med egen ekonomi, klienter etcetera. 

Då större kontor har ett bredare klientel, får revisorerna arbeta med mer varierande 

arbetsuppgifter och därmed erhålla en bredare kompetens. Bredare kompetens bidrar till 

bättre förutsättningar att klara revisorsexamen eftersom provet speglar de 

arbetsuppgifter som en revisor förväntas att kunna. Därmed finns ett förväntat resultat 

att tentander från större kontor presterar bättre än tentander från mindre kontor, vilket 

resultatet även antyder. För högre revisorsexamen visade variabeln ingen signifikans 

och bidrar till att kontorsstorleken påverkan inte kan styrkas, detta resultat medför att 

författarnas förväntade resultat inte stämde. 

 

Det finns sannolikt flera skäl till varför tentander från större byråer och kontor presterar 

bättre än små, men det är inget som denna undersökning kunnat fastställa. Det finns 

dock en intressant observation som studien fann och det var att variablerna 

kontorsstorlek och byråstorlek var olika signifikant. Byråstorlek visade sig ha ett 

starkare samband än kontorosstorlek angående hur väl en tentand presterar på revisors- 

och högre revisorsexamen. 
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I studien fann författarna genom en regression att variabeln ålder är signifikant och det 

innebär att det finns ett samband mellan ålder och prestationen på både revisorsexamen 

och högre revisorsexamen. I början av arbetet fanns antagandet att ålder hade ett visst 

samband, men inte så starkt, dock visade undersökningen att ålder var den variabel som 

hade störst påverkan på båda proven. Resultatet tyder på att yngre individer presterar 

bättre jämfört med äldre på revisorsexamen. Teorierna förklarade skillnaden på 

prestationen i termer av äldre individers erfarenhet av yrket och yngre individers 

inlärningsförmåga. Det går dock inte att avgöra genom denna studie om det är dessa två 

faktorer som avgör, eller om det finns andra orsaker till resultatet. Sammantaget visar 

undersökningen att det finns ett samband mellan prestationen på proven och vilken 

ålder tentanderna har vid provtillfället. 

 

Den variabel som inte visade någon signifikans i regressionen var kön där variabeln 

endast var marginellt signifikant. Resultaten utvisade inte de skillnader som förväntades 

eftersom antagandet var att delproven skulle visa på skillnader i hur kvinnor och män 

resonerar på proven. Detta för att se om män och kvinnor är bra på olika områden. De 

teorier som behandlades i arbetet antydde att det finns skillnader i hur kvinnor och män 

behandlar information på. Dock går dessa inte att styrkas från resultatet i detta arbete 

och det medför att och det inte går att dra någon slutsats gällande kön för 

revisorsexamen och högre revisorsexamen. 

 

Resultaten från högre revisorsexamen skiljde sig från resultaten på revisorsexamen. 

Detta grundar sig förmodligen på att förutsättningarna är olika. När revisorerna avlägger 

revisorsexamen, visade det sig att variablerna har en större påverkan på hur väl de 

skriver. Därefter följer en slags gallring bland tentanderna, där de bästa blir godkända. 

Det är endast de som får godkänt på revisorsexamen som får behörighet att skriva högre 

revisorsexamen. Därmed innehar tentanderna för högre revisorsexamen en högre 

kompetens. Kunskapsgapet mellan dessa tentander minskar, vilket kan bidra till att 

utomstående variabler såsom kontor och byrå inte har lika hög påverkan på prestationen 

som för revisorsexamen. Istället kan skillnader på högre revisorsexamen bero på andra 

faktorer som inte har undersöks i detta arbete. 

5.2 Rekommendationer  

Utifrån resultaten från denna studie upptäcktes vissa samband gällande hur väl en 

revisor presterar på revisorsexamen och högre revisorsexamen. Resultaten visade att de 

tentander som presterar bäst är de som är anställd vid ett stort kontor och en stor 

revisionsbyrå. Därmed kan små byråer och kontor ha ett behov att granska sin 

internutbildning som de ger sina anställda eftersom det är relativt kostsamt för dem när 

revisorerna blir underkända på proven. En rekommendation till de revisorer som 

planerar att avlägga dessa prov är att de bör göra det så snart de får möjlighet, detta då 

resultaten visade att revisorer tenderar att prestera bättre på proven ju yngre de är vid 

provtillfället.  Dessa rekommendationer gäller endast för att uppnå ett godkänt resultat 

vid revisorsexamen och högre revisorsexamen, påverkan till den praktiska revisionen tar 

författarna inte ställning till i arbetet. 

5.3 Vidareforskning 

Revisorsexamen är en väsentlig del inom revisionen, vars syfte är att säkerställa 

revisorns teoretiska kunskaper. Då detta arbete är det första i Sverige som undersöker 

sambandet hos tentanderna, har en grund för fortsatta studier formats. Det har 

konstaterats att det finns samband bland de som skriver godkänt på revisorsexamen och 

högre revisorsexamen och vissa samband är starkare än andra. För att kunna finna ett 
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djupare samband mellan variablerna krävs det vidare forskning inom ämnet som tar vid 

där detta arbete slutar. 

 

För vidare forskning inom ämnet finns det en del faktorer som skulle vara av stort 

intresse att undersöka. Därmed kan en djupare inblick erhållas bland bakomliggande 

faktorer som påverkar provresultaten. Av allra störst intresse skulle vara att undersöka 

hur länge personerna arbetat inom yrket innan de skriver proven för godkännande och 

auktorisation. Anledningen varför detta är av stort intresse är att variabeln ålder var av 

så hög signifikans och hade en så väsentlig påverkan på resultatet. För att kunna skriva 

revisorsexamen krävs praktiskt utövande av yrket i minst tre år (godkänd revisor), dock 

väljer vissa att avlägga provet senare. Ett ämne som kan vara av intresse att undersöka 

närmare är vilken inverkan tidpunkten för avläggandet av revisorsexamen har. 

Exempelvis kan man undersöka vilka skillnader på resultatet som uppstår mellan 

revisorer som avlägger examen efter tre år och de som väljer att skriva den efter fem år 

eller senare. Frågan är då om revisorer som väljer att vänta exempelvis fem år skriver 

bättre än de som väljer att skriva provet efter tre år. Sådan information kan ge inblick i 

hur mycket kunskap det praktiska arbetet ger och hur omfattande det påverkar den 

skrivandes resultat. Det ger även en djupare förståelse kring erfarenhetens väsentlighet. 

 

Det finns även krav på vissa delar av den utbildning individen skall inneha för att kunna 

bli revisor. Genom att universitet och högskolor har olika utformning på sin utbildning, 

kan det vara av intresse att undersöka vilken inverkan grundutbildningen har på hur väl 

revisorerna skriver revisorsexamen och högre revisorsexamen. Om det finns något 

samband mellan universitet/högskolan jämfört med prestationen på proven. Vetskap 

kring vilken utbildning som är bäst utformad för revisorsyrket kan då erhållas. En 

bieffekt av denna vetskap kan vara att universiteten får en bättre uppfattning om vad 

som behövs förbättras inom utbildningen. Detta skulle då medföra att studenterna får 

bättre förutsättningar att avlägga revisorsexamen och högre revisorsexamen. 

 

Arbetet visade att kontor- och byråstorlek hade en inverkan på hur väl tentanderna 

presterade på revisorsexamen och högre revisorsexamen. Ytterligare en variabel som 

bör utforskas är hur regionala skillnader påverkar provens resultat. Kontoren kan ha 

olika inriktningar och specialiteter beroende på var de är lokaliserade. Exempelvis 

förekommer det mycket tung industri och skogsbruk i Norrland, vilket innebär att goda 

kunskaper inom lager och inventering är nödvändig. I storstäder såsom Stockholm 

förekommer mer service och detaljhandel. Fokus ligger där på andra delar av 

revisionen, då andra konton anses vara av större betydelse. Som tidigare nämnts 

behandlar revisorsexamen och högre revisorsexamen kompetens och oberoende inom 

olika områden som revisorer utsätts för i arbetet. Genom att undersöka regionala 

skillnader jämfört med proven, kan svar kring frågornas inriktning på proven och 

tentandens praktiska erfarenhet inom ämnet mätas. 

 

Prov för godkänd och auktoriserad revisor avläggs även i andra länder, exempelvis 

Danmark (Retsinformation, 2012). Denna studie är avgränsad och förhåller sig till hur 

svenska revisorer presterar på revisorsexamen, för att erhålla kunskap och information 

inom ytterligare en dimension, kan samma studie utföras i andra länder. På så sätt 

upptäcks om samma variabler påverkar revisorns prestation globalt, eller om det skiljer 

sig från nation till nation. Därmed kan samband mellan länder utföras och på så sätt 

erhålla djupare och bredare kunskap inom revision. 
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Vidare forskning kring revisorsexamen och hur kön påverkar en revisors prestation är 

ytterligare ett alternativ. I denna studie visade dessa ett samband, dock var det mycket 

svagt. För att kunna avgöra om denna variabel har någon inverkan på ett djupare plan, 

behövs fler empiriska studier inom ämnet. Exempelvis bör det genomföras en ingående 

undersökning hur/om kvinnor och mäns informationsbehandling verkligen påverkar 

deras prestation. 
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Appendix 1: Exempel på högre revisorsexamen. 

Högre revisorexamen 

1. Fru Rut & Herr Rot AB (24 poäng) 

 

Bakgrund 
Fru Rut & Herr Rot AB (Frot) startade sin rörelse när det blev möjligt för privata 

aktörer  att bedriva verksamhet inom vård och omsorg. Verksamheten omfattar sjukvård 

och hemservice, inklusive hantverkshjälp. Verksamheten har utvecklats väl och under 

2009 beslöt styrelsen att vidga ägandet genom att genomföra en börsintroduktion på 

NGM Equity. Största ägare före introduktionen var ett private equity bolag. Det finns 

för närvarande ett hårt tryck på marknaden avseende erfaren arbetskraft och bolagets 

ledning funderar på olika incitamentsprogram för de anställda. Räkenskapsår är 

kalenderår och bolaget tillämpar IFRS i koncernredovisningen respektive RFR 2 i 

moderbolaget. Ragnar Venn är VD och Anna-Lisa Löfgren är ekonomichef. Du blev 

vald till revisor på stämman 2011. 

Ekonomisk information (Mkr) 

2010          2009          2008 

Omsättning          273,3          171,0          133,6 

Resultat efter skatt      20,8          16,2          6,2 

Balansomslutning      84,8          62,6          40,7 

Soliditet          30 %          29 %          22 % 

 

Deluppgift 1.1 (6 poäng) 
Du är nyvald revisor i Frot och 2011 är det första räkenskapsåret för vilket du som 

revisor  

kommer att avlämna revisionsberättelse.  

 

Uppgift 
Hur påverkas din revision och utformningen av din revisionsberättelse för 2011 av att 

du  

inte har varit revisor i bolaget under tidigare år?  

 

Deluppgift 1.2 (8 poäng)  
För att motivera personalen att stanna kvar i verksamheten vill bolaget ge ut ett 

optionsprogram, med så kallade syntetiska optioner, riktat till de anställda. Tilldelning av 

optionerna gjordes utan vederlag den 1 januari 2011 och för att ha rätt till att utnyttja 

optionerna måste personalen fortfarande vara kvar i anställning den 31 december 2013 

(intjänandetidpunkten). Den 1 januari 2014 erhåller de som deltar i programmet värdet av 

optionerna i kontanter. 
 
Nedanstående antaganden har gjorts avseende verkligt värde på optionsprogrammet 

 

Tidpunkt  Verkligt värde (Mkr)  
Tilldelning  22,5  

31 december 2011  30,0  

31 december 2012  15,0  

31 december 2013  22,5  

(Revisorsnämnden, 2012) 
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Uppgift  
Hur och med vilka belopp ska optionsprogrammet redovisas i balans- och resultaträkningen 

vid varje bokslutstillfälle under förutsättning av att samtliga anställda är kvar i 

verksamheten? Bortse från skatt och sociala avgifter. 

 

Deluppgift 1.3 (6 poäng)  
I samband med den löpande granskningen under hösten 2011 gör dina medarbetare 

kontoanalyser och tar stickprov på ett antal verifikationer. Bland annat görs en uppföljning 

mot bolagets attestordning och attestinstruktioner. Det framkommer att det var länge sedan 

dessa uppdaterades, att personer som slutat fortfarande finns med och att personer som 

anställts för mer än två år sedan ännu inte är upptagna i instruktionen eller attestordningen. 

Det är därför inte möjligt att kontrollera om någon medarbetare överskridit sina 

befogenheter.  

Bland de verifikat och underlag som uppmärksammades i granskningen fanns en faktura 

avseende en 24-timmars kryssningsresa. Resenärer var en av Frots säljare och en av 

Landstingets upphandlingsansvariga, båda med respektive. Underliggande verifikat avsåg 

bland annat. en femrätters middag i en av fartygets exklusivare restauranger, en barnota 

samt kvitto från fartygets tax free-butik. Vidare fanns en debitering för ett konferensrum 

med förfriskningar dagtid. Som skäl för resan angavs ”förhandlingar om kommande 

projekt” och hela kostnaden har bokförts som marknadsföring.  

 

Uppgift  
Vilka problem identifierar du och vilka åtgärder bör du vidta i din revision med anledning 

av ovanstående iakttagelser? 

 

Deluppgift 1.4 (4 poäng)  
En av styrelseledamöterna i Frot, Diana Nilsson, har frågat om hon kan fakturera sitt 

styrelsearvode från sitt eget bolag. Ekonomichefen är osäker och bollar frågan vidare till dig 

och undrar om det är något särskilt man ska tänka på i sådant fall.  

 

Uppgift  
Kan Diana faktura sitt styrelsearvode från eget bolag och i så fall under vilka 

förutsättningar? 
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Revisorexamen 

Dollydollie AB (26 poäng) 

Bakgrund 

 

Dollydollie AB (Dollydollie) är ett snabbväxande företag inom modebranschen. 

Bolaget tar fram två kollektioner årligen som produceras av underleverantörer, d v s 

bolaget har ingen egen tillverkning. Bolaget förvärvade under 2009 ett dotterbolag 

och listades även på Aktietorget samma år. I samband med detta gjordes en 

nyemission för att stärka kapitalet. Dollydollie tillämpar frivilligt IFRS. 

moderbolaget tillämpar RFR 2.  

 

Räkenskapsår är lika med kalenderår. De två största aktieägarna äger en fjärdedel 

vardera av rösterna och kapitalet. Ingen övrig delägare har ett innehav på mer än 5 

%. 

VD är Adam Jönsson och ekonomichef är Rita Runesson, båda har varit med sedan 

bolaget bildades under 2008 och du har varit revisor sedan starten. 

 

Ekonomisk information Koncernen 
(Mkr) 

2010         2009          2008 

Omsättning              49          20          6 

Resultat efter skatt          4          -4    -1 

Balansomslutning          33          13 5 

Soliditet              20 %          25 %   30 % 

 

Deluppgift 1.1 (6 p) 
Dollydollie är i behov av ytterligare kapital för att kunna genomföra de investeringar 

som  

enligt bolagets strategi ska göras under kommande år.  Dollydollie planerar därför en  

kontant nyemission under 2011 med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.  

Aktiekapitalet uppgår före emissionen till 4,0 Mkr och Dollydollie vill få in sammanlagt  

5,0 Mkr i emissionen. Kvotvärdet per aktie är 50 kr. Priset på varje ny aktie uppgår till 

250 

kr. 

 

Uppgift 
a) Hur många nya aktier behöver bolaget ge ut och hur ska den totala nyemissionen  

redovisas och till vilka belopp i moderbolaget respektive koncernen? 

 

b) Redogör för vad begreppen p/e-tal och direktavkastning innebär och hur dessa mått 

beräknas. Kommentera även vad ett högt p/e-tal respektive hög direktavkastning  

kan betyda.  
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Deluppgift 1.2 (8 poäng) 

Utöver den föreslagna nyemissionen har Dollydollie ingått avtal med sina kreditgivare 

om att låna pengar. Som säkerhet för sina lån har Dollydollie bl a fått pantsätta aktierna 

i sitt  

dotterbolag. Du har fått följande underlag avseende moderbolagets, dotterbolagets och 

koncernens redovisning: 

Koncernen  2010-12-31  
Goodwill hänförlig till dotterbolaget  

 

2,5 Mkr  

Koncernmässiga övervärden hänförliga till 

dotterbolaget  

 

1,0 Mkr  

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till 

dotterbolagets tillgångar  

 

0,3 Mkr  

Moderbolaget  
Redovisat värde på aktier i dotterbolag  

 

6,0 Mkr  

Fordran på dotterbolag  

 

0,5 Mkr  

Dotterbolaget  
Eget kapital  

 

2,0 Mkr  

Uppgift  
a) Hur ska Dollydollie upplysa om de pantsatta aktierna i årsredovisningen för 

moderbolaget respektive i koncernen och till vilka belopp?  

b) Ge exempel på fyra generella granskningsåtgärder för att granska ställda panter och 

ansvarsförbindelser/eventualförpliktelser. Koppla till räkenskapspåståenden.  

 

Deluppgift 1.3 (4 poäng) 
Enligt upprättad årsredovisning, underskriven i februari 2011, fanns det per sista 

december 2010 inga utdelningsbara medel i dotterbolaget. Dotterbolaget visar under 

början av 2011 ett väsentligt svagare resultat än förväntat. Vid upprättande av 

periodbokslut per sista mars 2011 upptäcker Dollydollie att de behöver täcka upp det 

egna kapitalet i sitt dotterbolag och Dollydollie lämnar därför en kapitaltäckningsgaranti 

till dotterbolaget med innebörden att täcka brister i eget kapital vid varje tillfälle. I maj 

månad tillskjuter Dollydollie 1,0 Mkr i form av ett villkorat aktieägartillskott till 

dotterbolaget för att undvika en kontrollbalanssituation. Under sommaren vänder 

utvecklingen och i september 2011 är kapitalet åter intakt i dotterbolaget och dess fria 

medel uppgår till 1,3 Mkr. 
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Uppgift  
Kan dotterbolaget, i form av en utdelning, återbetala det i maj erhållna 

aktieägartillskottet i september 2011? 

Deluppgift 1.4 (8 poäng)  
I din roll som revisor har du ställts inför följande tre situationer som du måste ta 

ställning till: 

 

a) Under ett möte med Dolliedollies ekonomichef Rita Runesson berättar hon för dig att 

hon har noterat att bolagets inköpschef, Ricard Rutgersson, ofta får gåvor och andra 

förmåner av en av Dolliedollies leverantörer. Som exempel har Ricard vid flera tillfällen 

tagit emot exklusiva vinflaskor, utan att gåvan varit förknippad med någon högtidsdag 

eller annan liknande händelse, och han har även, på leverantörens bekostnad, tagit med 

familjen när han har gjort inköpsresor i Asien. Rita upplever situationen som lite 

olustig.  

 

b) Du har nyligen blivit vald till revisor i ett mindre aktiebolag vars verksamhet har 

påbörjats under januari 2011. Inför revisorsvalet har VD i bolaget låtit dig förstå att 

bolaget innehar F-skattsedel. En bit in på året, men innan du påbörjat din granskning, 

får du reda på att så inte är fallet.  

c) Du är revisor i en mindre bostadsrättsförening och det visar sig att en av 

styrelseledamöterna stulit pengar ur handkassan. Från föreningens synvinkel uppgår det 

till väsentliga belopp.  
 

Uppgift  
Hur ska du som revisor agera med avseende på revisorns anmälningsplikt i ovanstående 

situationer? 
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Appendix 2: Statistik, revisorsexamen. 

 

Medelpoäng godkända vs underkända 

Report 

Poäng 

Godkända/ 

underkända Mean N 

Std. 

Deviation 

G 79,62 1097 4,123 

U 64,36 962 8,662 

Total 72,49 2059 10,102 

 

Medelpoäng Kvinnor vs män 

Report 

Poäng 

kön Mean N 

Std. 

Deviation 

Kvinna 72,41 971 10,215 

Man 72,56 1088 10,003 

Total 72,49 2059 10,102 

 

Medelpoäng Stort vs litet kontor 

Report 

Poäng 

Kontor Mean N 

Std. 

Deviation 

Litet kontor 71,16 1240 10,379 

Stort kontor 74,50 819 9,319 

Total 72,49 2059 10,102 

 

Medelpoäng non- Big 4 vs Big 4  

Report 

Poäng 

Byrå Mean N 

Std. 

Deviation 

non-big 4 70,03 810 10,904 

Big 4 74,08 1249 9,204 

Total 72,49 2059 10,102 
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Appendix 2 fort. 

 

Medelpoäng för ålder 

 

Report 

Poäng 

Ålder vid skrivande Mean N Std. Deviation 

24 81,00 1 . 

25 82,50 2 4,950 

26 78,74 19 7,978 

27 76,19 81 7,652 

28 75,64 192 8,461 

29 75,28 239 9,144 

30 75,01 246 7,725 

31 73,94 216 10,614 

32 73,67 169 8,703 

33 73,25 127 8,165 

34 71,26 114 10,456 

35 71,95 103 9,357 

36 69,49 79 8,747 

37 70,89 82 8,594 

38 69,36 53 9,051 

39 69,39 57 7,213 

40 69,14 35 9,296 

41 67,91 32 10,953 

42 59,05 37 20,570 

43 68,32 31 8,841 

44 68,00 20 9,755 

45 65,95 20 9,197 

46 61,68 19 11,270 

47 65,53 19 12,664 

48 59,75 16 15,813 

49 70,89 9 6,314 

50 70,86 7 7,290 

51 62,67 3 11,590 

52 71,75 4 12,894 

53 58,00 5 8,337 

54 71,50 2 7,778 

55 61,00 7 8,944 

56 49,75 4 7,136 

57 63,00 3 6,000 

59 62,00 1 . 
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60 58,00 1 . 

61 56,00 1 . 

62 68,00 1 . 

63 73,00 1 . 

65 57,00 1 . 

Total 72,49 2059 10,102 
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Appendix 3: Statistik, högre revisorsexamen. 

Medelpoäng godkända vs underkända 

Report 

Poäng 

Result

at Mean N 

Std. 

Deviation 

G 79,74 289 4,059 

U 66,76 203 7,012 

Total 74,38 492 8,412 

 

Medelpoäng män vs kvinnor 

Report 

Poäng 

kön Mean N 

Std. 

Deviation 

Kvinna 74,00 239 7,809 

Man 74,74 253 8,945 

Total 74,38 492 8,412 

 

Medelpoäng stort vs litet kontor 

Report 

Poäng 

Kontorsstor

lek Mean N 

Std. 

Deviation 

Litet kontor 74,18 105 7,733 

Stort kontor 74,44 387 8,596 

Total 74,38 492 8,412 

 

Medelpoäng non-Big 4 vs Big 4 

Report 

Poäng 

Byrå  Mean N 

Std. 

Deviation 

Non-big 4 73,89 44 8,162 

Big 4 74,43 448 8,444 

Total 74,38 492 8,412 
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Appendix 3 fort. 

Medelpoäng ålder 

Report 

Poäng 

Ålder Mean N 

Std. 

Deviation 

27 88,00 1 . 

28 79,29 7 5,187 

29 77,26 31 7,620 

30 77,84 58 7,218 

31 74,88 75 7,589 

32 72,97 60 11,692 

33 73,37 65 7,145 

34 73,31 59 8,076 

35 73,87 38 7,549 

36 75,47 32 8,621 

37 74,26 19 7,929 

38 68,56 16 6,831 

39 71,80 10 5,266 

40 76,57 7 4,504 

41 79,50 2 4,950 

43 67,00 2 11,314 

44 63,67 3 9,713 

45 69,80 5 11,713 

46 64,00 1 . 

48 75,00 1 . 

Total 74,38 492 8,412 
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Appendix 4: Städer som har de stora kontoren. 

Stora kontor (50< Anställda): 

Stad E&Y PWC DELOITTE KPMG 

Grand 

Thornton 

SET 

revision BDO 

Göteborg X X X X X X X 

Malmö X X X X X X X 

Stockholm X X X X X X X 

Uppsala   X           
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Appendix 5: Godkännandegrad, byråstorlek. 

Revisorsexamen 

 

 

Högre revisorsexamen 
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Appendix 6: Godkännandegrad, kön. 

Revisorsexamen 

 
Högre revisorsexamen 
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Appendix 7: Ålder vid provtillfället. 
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Appendix 8: Procentfördelning, byrå- och kontorsstorlek. 

Revisorsexamen 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid non-big 4 810 39,3 39,3 39,3 

Big 4 1249 60,7 60,7 100,0 

Total 2059 100,0 100,0  

 

 

Högre revisorsexamen 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Non-big 4 44 8,9 8,9 8,9 

Big 4 448 91,1 91,1 100,0 

Total 492 100,0 100,0  

 

 

Revisorsexamen 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Litet kontor 1240 60,2 60,2 60,2 

Stort kontor 819 39,8 39,8 100,0 

Total 2059 100,0 100,0  

 

Högre revisorsexamen 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Litet kontor 105 21,3 21,3 21,3 

Stort kontor 387 78,7 78,7 100,0 

Total 492 100,0 100,0  
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Appendix 9: Procentfördelning, kön. 

 

Revisorsexamen 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 971 47,2 47,2 47,2 

Man 1088 52,8 52,8 100,0 

Total 2059 100,0 100,0  

 

Högre revisorsexamen 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 239 48,6 48,6 48,6 

Man 253 51,4 51,4 100,0 

Total 492 100,0 100,0  
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Appendix 10: Delfrågor med ämnesindelning, revisorsexamen. 

Juridik: 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,248
a
 ,062 ,046 3,3159 

a. Predictors: (Constant), Genus, Ålder, Kontor, Byrå 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 172,560 4 43,140 3,923 ,004
a
 

Residual 2627,893 239 10,995   

Total 2800,454 243    

a. Predictors: (Constant), Genus, Ålder, Kontor, Byrå 

b. Dependent Variable: Juridik 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25,018 1,439  17,386 ,000 

Ålder -,126 ,042 -,188 -2,984 ,003 

Kontor ,743 ,458 ,108 1,624 ,106 

Byrå -,172 ,456 -,025 -,377 ,706 

Genus -,802 ,426 -,118 -1,885 ,061 

a. Dependent Variable: Juridik 
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Appendix 10 fort. 

Revision 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,360
a
 ,130 ,115 3,6430 

a. Predictors: (Constant), Genus, Ålder, Kontor, Byrå 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 472,137 4 118,034 8,894 ,000
a
 

Residual 3171,802 239 13,271   

Total 3643,939 243    

a. Predictors: (Constant), Genus, Ålder, Kontor, Byrå 

b. Dependent Variable: Revision 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33,144 1,581  20,966 ,000 

Ålder -,255 ,046 -,335 -5,525 ,000 

Kontor ,420 ,503 ,053 ,836 ,404 

Byrå -,070 ,501 -,009 -,139 ,889 

Genus -,891 ,468 -,115 -1,906 ,058 

a. Dependent Variable: Revision 
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Appendix 10 fort. 

Redovisning 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,347
a
 ,120 ,106 3,3591 

a. Predictors: (Constant), Genus, Ålder, Kontor, Byrå 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 369,362 4 92,340 8,184 ,000
a
 

Residual 2696,748 239 11,283   

Total 3066,110 243    

a. Predictors: (Constant), Genus, Ålder, Kontor, Byrå 

b. Dependent Variable: Redovisning 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26,169 1,458  17,953 ,000 

Ålder -,227 ,043 -,324 -5,316 ,000 

Kontor ,397 ,464 ,055 ,856 ,393 

Byrå ,383 ,462 ,053 ,830 ,408 

Genus -,385 ,431 -,054 -,892 ,373 

a. Dependent Variable: Redovisning 
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Appendix 10 fort. 

Finansiell information 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,301
a
 ,091 ,075 1,5789 

a. Predictors: (Constant), Genus, Ålder, Kontor, Byrå 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 59,439 4 14,860 5,961 ,000
a
 

Residual 595,799 239 2,493   

Total 655,238 243    

a. Predictors: (Constant), Genus, Ålder, Kontor, Byrå 

b. Dependent Variable: Finansinfo 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,815 ,685  14,326 ,000 

Ålder -,087 ,020 -,269 -4,342 ,000 

Kontor ,272 ,218 ,082 1,249 ,213 

Byrå ,071 ,217 ,021 ,326 ,744 

Genus -,263 ,203 -,080 -1,300 ,195 

a. Dependent Variable: Finansinfo 
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Appendix 11: Delfrågor med ämnesindelning, högre revisorsexamen. 

Juridik: 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,343
a
 ,117 ,035 3,2110 

a. Predictors: (Constant), Ålder, Byrå, Genus, Kontor 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 59,018 4 14,754 1,431 ,240
a
 

Residual 443,352 43 10,311   

Total 502,370 47    

a. Predictors: (Constant), Ålder, Byrå, Genus, Kontor 

b. Dependent Variable: Juridik 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28,834 4,465  6,458 ,000 

Byrå 1,509 1,724 ,129 ,875 ,386 

Kontor -,571 1,197 -,074 -,477 ,636 

Genus 1,849 1,002 ,282 1,846 ,072 

Ålder -,082 ,119 -,104 -,689 ,494 

a. Dependent Variable: Juridik 
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Appendix 11 fort. 

Revision 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,301
a
 ,090 ,006 2,4414 

a. Predictors: (Constant), Ålder, Byrå, Genus, Kontor 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25,454 4 6,363 1,068 ,384
a
 

Residual 256,291 43 5,960   

Total 281,745 47    

a. Predictors: (Constant), Ålder, Byrå, Genus, Kontor 

b. Dependent Variable: Revision 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23,942 3,395  7,053 ,000 

Byrå -,738 1,310 -,084 -,563 ,576 

Kontor ,953 ,910 ,165 1,048 ,301 

Genus -,869 ,762 -,177 -1,142 ,260 

Ålder -,077 ,090 -,129 -,847 ,402 

a. Dependent Variable: Revision 
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Appendix 11 fort. 

Redovisning 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,356
a
 ,127 ,046 3,7255 

a. Predictors: (Constant), Ålder, Byrå, Genus, Kontor 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 86,681 4 21,670 1,561 ,202
a
 

Residual 596,798 43 13,879   

Total 683,479 47    

a. Predictors: (Constant), Ålder, Byrå, Genus, Kontor 

b. Dependent Variable: Redovisnng 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,396 5,180  2,972 ,005 

Byrå -,028 2,000 -,002 -,014 ,989 

Kontor 2,594 1,388 ,289 1,869 ,068 

Genus 2,442 1,162 ,319 2,102 ,041 

Ålder ,071 ,138 ,077 ,516 ,608 

a. Dependent Variable: Redovisnng 
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Appendix 11 fort. 

Finansiell information 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,492
a
 ,242 ,172 ,4485 

a. Predictors: (Constant), Ålder, Byrå, Genus, Kontor 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,767 4 ,692 3,439 ,016
a
 

Residual 8,650 43 ,201   

Total 11,417 47    

a. Predictors: (Constant), Ålder, Byrå, Genus, Kontor 

b. Dependent Variable: Finansinfo 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,881 ,624  6,222 ,000 

Byrå ,206 ,241 ,117 ,856 ,397 

Kontor ,350 ,167 ,301 2,093 ,042 

Genus ,229 ,140 ,231 1,635 ,109 

Ålder -,031 ,017 -,263 -1,883 ,066 

a. Dependent Variable: Finansinfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


