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risk när de bedömer potentiella klienter. 
 
Metod Ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats, med en 

kvantitativ metod, har använts för att nå fram till resultat för 
analysen.  

 
Teoretiskt perspektiv Studien utgår ifrån ett eklektiskt teoretiskt angreppssätt och 

tidigare forskning inom området. Teorier som har använts är 
institutionell teori, professionsteori och organisationsteori. 
Tidigare forskning har använts för att urskilja faktorer som kan 
förklara vårt syfte.   
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Abstract 
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Methodology A positivistic approach and a deductive projection, with a 

quantitative method, have been used to reach results for the 
analysis. 

   
Theoretical perspective  This research is based on an eclectic theoretical approach and 

previous research. Applied theories are institutional theory, the 
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has been used to identify factors that can explain the aim of this 
study.  

 
Empirical foundation The research is based on a survey studying all authorized auditors 
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1 INLEDNING  
 

I detta kapitel ges först en förklaring av bakgrunden till ämnet. Vidare kommer 
problemdiskussionen att presenteras, vilken mynnar ut i den frågeställning och det syfte som 

den här studien är ämnad att besvara. 

 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 

 
Syftet med revision är att ge finansiella rapporter trovärdighet. Företag där ägarna inte har 
fullständig inblick i verksamheten kan, genom att låta godkända eller auktoriserade revisorer 
granska de finansiella rapporterna, försäkra sig om att informationen i rapporterna är 
kvalitetssäkrad och trovärdig. (Wernerman, 2005, s. 19)  
 
Revisorskåren anses ofta ha en professionalitet i samhället, till stor del på grund av att de 
förväntas ha hög moral, uttryckt i etiska regler. Revisorer ska ses som neutrala granskare som 
har en stor kunskapsbas i grunden inför sin granskning. Även personliga egenskaper, 
licensiering och oberoende är viktiga kvalifikationer för yrket. Följaktligen kräver 
professionen ofta mer än vad lagen föreskriver. Revisorer anses även ha ett gott omdöme och 
hög integritet i sin yrkesroll. (Artsberg, 2005, kap. 4) Revisorsnämnden (RN) kontrollerar att 
revisorer har den kunskap som krävs för att de ska få kalla sig godkänd eller auktoriserad 
revisor, vilka är två skyddade titlar (FAR, 2010a). 
 
Förtroendet är en stor och betydande del av revisorers yrkesroll. Det krävs ett gott anseende 
för hela revisionsbyrån för att den enskilde revisorn ska kunna skapa ett förtroende och 
uppfattas som oberoende av klienten. (25 § RL; Moberg, 2006, s. 84-85) Även om kunskapen 
är god hos revisorn kan förtroendet försvinna om byråns anseende försämras. Ett tydligt 
exempel på detta är kollapsen av Arthur Andersen LLP år 2002. Kort efter att en av deras 
största kunder, Enron, gick i graven i december 2001, drogs även Andersen med i fallet och 
på kort tid försvann en av de mest ansedda revisionsbyråerna med 85 000 anställda världen 
över. Trots 89 års erfarenhet i branschen krossades det goda anseendet till följd av brister i 
revisionen av endast en av deras många klienter. (Barton, 2005) 
 
Revisorer och revisionsbyråer befinner sig i en konkurrensutsatt position med flera aktörer i 
olika storlekar och med olika kompetens. De fyra internationellt ledande revisionsbyråerna, 
även kallade ”the Big Four”, är PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, Ernst & Young och 
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Deloitte. (Hayes et al, 2005, s. 28) I Sverige är PwC störst med 3 600 anställda, följt av Ernst 
& Young med 1 955, KPMG med 1 500 och Deloitte med 1 100 anställda (PwC, 2010a; Ernst 
& Young, 2010a; KPMG, 2010a; Deloitte, 2010a). Andra stora revisionsbyråer i Sverige är 
Grant Thornton, BDO och SET (Grant Thornton, 2010a; BDO, 2010a; SET, 2010a).  
 
Trots den konkurrensutsatta marknaden har revisorn inget krav att ta sig an en klient och ska 
enligt RS Revisionsstandard i Sverige utvärdera alla potentiella kunder innan de accepteras 
(Ramverk för bestyrkandeuppdrag, p. 17 b; RN, prov 12; Laux och Newman, 2010). Den 
stora konkurrensen har gjort att det har blivit ännu viktigare för revisionsbyråer att genomföra 
effektiva kontroller av sina klienter. Informationen som krävs för att utföra dessa kontroller 
har blivit mer lättillgänglig genom nya teknologier och processen har även blivit mer 
kostnadseffektiv. (Bell et al, 2002) Det finns även ett antal lagar och förordningar en revisor 
måste ta i beaktande innan han/hon tar sig an en klient. De viktigaste i detta avseende är 
Aktiebolagslag (2005:551, ABL), Revisorslag (2001:883, RL) och Revisionslag (1999:1079, 
RNL).  
 
Regler som påverkar om revisorn kan ta sig an en klient eller inte handlar om att revisorns 
oberoende inte får påverkas eftersom det då uppkommer risk för jäv. Enligt 20 § RL ska en 
revisor i ”revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet 
samt vara objektiv i sina ställningstaganden”. Ett företag där risk för jäv finns, får en revisor 
inte anta som klient. Jäv kan innebära att revisorn antingen har ekonomiska eller 
familjerelaterade kopplingar till klienten. (17 § 1-6 p. RNL)  
 
Alla företag som lagstadgat ska upprätta en årsredovisning måste använda sig av en revisor (6 
kap. 1 § BFL; 2, 3 §§ RNL; FAR SRS uttalande, 2006). Enligt gällande regler måste alla 
aktiebolag anlita en revisor som antingen är godkänd, auktoriserad eller verksam i ett 
registrerat revisionsbolag (19 § 3 st. ABL). Företag som i vanliga fall inte behöver revision är 
enskilda firmor och handelsbolag. För dessa företagsformer finns krav om att upprätta en 
årsredovisning om mer än ett av följande villkor är uppfyllda: 50 anställda, 25 miljoner i 
balansomslutning och 50 miljoner i nettoomsättning. (6 kap. 1 § BFL) Dessa gränsvärden 
kommer att höjas enligt föreslagna lagförändringar om frivillig revision 
(Justitiedepartementet, 2010, s. 1). 
 
Den 25 mars i år (2010) beslöt regeringen att avskaffa lagstadgad revision för små aktiebolag 
(Justitiedepartementet, 2010, s. 1). Enligt Statens Offentliga Utredningar angående 
revisionspliktens avskaffande från 2008 (SOU 2008:32) föreslogs att gränsvärdena för 
revision skulle läggas vid EU:s maximivärden. Detta innebar att aktiebolag med mindre än 
41,5 miljoner kronor i balansomslutning, mindre än 83 miljoner kronor i nettoomsättning eller 
färre än 50 anställda skulle slippa lagstadgad revision. Detta skulle komma att omfatta 97 
procent av Sveriges aktiebolag. (SOU 2008:32, s. 17; Regeringen är kluven, 2010) Enligt den 
nya lagrådsremissen om frivillig revision, som regeringen beslöt om den 25 mars 2010, 
kommer gränsvärdena istället att sättas vid EU:s minimivärden. De aktiebolag som frivilligt 
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får använda sig av revision ska uppfylla minst två av följande tre villkor: balansomslutning på 
mindre än 1,5 miljoner kronor, en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor och färre än 
tre anställda. (SOU 2008:32, s. 16; Justitiedepartementet, 2010, s. 9) Förslaget förväntas träda 
i kraft den 1 november 2010 och innebär att ca 250 000 företag, 72 procent av Sveriges 
aktiebolag, kan välja att avstå från revision (FAR SRS pressmeddelande, 2010). Det finns en 
risk att byråerna förlorar flera klienter på grund av att kravet om revision försvinner, men det 
betvivlar Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, Branschorganisationen för revisorer och 
rådgivare. Däremot befarar Skatteverket att skattefiffel kan öka både medvetet och omedvetet 
bland Sveriges företag. (Regeringen slopar, 2010) 
 
Styrelsen och VD:n för bolaget är ansvariga för att årsredovisningen upprättas. Ifall 
redovisningen är felaktig ligger ansvaret på styrelse och VD och de kan bli 
skadeståndsansvariga. Revisorn är ansvarig för granskningen av årsredovisningen och att 
denna redovisning är korrekt enligt god redovisningssed. Om en revisor i sitt yrke har vållat 
ekonomisk skada för sin klient eller någon som står i förbindelse med denne, av oaktsamhet 
eller av uppsåt, kan revisorn bli skadeståndsskyldig. (SOU 2008:79, s. 65, 71; 37 § RL; 29 
kap. 2 § ABL) Enligt 27 § RL är revisorn skyldig att teckna en ansvarsförsäkring för att täcka 
eventuella skadestånd. I praktiken är det i stort sett alltid revisorn, och inte styrelse och VD, 
som krävs på skadestånd, eftersom det endast är revisorn som enligt lag är skyldig att teckna 
en ansvarsförsäkring (SOU 2008:79, s. 12).  
 
Det finns inga beloppsmässiga begränsningar reglerat för skadeståndsersättningen, vilket 
vanligtvis innebär att skadan ska ersättas fullt ut. Revisorn kan bli ansvarig för hela skadan 
om revisorn exempelvis varaktigt brustit i sin granskning av bolaget. (SOU 2008:79, s. 73) 
Det obegränsade skadeståndsansvaret i Sverige har lett till att revisionsbyråerna ofta har 
omfattande rutiner för att minska risken att drabbas av skadeståndskrav. Ett skadestånd kan 
bli så omfattande att en byrå kan tvingas till konkurs, på grund av förhöjd försäkringspremie 
efterföljande år. (Precisera revisorns ansvar, 2007) 
 
Det är svårt att ge en bild av skadeståndens omfattning i Sverige eftersom de flesta avgörs 
genom förlikning (SOU 2008:79, s. 79). Några omfattande fall har dock utspelats i 
offentlighetens ljus. Ett exempel är konsultverksamheten Prosolvia AB och dess dotterbolag 
Prosolvia Claus AB mot PwC. Det var år 1998, efter att Dagens Industri hade rapporterat att 
moderbolaget hade utfört tvivelaktig redovisning, som företaget gick i konkurs efter att 
finansiärer dragit sig ur. Senare, år 2001, väckte Prosolvia Claus AB:s konkursbo talan mot 
PwC och den huvudansvarige revisorn och yrkade på 1,466 miljarder kronor utöver höga 
ränte- och rättegångskostnader. Konkursboet menade att PwC i sin granskning inte hade 
uppmärksammat att redovisningen bland annat inte hade följt god redovisningssed. 
Tvistemålet är ännu inte, efter hundra rättegångsdagar, avgjort i tingsrätten. Slutpläderingar 
hölls i februari 2010 och domen väntas komma framåt sommaren 2010. (SOU, 2008:79, s. 79; 
Kindbom, 2010) Boksa Invest AB, ett svenskt metallföretag som hade blivit finansierad av 
den engelska banken VTB Bank Europe Plc, gick 1997 i konkurs. VTB Bank väckte talan mot 
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KPMG och den revisor på KPMG som hade varit ansvarig för revisionen. Banken yrkade 
ersättning på nära 150 miljoner kronor. Tingsrätten ogillade skadeståndskravet 2007. 
(Stockholms tingsrätt, 2007) Målet överklagades till Svea hovrätt i maj 2007 och i juni 2009 
förklarade Svea hovrätt att de fastställde tingsrättens dom (Svea hovrätt, 2009).  
 
EU-kommissionen har kommit med en rekommendation om att begränsa revisorers 
skadeståndsansvar. Anledningen är att det finns en oro om att det inte kommer att finnas 
tillräckligt många revisionsnätverk som har möjlighet att revidera stora börsnoterade bolag i 
EU, eftersom priset för försäkringspremierna ökar kraftigt. I Sverige har det föreslagits att 
begränsa revisorns skadeståndsansvar så att det för varje uppdrag kan uppgå till maximalt 100 
miljoner kronor, samt att revisorns ansvar blir subsidiärt och att styrelsen och VD får det 
primära ansvaret för felaktigheter i rapporterna. (SOU 2008:79, s. 11) 
 
Det har blivit allt viktigare för revisionsbyråer att utvärdera eventuella risker förknippade med 
att anta en potentiell klient. Detta beror dels på trycket att få in inkomster till byrån och dels 
på risken att krävas på skadestånd vid eventuella felaktigheter i granskade rapporter. 
(Johnstone och Bedard, 2003) I ett uttalande från 1992 från de dåvarande sex största 
revisionsbyråernas företagsledare i USA, påpekar ledarna att revisionsbyråerna försöker 
minska risken för stämningar och därmed eventuella skadeståndskrav genom att undvika 
riskfyllda klienter eller hela branscher, som anses riskfyllda (Arthur Andersen et al, 1992). 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Flertalet studier har behandlat förhållandet mellan revisorn och klienten. Exempelvis har 
anledning till att en klient valt att lämna sin revisor undersökts av flera (bl.a. Burton och 
Roberts, 1967; Chow and Rice, 1982; Calderon och Ofebike, 2008; Robinson och Owens-
Jackson, 2009). Andra studier handlar om vilka faktorer som påverkar nivån på 
revisionskostnaden för klienten (bl.a. Francis och Simon, 1987; Pratt och Stice, 1994; Bell et 
al, 2001; Carson et al, 2004; Clatworthy och Peel, 2006; Goodwin-Stewart och Kent, 2006; 
Hamilton et al, 2008). Det finns även flera vetenskapliga studier (bl.a. Adams et al, 2005; 
Bewley et al, 2008; Knechel et al, 2008) och uppsatser (bl.a. Jafar och Plesner, 2007; Ahlberg 
och Bengtsson, 2008; Insulander och Ljungkvist, 2009) som utgår ifrån kundernas perspektiv 
och hur de väljer revisor. Forskning angående det omvända förhållandet, hur revisorer väljer 
att avstå från revisionsuppdrag och vad detta i så fall skulle bero på, är mindre 
förekommande. Undersökningar angående hur revisorer ser på klienters risk har gjorts i USA 
med inriktning mot potentiella klienters risk (bl.a. Fenwick Huss och Jacobs, 1991; Johnstone, 
2000; Johnstone och Bedard, 2003; Laux och Newman, 2010). 
 
Tidigare forskning som har undersökt vilka faktorer som påverkar revisorer vid accepterande 
av nya klienter har visat sig till stor del handla om risk. Johnstone (2001) hävdar att satsningar 
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på riskanalyser av klienter är av yttersta vikt för revisionsbyråer. Anledningen till detta är den 
höga risken för stämningar och en hårt konkurrensutsatt miljö. Det första steget i klient- 
revisorsförhållandet är att anta uppdraget som revisor i ett företag. Om revisionsbyrån redan i 
detta steg avvisar riskfyllda klienter, innebär det att eventuella åtal kan undvikas. (Johnstone, 
2001) 
 
Revisionsbyråerna väger, innan klienten antas, klientens risk mot vilken risk de utsätter byrån 
för (bl.a. Fenwick Huss et al, 1993; Johnstone, 2000; Bell et al, 2002; Johnstone och Bedard, 
2004). Vägning av risknivån i deras klientportföljer sker på flera nivåer, först revisorns 
klientportfölj, sedan det enskilda kontorets klientportfölj och slutligen riskpåverkan som sker 
på hela byråns regionala klientportfölj (Bell et al, 2002). En studie visar att revisorer undviker 
risktagande hellre än att anpassa sin verksamhet till en riskfylld klient (Johnstone, 2000). En 
annan studie gjord av Johnstone och Bedard (2004) visar att revisorer godtar en högre 
risknivå när det gäller den befintliga klientstocken än när det gäller antagandet av nya 
klienter. Det görs även en jämförelse mellan de olika klienterna för att uppnå en acceptabel 
nivå av risk i klientportföljen. (Johnstone och Bedard, 2004) Även Fenwick Huss et al (1993) 
har studerat det totala riskförhållandet mellan nya och befintliga klienter samt hur stor 
riskpåverkan de tillsammans har på byrån i helhet. Fenwick Huss och Jacobs (1991) har 
undersökt hur beslutsprocessen ser ut för att anta nya klienter och hur den processen står i 
relation till revisionsbyråns hela riskprogram. Studien visar att byråerna utför en omfattande 
bedömning av risken innan en ny klient antas. Den visar också att ”the Big Six” utvärderade 
denna risk på olika sätt i förhållande till varandra. (Fenwick Huss och Jacobs, 1991) 
 
Forskning har även visat att det, när det gäller antagandet av nya klienter, finns ett antal risker 
revisorerna tar i beaktande. Detta är ett viktigt steg i processen att anta en potentiell klient. 
Sådana risker är revisionsbyråns affärsrisk, klientens affärsrisk, revisionsrisk och finansiell 
risk. (Johnstone och Bedard, 2003; Johnstone och Bedard, 2004; Sahnoun och Ali Zarai, 
2009) Revisionsbyråns affärsrisk är den skada byrån kan riskera att utsättas för på grund av en 
antagen klient. Graden av revisionsbyråns affärsrisk är till viss del korrelerad till klientens 
affärsrisk. Klientens affärsrisk är till exempel risken att dess ekonomiska ställning försämras 
till den grad att vinstmål inte uppnås eller får försämrad återbetalningsförmåga på såväl kort 
som lång sikt. Klientens affärsrisk kan dessutom påverka revisionsbyrån direkt när det gäller 
arvoden och eventuella rättsliga processer. Revisionsrisken är risken att revisorn felaktigt 
uttalar sig om en klients finansiella rapporter då det finns väsentliga felaktigheter, medan den 
finansiella risken syftar till den makroekonomiska omvärlden. (Sahnoun och Ali Zarai, 2009) 
En potentiell klient med hög affärsrisk, hög revisionsrisk och även en hög nivå av 
revisionsbyråns affärsrisk, har större sannolikhet att inte accepteras som klient (Johnstone och 
Bedard, 2003). En studie av Johnstone (2001) visar att faktorer som rör revisionsrisk är de 
mest betydelsefulla, följt av klientens affärsrisk och revisionsbyråns affärsrisk, gällande 
processen att anta en klient.  
 
I ett beslutstagande om att acceptera en ny klient påverkas revisorn av såväl externa som 
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interna faktorer. De interna faktorerna syftar på individerna inom organisationen och de 
externa på den föränderliga omvärlden. (Bakka et al, 2006, s. 145-151) Inom en organisation 
eller en byrå finns det ett flertal normer och regelverk som styr de anställdas beteende. De 
sociala normerna definieras som delade förväntningar om hur människor ska tänka, känna och 
bete sig och de länkar som håller ihop det sociala systemet. (Passer och Smith, 2008, s. 633) 
De olika individernas beteende påverkas av en rad faktorer, exempelvis kön, bakgrund och 
tidigare upplevelser (Vandeveer och Menefee, 2006, s. 7). För att förstå en organisations 
helhetsbeteende måste man väga in de anställdas kulturskillnader, etniska bakgrund, 
åldersskillnader samt kön. Dessa beståndsdelar måste sedan kopplas samman med 
organisatoriska beteende såsom motivation, ledarskap och maktinnehav för att lättare förstå 
organisationens beteende. (Vandeveer och Menefee, 2006, s. 10) Organisationers storlek och 
struktur påverkar kulturen och beslutsfattandet i företaget. Organisationer påverkas också av 
normer och institutioner i samhället. Företag inom samma organisationsfält, i olika kontexter 
och på olika platser i världen kan, enligt undersökningar inom institutionell teori, uppvisa 
likartad utveckling. (DiMaggio och Powell, 1983) Revisionsbyråer kan vara allt från väldigt 
stora, globala organisationer till små enmansföretag. Revisorers personliga egenskaper, 
revisionsbyråers strukturer och organisationskulturer samt en hel del regelverk måste tas i 
beaktande när revisorers risktagande och beslut om att anta nya klienter undersöks. 
 
Avsikten med denna uppsats är att samla in och systematisera kunskap om de faktorer och 
risker som påverkar en revisors beslut att acceptera eller avvisa potentiella klienter. På den 
svenska revisionsmarknaden finns det endast ringa forskning inom detta område. Denna 
studie bidrar med kunskap om de svenska förhållandena och faktorer som påverkar synen på 
risknivå för potentiella klienter.  
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1.3 Problemformulering 
 
Vi ämnar med vår uppsats att undersöka: 
 

 Hur ser revisorer på risk när de bedömer potentiella klienter? 
 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete är att förklara hur revisorer ser på risk när de bedömer 
potentiella klienter. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
En ny relation mellan en revisionsbyrå och en klient kan sägas uppkomma genom två beslut, 
klientens beslut att söka sig till den nya revisionsbyrån och revisionsbyråns beslut att anta den 
nya klienten (Fenwick Huss och Jacobs, 1991). Vi har valt att fokusera på revisionsbyråns 
beslut att anta en ny klient. Studien behandlar således inte klientens perspektiv.    
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1.6 Disposition 
 

 Kapitel 1: Inledning

I det första kapitlet redogörs för bakgrunden till det ämne vi har valt att undersöka. Efter det presenteras 

problemdiskussionen som leder fram till problemformuleringen och syftet med uppsatsen.   

Kapitel 2: Metod

I  detta  kapitel  redogörs  för  det  metodologiska  angreppssättet  och  den  metodologiska  ansatsen  samt 

presenteras det teoretiska ramverk som framläggs i kapitel tre.  

Kapitel 3: Teori

I detta kapitel presenteras de teorier och den tidigare forskning som har legat till grund för de faktorer som 

kommer att undersökas i studien. Studiens hypoteser presenteras i samband med teorier och forskning. 

Kapitel 4: Empirisk metod

I  kapitel  fyra  presenteras  den metod  som  har  använts  vid  genomförandet  av  undersökningen.  Studiens 

population och enkätens utformning presenteras också. 

Kapitel 5: Empirisk analys

I detta kapitel  redogörs  för de  resultat  som undersökningen visar på,  samt de  statistiska  tester  som har 

genomförts för att undersöka om hypoteserna kan förkastas eller inte.  

Kapitel 6: Slutsatser

I det  avslutande  kapitlet presenteras undersökningens  slutsatser.  En  återknytning  till  kapitel  ett och  tre 

görs för att förklara de resultat som studien har lett fram till. Sist presenteras förslag till vidare forskning.  
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2 METOD 
 

I detta kapitel presenteras de metodologiska angreppssätt som har använts i uppsatsen för att 
kunna uppnå syftet. Även det teorietiska angreppssättet presenteras. Vidare redogörs för hur 

undersökningen ska utformas med hypotesprövning.  

 
 
 
 
 

2.1 Angreppssätt 
 
Den kunskapsteoretiska uppfattning som har varit utgångspunkten i studien är positivism. 
Anledningen till att vi har valt denna uppfattning är att den har möjliggjort systematiska 
jämförelser mellan olika objekt och inneburit en möjlighet att generalisera, vilket var vårt 
syfte med uppsatsen. (Bryman och Bell, 2005, s. 27)  
 
 

2.2 Ansats 
 
Den positivistiska uppfattningen har föranlett en deduktiv ansats, som innebär att genom 
teoretiska överväganden utveckla hypoteser, vilka sedan ska prövas (Jacobsen, 2002, s. 38; 
Bryman och Bell, 2005, s. 26). Vårt mål med detta examensarbete var därför inte att skapa en 
ny teori utan att använda befintliga teorier och tidigare forskning för att komma fram till olika 
faktorer som kan påverka revisorers syn på potentiella klienters risk. Det som har förlorats på 
grund av den deduktiva ansatsen är att studien har varit styrd av de använda teorierna vid 
insamlingen av det empiriska materialet. Det finns en risk att andra relevanta faktorer, som 
kan påverka revisorers syn på potentiella klienters risk, har blivit förbisedda. (Jacobsen, 2002, 
s. 34-35) Fördelen med att använda den deduktiva ansatsen har t.ex. varit att vi har kunnat 
använda ett antal förutbestämda faktorer och tidigare erfarenheter och därigenom studera 
dessa mer ingående. Den deduktiva ansatsen har gjort det möjligt att dra flera generella 
slutsatser utifrån det empiriska materialet. 
 
Den deduktiva ansatsen ställer krav på relevans vad gäller det som undersöks, eftersom det 
finns en risk att det är forskarens bild av verkligheten som blir studerad och inte 
respondenternas (Jacobsen, 2002, s 44-45). Forskarnas personliga värderingar kan dock alltid 
ha en effekt på en undersökning, vilket vi har försökt undvika under studiens gång (Jacobsen, 
2002, s. 37). Detta har eftersträvats genom att uppbyggnaden av hypoteser har skett utifrån 
teorier och tidigare forskning från flera olika forskare. Om forskares hypoteser utgår ifrån 
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teorier anses begreppsvaliditeten öka i studien (Bryman och Bell, 2005, s. 96).   
 
Gray et al (1995) menar att flera olika teorier kan användas som ett komplement till varandra 
för att beskriva ett empiriskt material. Olika teorier ska inte ses som konkurrerande och 
utesluta varandra utan flera olika teorier kan med fördel användas parallellt för att bidra till en 
mer rättvisande tolkning av det som studeras. (Gray et al, 1995) Även Collin et al (2009) 
menar att flera olika teorier kan användas samtidigt i ett eklektiskt angreppssätt. Ett eklektiskt 
angreppssätt syftar till att ge en så tillfredsställande bild av verkligheten som möjligt genom 
att olika teorier används för att analysera det empiriska materialet. Vidare säger det eklektiska 
angreppssättet att hela teorier inte behöver användas, utan att endast delar som passar in kan 
användas och övriga delar kan uteslutas vid analysen. (Neu och Simmons, 1996; Ljungdahl, 
1999, s. 15; Falkman och Tagesson, 2008; Collin et al, 2009; Tagesson et al, 2009) Vårt 
empiriska material har inte kunnat analyseras på ett tillfredsställande sätt med hjälp av endast 
en teori. Därför har flera olika teorier använts för att komplettera varandra i ett eklektiskt 
tillvägagångssätt.  
 
 

2.3 Teoretiskt ramverk 
 
De teorier som har valts ut är sådana som kan förklara revisorers syn på potentiella klienters 
risk och beslut om att anta en ny klient eller inte. Teorikapitlet är utformat genom att inleda 
övergripande med professionsteorin för att skapa en bild av den omgivning revisorer verkar i. 
Med hjälp av professionsteorin framhävas att revisorer arbetar i så kallade professionella 
organisationer, vilka har specifika egenskaper som kan påverka beslutstagande. Efter det 
inledande avsnittet har teorikapitlet delats upp i delarna byrå, revisor och klient, för att få en 
bild av hur processen med att anta nya klienter genomförs. 
 
För att påvisa att professionella organisationer, såsom revisionsbyråer, påverkas av sin 
omgivning har teorier om öppna system beskrivits. I denna teori ingår institutionell teori som 
betonar de externa faktorerna som kan påverka revisionsbyrån och därmed även revisorer i 
deras riskbedömning av potentiella klienter. Inom den institutionella teorin identifierar 
DiMaggio och Powell (1983) tre externa faktorer som de anser påverka institutionell 
förändring och myntar begreppet institutionell isomorfism. Den isomorfism som anses ha 
starkast påverkan kallas den tvingande isomorfismen och den innefattar lagar och regelverk 
som en revisor måste ta hänsyn till i sitt arbete. Den mimetiska isomorfismen används för att 
förklara om det finns några likheter eller samband mellan och inom de olika 
revisionsbyråerna. För att bilda en uppfattning om vilka interna faktorer, inom en byrå och 
inom revisorskåren, som påverkar revisorns syn på potentiella klienters risk, har den 
normativa isomorfismen, organisationskultur och byråers syn på anseende redogjorts för.   
 
För att belysa vilka faktorer som påverkar enskilda revisorer har inledningsvis revisionsrisk 
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beskrivits och vilka krav som finns på en revisor att identifiera risken att inte upptäcka 
eventuella fel hos en klient och dennes räkenskaper. Vad som kan inverka på individnivå är 
främst revisorns personliga bakgrund och förutsättningar. Den teoretiska utgångspunkten har 
varit olika stilar av beslutsfattande samt olika attityder gentemot risk. Dessa två teorier har 
sedan använts mot parametrarna erfarenhet och kön för att se om det finns något samband. 
(Jmf. t.ex. Vandeveer och Menefee, 2006) 
 
Det finns en mängd olika typer av klienter som kan söka sig till en revisionsbyrå. Med hjälp 
av tidigare forskning har ett antal specifika faktorer valts ut för att undersöka vad som kan 
påverka graden av risk avseende klienter. De faktorer som vi har valt att testa är klienternas 
branschtillhörighet, bakgrund, storlek samt ägarförhållanden. Inom revisionsbranschen finns 
det klienter i alla skepnader och dessa fyra kategorier har inte gett en heltäckande förklaring, 
men de har gett en bild av några av de viktigaste förutsättningarna i revisorers syn på 
potentiella klienters risk. 
 
 

2.4 Hypotesprövning 
 
Det är formuleringen av syftet som avgör vilken typ av ansats undersökningen ska utformas 
efter. Eftersom syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar hur revisorer 
ser på potentiella klienters risk undersöktes många enheter vilket styrde in studien mot en 
kvantitativ metod för den empiriska undersökningen. (Jacobsen, 2002, s. 56-57) Den 
kvantitativa metoden har bestått av en enkät och för att analysera resultatet har 
hypotesprövning använts. En hypotes brukar anses vara ett påstående, som med hjälp av ett 
empiriskt material, ska undersökas om den kan förkastas eller inte (Jacobsen, 2002, s. 65). Det 
är speciellt användbart när undersökningar utgår ifrån tidigare forskning, vilket vår studie gör 
(Jacobsen, 2002, s. 75). Med hjälp av hypoteser och statistiska analyser har studiens 
insamlade data kunnat testa om det finns något samband mellan de olika faktorerna och hur 
graden av risk påverkas, givet det inkommande resultatet. Tester av hypoteserna har visat om 
de valda faktorerna avspeglar förhållanden som finns i populationen eller om resultatet endast 
beror på slumpfaktorer, vilket har medfört att vissa hypoteser kan förkastas. (Djurfeldt et al, 
2010, s. 184) 
 

 



Kapitel 3 

 

3 TEORI 
 

Detta kapitel presenterar de teorier och den tidigare forskning som berör studiens ämne. 
Teorikapitlet är uppbyggt efter dispositionen: byrå, revisor och klient. I anknytning till teorier 

och tidigare forskning presenteras de hypoteser som studien är ämnad att undersöka.  

 
 
 
 
 

3.1 Inledning 
 
 

3.1.1 Professionsteori 
 
De senaste decennierna har produktionssektorn minskat och tjänstesektorn vuxit. En del 
organisationer inom tjänstesektorn kan klassas som professionella tjänsteorganisationer och 
även denna del har vuxit. (Suddaby et al, 2008) Dessa organisationer erbjuder professionella 
tjänster och exempel är forsknings- och utvecklingsorganisationer, advokatbyråer och 
revisionsbyråer (Anthony och Govindarajan, 2007, s. 618-620). 
 
Utmärkande för professionella organisationer är att deras tillgångar inte är fysiska attribut 
som kan tas upp i balansräkningen, utan deras tillgångar är professionell kunskap inom vissa 
specifika områden. Personalen anses vara den viktigaste resursen och organisationerna är 
beroende av arbetsstyrkans rykte och anseende. Det finansiella målet för organisationen blir 
därför att ge de anställda lämplig ersättning för deras kunskap och nedlagda tid. Utmärkande 
för de anställda är att de ofta tycker om att arbeta självständigt och att även de som innehar 
chefspositioner ofta endast lägger ner en viss del av tiden på ledaraktiviteter. Det är t.ex. 
vanligt att partners i revisionsbyråer och advokatfirmor även arbetar med klienter. Löner 
baseras ofta på antal arbetade timmar och är direkt kopplade till tid som kan debiteras 
klienter. (Anthony och Govindarajan, 2007, s. 618-620) 
 
Professionella organisationer är ofta små och bedrivs lokalt på en plats, med ett fåtal 
undantag, såsom större revisionsbyråer och advokatbyråer. De stora revisionsbyråerna har en 
arbetskraft som kan ses som multiprofessionell då en stor del av personalen arbetar med 
konsultverksamhet inom olika områden och inte med revision. (Abbott, 1988, s. 152; Anthony 
och Govindarajan, 2007, s. 618-620) Revisionsorganisationerna är under förändring och de 
stora, internationella byråerna växer sig allt större. Organisationerna är komplexa och utsatta 
för ständiga förändringar när det gäller statlig reglering och marknader. (Suddaby et al, 2010) 
Internationella revisionsbyråer är enligt Suddaby et al (2008) bland de största professionella 
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organisationerna i världen.  
 
Marknadsföringsstrategier i professionella organisationer skiljer sig till stor del från 
producerande företag. I professionella organisationer sköts oftast inte marknadsföringen av en 
avdelning utan de anställda som arbetar med klienter sköter även marknadsföringen och 
rekrytering av nya kunder. Marknadsföringen sker både direkt genom samtal med potentiella 
klienter och indirekt genom publicering av artiklar och föreläsningar. (Anthony och 
Govindarajan, 2007, s. 618-620) 
 
 

3.1.2 Revisorns uppdragstagande  
 
Revisorer tillhör den professionella tjänstesektorn och de arbetar för organisationer i alla 
storlekar, allt från stora globala organisationer till byråer med endast en eller ett par 
kvalificerade revisorer. Inkomstkällan i revisionsbranschen är klienter och innan nya klienter 
kan antas av revisorer måste vissa omständigheter uppfyllas. I Sverige är det FAR:s ramverk 
för bestyrkandeuppdrag (p. 17) i RS Revisionsstandard som reglerar förhållandet. Revisorn 
måste framförallt ha kunskap om att uppdraget inte bryter mot etiska krav om oberoende och 
att revisorn har den professionella kompetens som krävs (Ramverk för bestyrkandeuppdrag, p. 
17 a). Det finns även andra föreskrifter, vars regler måste uppfyllas, för att uppdraget ska 
kunna accepteras av revisorn. Exempel är att det finns tillgänglig och tillräcklig information 
för att kunna avlägga en skriftlig rapport, att det finns ett rationellt syfte med uppdraget och 
att det inte finns någon misstanke om att revisorns namn knyts till sakförhållanden i uppdraget 
på ett olämpligt sätt. (Ramverk för bestyrkandeuppdrag, p. 17 b) 
 
 

3.1.3 Fortsatt disposition 
 
Även om det inte finns några lagstadgade hinder för en revisor att anta uppdrag för en viss 
klient medför alla klienter risker på olika nivåer för revisorn och dennes byrå. Tre nivåer har 
kunnat urskiljas när det gäller revisorers syn på potentiella klienters risk. Dessa nivåer kan i 
sin tur kopplas till de hypoteser som kommer att presenteras nedan (Johnstone, 2000; 2001): 
 

 Byrå – Den byrå revisorn arbetar för påverkas av utomstående faktorer och den interna 
organisationskulturen. Detta påverkar vilka krav revisionsbyrån som helhet ställer på 
riskbedömning och är något som den enskilda revisorn ska följa. 

 Revisor – Revisorer tillhör den professionella tjänstesektorn och arbetar enligt 
professionsteori självständigt. Även om revisorn påverkas av den organisation han/hon 
arbetar för influeras även revisorn av personliga attribut vid riskanalys. 

 Klient – Den potentiella klientens egenskaper måste tas i beaktande när revisorers syn 
på risk analyseras. 
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3.2 Byrå 
 
Risken för revisionsbyråer, som måste tas i beaktande vid antagande av klienter, är att de i 
framtiden kan dras in i rättsliga tvister mot klienter och att de inte får betalt för utförda 
tjänster. (Johnstone, 2001) Revisionsbyråer påverkar de enskilda revisorernas syn på 
potentiella klienters risk. Revisionsbyråer i sin tur påverkas både av externa och interna 
faktorer. De externa faktorerna behandlas främst inom teorier om öppna system och 
institutionell teori och de interna faktorerna inkluderar byråns organisationskultur och den 
vikt revisionsbyrån lägger på sitt anseende. 
 
 

3.2.1 Teorier om öppna system  
 
Under 60-talet började organisationer studeras ur ett perspektiv baserat på teorier om öppna 
system (Scott, 2001, s. xx). Enligt Starnes (2001) ses organisationer inom teorier om öppna 
system som ett system där organisationerna på olika sätt omvandlar input från omgivningen 
till output som ges tillbaka till omgivningen. Starnes menar vidare att organisationer måste 
interagera med omgivningen för att bli framgångsrika. Omgivningarna där system verkar är 
både externa och interna. Den externa omgivningen syftar på den generella omgivningen och 
omgivningen som har direkt anknytning till organisationens verksamhet. Den generella 
externa omgivningen har direkt påverkan på organisationers verksamhet och inkluderar 
legala, ekonomiska, politiska och teknologiska aspekter. Omgivningen som är direkt anknuten 
till organisationer påverkar organisationens ledarskap och innefattar kunder, konkurrenter och 
leverantörer. Den interna omgivningen utgörs av de individer som arbetar inom 
organisationen. (Starnes, 2001)  
 
 

3.2.1.1 Institutionell teori 
Institutionell teori är en del av teorier om öppna system och behandlar främst den generella 
externa omgivningen – den institutionella omgivningen. Sedan mitten av 1970-talet har 
institutionell teori varit en stor del av forskningen kring organisationer. (Scott, 2001, s. xx) 
Institutionell teori har studerats sedan 1800-talet inom flera olika områden, så som 
nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi. Organisationsteori från 1950-talet fram till 
mitten av 1970-talet präglades av ”contingency theory”, vilken innehåller spår av den tidiga 
institutionella teorin. På 1970-talet övergick en stor del av forskning på organisationsområdet 
till nyinstitutionell teori. Den nyinstitutionella teorin baseras främst på två artiklar, John 
Meyers och Brian Rowans Insitutionalized Organisations: Formal Structure as Myth and 
Cermony från 1977 och Paul J. DiMaggios och Walter W. Powells The Iron Cage Revisited: 
Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields från 1983. 
(Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 7, 56-63) Både i den tidiga och den nya institutionella teorin 
betonas regler och roller, men i nyinstitutionell teori är fokus mer på homogenisering av 



Kapitel 3 

 

organisatoriska processer och strukturer. Den nya teorin betonar en likartad utveckling för 
organisationer inom samma bransch över nationsgränser. (Meyer och Rowan, 1977; Eriksson-
Zetterquist, 2009, s. 64, 108)  
 
Institutioner utövar kontroll genom att definiera legala, moraliska och kulturella gränser för 
vad som är legitimt och vad som inte är legitimt. Institutioner står på tre pelare enligt Scott 
(2001). Dessa tre pelare är reglerande system, kultur-kognitiva system och normativa system, 
vilka symboliserar hela spektrumet från det lagligt fastställda till det som omedvetet tas för 
givet. (Scott, 2001, s. 51) De tre pelarna kan även kopplas till DiMaggio och Powells (1983) 
uppdelning i isomorfismer. DiMaggio och Powell (1983) försöker förklara olika faktorer som 
gör att organisationer blir mer och mer lika varandra. De hävdar att olika processer i 
omgivningen tvingar organisationer med liknande förutsättningar att homogeniseras. 
DiMaggio och Powell (1983) urskiljer tre isomorfismer, dvs. mekanismer som kan leda till 
institutionellt likriktad förändring, och dessa är: tvingande, mimetisk och normativ. Ur ett 
analytiskt perspektiv är åtskillnad av de tre isomorfismerna viktig, enligt Han (2000), men när 
de undersöks empiriskt är det svårare att urskilja dem då de ofta förstärker eller strider mot 
varandra. Isomorfism innebär att organisationer strävar, omedvetet eller medvetet, efter att 
likna varandra och detta medför att de har lättare att genomföra transaktioner med varandra 
och har större möjlighet att ses som legitima. Isomorfism är på så sätt en väg för 
organisationer att ha en större chans att överleva och att bli framgångsrika. (Eriksson-
Zetterquist, 2009, s. 82)  
 
 

Reglerande system/tvingande isomorfism 
De reglerande systemen arbetar framförallt förebyggande och processerna bygger på 
etablering av regler, övervakning och att koppla sanktioner till reglerna. Denna pelares 
mekanismer kan kopplas till den tvingade isomorfismen (coercive isomorphism). (Scott, 
2001, s. 52) Den tvingande isomorfismen behandlar både formell och informell påverkan på 
organisationer att efterlikna varandra. Påtryckningar kan komma från staten, andra 
organisationer eller vara kulturella förväntningar. Starkare organisationer, t.ex. staten, kräver 
att svagare organisationer anpassar sig till deras formella och informella krav. (DiMaggio och 
Powell, 1983) 
 
Revisorer och revisionsbyråer har en hel del både formella och informella regler att anpassa 
sig efter. Staten reglerar revisionsyrket med lagar såsom Revisorslag (2001:883) och 
Revisionslag (1999:1079), vilka har nämnts tidigare. Godkända och auktoriserade revisorer 
omfattas även, sedan den 15 mars 2009, av Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism (LPT). Lagens avsikt är att förhindra utnyttjande av finansiell 
verksamhet och annan näringsverksamhet till penningtvätt eller finansiering av terrorism (1 
kap. 1 § LPT). Lagen har förstärkts efter att det uppdagats att de som ägnar sig åt penningtvätt 
i större utsträckning har börjat utnyttja verksamheter utanför den finansiella sektorn (Prop. 
2003/04:156). Lagen kräver att revisorn skaffar sig riskbaserad kundkännedom, vilket 
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innefattar bland annat kunskap om affärsverksamheten samt identitetskontroller (2 kap. 1 § 
LPT). Uppnås inte denna kundkännedom är revisorn inte tillåten att etablera en 
affärsförbindelse med klienten (2 kap. 11 § LPT).  
 
Revisorer i Sverige har inte bara nationella regler att följa, utan måste även iaktta 
internationella standarder som International Standards on Auditing (ISA), vilka ges ut av 
International Federation of Accountants (IFAC). I Sverige är de nationella standarderna 
desamma som ISA, vilket innebär att Sverige har antagit ISA men att det kan finnas nationella 
avvikelser (IFAC, 2010). FAR, har översatt ISA till svenska och gett ut dem som RS 
Revisionsstandard i Sverige i FAR:s Samlingsvolym (FAR, 2010b). FAR arbetar för att 
utveckla revisions- och rådgivningsbranschen och består av 5 900 medlemmar, varav större 
delen är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, 
skattekonsulter samt specialister (FAR, 2010c). Enligt 19 § RL ska revisorer iaktta god 
revisorssed och enligt 9 kap. 4 § ABL ska granskning av aktiebolag göras i enlighet med god 
revisionssed. FAR har gett ut förtydligande rekommendationer av god revisorssed i FAR:s 
Samlingsvolym och RS Revisionsstandarder i Sveriges förord behandlar god revisionssed. 
(FAR, 2010d; FAR, 2010b) 
 
Då den reglerande isomorfismen är stark när det gäller institutionella förändringar inom 
revisorsyrket, torde formella och informella regler påverka alla revisorer i samma riktning när 
det gäller bedömningen av potentiella klienters risk. 
 

Hypotes 1: Revisorer har samma syn på potentiella klienters risk. 
 
 

Kultur-kognitiva system/mimetisk isomorfism 
Kultur-kognitiva system inom institutionell teori innefattar allmänna verklighetsuppfattningar 
och rutiner som efterföljs på grund av att de tas för givet. Den mekanism, utav DiMaggio och 
Powells (1983) isomorfismer, som förknippas med kultur-kognitiva system är den mimetiska 
isomorfismen (mimetic isomorphism). (Scott, 2001) Den mimetiska isomorfismen drivs av 
organisationers osäkerhet och uttrycker sig genom imitation av andra organisationer. 
Organisationer kan härma andra organisationer då deras mål är tvetydiga, om de använder 
teknologi som de har dålig kunskap om eller om det på ett symboliskt plan finns osäkerhet i 
omgivningen. Organisationer imiterar då de organisationer som förefaller mer framgångsrika. 
(DiMaggio och Powell, 1983) 
 
Han (1994) visar i sin empiriska studie att ledande företag i en bransch försöker differentiera 
sig från sina konkurrenter och väljer olika revisionsbyråer. De konkurrerande 
organisationerna, som ligger närmast branschledarna, imiterar ledarna och väljer samma 
revisionsbyråer som de har valt. För företagen med lägre status i den givna branschen har ett 
liknande samband inte påträffats. (Han, 1994; 2000) Han (2000) menar också att medelstora 
organisationer är mest utsatta på marknaden då de är konkurrensutsatta både ovanifrån och 
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underifrån. Detta skulle, enligt Han (2000), innebära att medelstora företag i en bransch är 
mer angelägna om att uppfattas som legitima, i likhet med branschledarna, och mest utsatta av 
likriktade (isomorfiska) påtryckningar. Studien visar dock att revisionsbranschen har den 
speciella egenskapen att där inte finns några medelstora organisationer. Större delen av 
klienterna väljer en av revisionsbyråerna tillhörande ”the Big Eight”, vilket medför att det 
finns åtta byråer med en stor klientportfölj och ett antal väldigt små byråer med ett fåtal 
klienter. (Han, 2000) Hans studie från år 2000 är dock tio år gammal och i Sverige år 2010, 
kan man urskilja fyra stora byråer (PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte), tre medelstora 
byråer (Grant Thornton, BDO och SET) samt ett flertal mindre byråer. 
 

Hypotes 2: Revisorer på medelstora och stora revisionsbyråer har samma syn 
på potentiella klienters risk.  

 
 

Normativa system/normativ isomorfism 
Det normativa systemet inkluderar både värderingar och normer, vilka påverkar sociala 
beteenden. Syftet med detta system är att definiera mål och hur dessa ska uppnås. 
Mekanismerna för den normativa pelaren kan jämföras med DiMaggio och Powells (1983) 
normativa isomorfism. (Scott, 2001) Påtryckningar för förändring kommer från professionella 
medlemmar av yrkesgrupper som har inflytande i organisationerna. DiMaggio och Powell 
(1983) beskriver två fenomen som påverkar de likartade förändringarna sprungna ur 
professionalism. För det första, att professionella individer har liknade bakgrund från 
universitet och annan utbildning och kommer att följa likartade karriärvägar. Detta leder till 
att personer med likartad bakgrund och utbildning innehar liknande positioner i olika 
organisationer. Det andra fenomenet är professionella nätverk, vilka medverkar till att 
normativa modeller sprids snabbt. (DiMaggio och Powell, 1983) 
 
Enligt 9 § och 11 § 2 p. RL ska revisionsbyråer, såväl i form av enkelt bolag, handelsbolag 
som aktiebolag, ägas av godkända eller auktoriserade revisorer alternativt av ett eller flera 
registrerade revisionsbolag. Även styrelseledamöter och företagsledningen (VD och vice VD) 
ska vara godkända eller auktoriserade revisorer (11 § 3 p. RL). I 4 § och 5 § RL finns regler 
för vad som krävs för att uppfylla kraven för godkänd och auktoriserad revisor. Det ställs krav 
på utbildning, erfarenhet och revisorsexamen respektive högre revisorsexamen hos RN (4 § 4-
5 p. och 5 § RL). För att få avlägga revisorsexamen måste RN:s föreskrifter om utbildning 
uppfyllas och i dessa ingår både teoretiska och praktiska krav. De teoretiska kraven innebär 
utbildning vid universitet eller högskola inom specifika ämnesområden. (1-9 §§ RNFS 
1996:1) 
 
Att revisionsbranschen påverkas av professionella krafter är därför en naturlig del och 
normativ isomorfism är en självklarhet i branschen som helhet. Oavsett om revisorn tillhör en 
stor, medelstor eller liten organisation, kommer han/hon att påverkas av normativa 
påtryckningar.  
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Organisationskultur 
Organisationskultur är enligt Bang (1988) ”den uppsättning av gemensamma normer, 
värderingar, verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmar 
samverkar med varandra och omvärlden” (Bang, 1988, s. 24). En organisationskultur 
påverkas både av externa och interna faktorer. De externa faktorerna är präglade av 
omgivningen eller omvärldens förändringar som i sin tur påverkar individerna, i vårt fall 
revisorerna och dess organisation. Individernas gemensamma värderingar påverkas av deras 
inställning till arbetet i sig, auktoritet och demokrati, för att nämna några av de interna 
faktorerna. Organisationen som helhet påverkas av omgivningens ekonomiska och 
teknologiska utveckling, vilket visas av användandet av datorer och datasystem inom 
organisationen. Den ekonomiska utvecklingen refererar framförallt till förändringen av 
förhållandet på marknaden, exempelvis konkurrensen. Det brukar även sägas att en bransch 
som revisionsbranschen vill kännetecknas av säkerhet och seriositet, vilket ofta uttrycks 
genom klädsel och inredning och ger prägel åt organisationernas kulturer. (Bakka et al, 2006, 
s. 145)  
 
De interna faktorerna inom en organisation beror på de enskilda individerna. Några av 
faktorerna är nämnda ovan och de kommer att påverka individens värderingsprofil och 
handlingsdispositioner. Sammanfaller enskilda individers och organisationens 
värderingsprofiler skapar det en stark organisationskultur, vilket man försöker ta hänsyn till 
vid rekrytering. Detta görs för att skapa gemensamma värderingar som till stor del kan 
förhindra konflikter. Ytterligare en faktor som minskar risken för konflikter är ett öppet 
ledarskap, vilket gör det lättare att anpassa och förändra kulturen. Det måste tas i beaktande 
att kulturförändringar tar tid då uppbyggnaden av en kultur sker under en längre period. 
(Bakka et al, 2006, s. 151)  
 

Hypotes 3: Revisorer inom samma byrå har samma syn på potentiella klienters 
risk. 
 
 

3.2.2 Anseende 
 
Det är viktigt att revisorer som arbetar inom en byrå strävar mot samma mål. För stora byråer 
är det framförallt ryktet eller anseendet som är viktigt att bygga upp. Kunskap och oberoende 
är de främsta egenskaperna som betonas när företag söker en revisor. För de stora 
revisionsbyråerna är även byråns anseende en stor tillgång. Anseendet ses som en 
betydelsefull faktor när det gäller att skaffa nya kunder och framförallt för att 
marknadsandelarna ska bestå. En revisionsbyrås anseende är ofta kopplat till kvaliteten på 
revisorernas arbete, vilket innebär att om anseendet försämras avsevärt kommer 
trovärdigheten för revisorernas arbete att påverkas negativt. (Wilson och Grimlund, 1990)  
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Byråerna i det så kallade ”Big Four” kan ta ut ett prispremium på sina revisionsarvoden trots 
att de utför samma tjänster som de mindre byråerna, just på grund av sitt goda anseende. 
(Han, 2000) Som nämnts tidigare, försvann Arthur Andersen helt som revisionsbyrå efter 
Enronskandalen (Barton, 2005). En annan skandal påverkade den stora byrån KPMG 
väsentligt i Tyskland år 2002. Bolaget ComROAD AG råkade ut för en redovisningsskandal, 
efter att bolaget hade reviderats av KPMG. Detta resulterade i en minskning av KPMG:s tyska 
marknadsandel med tre procent. (Weber et al, 2008) Enligt Weber et al (2008) reagerar 
investerare och företagsledare starkare på negativa avslöjanden när det handlar om en byrå 
med ett rykte om hög revisionskvalitet än om det gäller andra byråer, vilket skedde i KPMG:s 
fall.  
 
DeAngelo (1981), enligt Lennox (1999), hävdar att stora revisionsbyråer har större press på 
sig att avge riktiga rapporter, då deras anseende är mer värdefullt. Konsekvenserna om 
rapporterna är felaktiga är att revisorn förlorar klienter eller kan ta ut lägre arvoden. Lennox 
(1999) visar däremot med en empirisk undersökning att ryktet inte är av så stor betydelse. 
Lennox menar att stora revisionsbyråer löper större risk att hamna i en rättslig tvist med en 
klient, trots att deras rapporter är mer korrekta. Han visade även att kritiserade revisorer inte 
förlorade fler klienter eller var tvungna att sänka sina arvoden jämfört med okritiserade 
revisorer. Detta talar emot att ryktet skulle vara anledningen till att rapporter utgivna av stora 
revisionsbyråer är av högre kvalitet. Det visar snarare att stora revisionsbyråer har större press 
på sig att ge ut riktiga rapporter på grund av att de har större risk att bli stämda, då de har 
”djupare fickor”. (Lennox, 1999) Laux och Newman (2010) samt Reynolds och Francis 
(2001) visar på att desto mer klienten syns i media ju större risk finns det för att anseendet ska 
påverkas till revisionsbyråns nackdel. Oavsett om det är fara för anseendet eller risken för att 
bli stämd som är av betydelse, kan detta föranleda ett antagande att stora revisionsbyråer mer 
frekvent skulle avböja riskfyllda klienter än medelstora och små byråer eftersom anseendet 
anses viktigare för de stora byråerna. 

 
Hypotes 4: Det finns ett samband mellan storleken på revisorns byrå och 
revisorns syn på potentiella klienters risk. 
 
 

3.3 Revisor 
 
Den enskilde revisorns risk ligger i att inte upptäcka väsentliga fel i de granskade finansiella 
rapporterna (Johnstone, 2001). Revisorn är skyldig att ersätta en klient om han eller hon 
uppsåtligen skadar företaget. Om däremot ett registrerat revisionsbolag är revisor, är det 
bolaget och dess huvudansvarige som är ersättningsskyldiga till klienten. (37 § RNL) 
Revisorers syn på potentiella klienters risk och i vilken utsträckning de uppskattar att de 
kommer att upptäcka eventuella fel påverkas av deras personliga bakgrund och erfarenhet 
inom revisionsyrket. Revisorernas personlighet påverkar också i deras risktagande och 
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beslutsfattande. 
 
 

3.3.1 Revisionsrisk 
 
ISA, vilka upprättas av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), 
avger riktlinjer för hur revisorer ska bedriva sitt arbete. IAASB:s mål är att sätta standards, 
som kan appliceras både internationellt och nationellt, för att säkerställa en hög kvalité samt 
stärka och upprätthålla förtroendet hos allmänheten för revision världen över. (1 p. ISA 200) 
 
Revisorns uppgift är att lämna ett utlåtande om att de finansiella rapporterna som presenteras 
är i enlighet med ramverket och visar en ”true and fair view” (3 § ISA 200). Som grund för 
revisorns utlåtande måste det föreligga och, till en rimlig nivå, framgå att de finansiella 
rapporterna i det stora hela är fria från väsentliga fel (5 § ISA 200). Revisionsrisk är faran att 
revisorn presenterar ett positivt utlåtande om de finansiella rapporterna trots att de innehåller 
väsentliga felaktigheter. Revisionsrisken består av två delar; risken för att väsentliga 
felaktigheter förbigås och upptäcktsrisk. (13c § ISA 200) 
 
Med väsentliga felaktigheter menas de fel som finns i de finansiella rapporterna innan 
revisionen påbörjas (13n § ISA 200). Felaktigheter beskrivs som exempelvis skillnaden 
mellan de belopp som presenteras i den finansiella rapporten och vad detta belopp egentligen 
skulle ha uppgått till om det varit presenterat i överensstämmelse med ramverket (13i § ISA 
200). Det finns två olika nivåer av väsentliga fel (13n § ISA 200). Inneboende risk är 
misstanken om att det föreligger felaktigheter i exempelvis en grupp av transaktioner, 
antingen enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter, innan några kontroller har gjorts 
(13n § i ISA 200). Kontrollrisk är risken att företagets interna kontroller inte förhindrar eller 
upptäcker och korrigerar felaktigheter (13n § ii ISA 200). Upptäcktsrisk är risken för att de 
metoder som revisorn använder för att upptäcka fel inte är tillräckliga och att den totala 
revisionsrisken därmed inte kommer ner till en acceptabelt låg nivå. (13e § ISA 200) 
 
När revisorn utför revisionen ska han/hon göra det i enlighet med etiska riktlinjer, planera och 
utföra revisionen med professionell skepsis och yrkesmässiga bedömningar (14-16 §§ ISA 
200). Professionella bedömningar är att revisorn använder sig av bland annat sin kunskap och 
erfarenhet när han fattar beslut rörande vilka åtgärder som ska göras i samband med en 
revision (13k § ISA 200). Revisorn ska också utföra revisionen på ett sådant sätt att 
revisionsrisken förläggs på en acceptabelt låg nivå. (17 § ISA 200)  
 
 

3.3.2 Beslutsfattande 
 
Vilka faktorer som påverkar beslutstagande är i hög grad aktuella för att kunna estimera 
graden av säkerhet i beslutet. Graden av säkerheten i ett beslut brukar ofta kopplas till 
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begreppet risk. För att kunna göra ett riktigt beslut, med hänseende till risken som finns, krävs 
mycket information för att kunna uppskatta hur stora sannolikheterna är för ett lyckat resultat. 
Dessa sannolikheter kan vara baserade ur såväl ett objektivt som ett subjektivt synsätt. 
Sannolikheternas osäkerhet kan reduceras genom ökad information samt samarbete med 
liknande organisationer när det gäller objektiva sannolikheter och genom att utvärdera 
individens beslutsstil när det gäller subjektiva sannolikheter. (Greenberg och Baron, 2003, s. 
361-365)  
 
Enligt Greenberg och Baron (2003) finns fyra olika typer av stilar när det gäller 
beslutstagande: riktlinjestil, analytisk stil, konceptuell stil och beteendestil. Dessa olika stilar 
tar hänsyn till hur beslut fattas och vilka faktorer som framförallt påverkar individer. 
(Greenberg och Baron, 2003, s. 365-368) 
 
De beslut som tas av en individ, som anses följa specifika riktlinjer, vill ha enkla och klara 
lösningar på problem. Det finns tendenser till att beslut tas för snabbt och med för lite 
bakomliggande information. Här används organisationens riktlinjer framför individens 
omdöme. De använder ofta sin position för att nå höga resultat. Den analytiska beslutstagaren 
samlar mycket information och tar sig gärna an komplexa situationer. Dessa individer 
tenderar att föredra svåra problemlösningar och använder många olika metoder för att få ett 
tillförlitligt resultat. De överväger många olika scenarion innan beslutet fattas. Inom den 
tredje beslutsstilen, konceptuell stil, är individerna i fråga mer socialt öppna och har ett 
bredare perspektiv vid problemlösning. Besluten tas genom kreativa lösningar och de 
använder sig ofta av nytänkande vid problemlösningar. Den avslutande beslutsstilen tar mest 
hänsyn till beteende. Dessa individer är mycket stödjande både för organisationen och 
medarbetarna. De tenderar att vara öppna och påverkas mycket av olika medarbetares förslag 
och diskussioner. (Greenberg och Baron, 2003, s. 365-368) 
 

Att ta hänsyn till dessa olika stilar kan även vara till hjälp för att förstå den sociala 
interaktionen inom organisationer. Olika beslutsstilar tenderar att skapa konflikter inom en 
organisation och genom att kartlägga dessa skapas en möjlighet att förhindra konflikter. Vilka 
stilar som finns inom en organisation påverkas mycket av individens personlighet och tidigare 
kunskaper. (Greenberg och Baron, 2003, s. 365-368) Enligt en undersökning av Bell et al 
(2002) ska man vid beslutsfattande även lyfta fram att beslut som fattas ofta görs på liknande 
sätt som tidigare, det vill säga samma beslutsstil används inför alla beslut fattade av en 
individ.  
 
 

3.3.3 Risktagande 
 

När det gäller risktagande anses det finnas två olika riskattityder, riskavers och riskneutral. En 
revisor som anses riskavers vill skydda sig mot risk, det vill säga är villig att betala en viss 
kostnad för att slippa risktagande under en viss period. En revisor som är riskneutral är inte 
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beredd på att lägga ner tid och pengar för att minska riskerna, tror att de blir utsatta för risk 
oavsett om de försöker förhindra det eller inte. (Oxelheim och Wihlborg, 2008, s. 156) 
 
 

3.3.3.1 Revisorns erfarenhet 
Det framkommer i en studie av Dunn och Mayhew (2004) att många klienter väljer att anlita 
en revisor som är specialist inom en specifik bransch för att minska risken för felaktigheter. 
Deras studie visar också att om en specialiserad revisor utför revisionen blir kvaliteten på 
rapporterna högre. (Balsam et al, 2003) Det som gör att kvaliteten på rapporterna blir högre är 
att specialiserade revisorer lättare upptäcker fel på grund av att de har tidigare erfarenhet av 
den specifika branschen. (Owhoso et al, 2002) 
 
Det finns flera parametrar som definierar vad som menas med en specialiserad revisor. Det 
som främst tas upp är antalet marknadsandelar i olika urval, såsom antal klienter och storlek 
på klienterna inom en viss bransch. (Balsam et al, 2003) Det kan också innebära att 
revisionsbyrån är dominerade inom branschen eller är i topp tre i en rankning under den 
ledande byrån med maximalt tio procent (Palmrose, 1986). Det som är viktigast för att anses 
vara specialist inom en bransch är kunskapsgraden, vilket dock är väldigt svår att mäta 
(Balsam et al, 2003).  
 
Forskning visar att erfarenhet påverkar människors handlingssätt och kan förbättra 
bedömanden (Bedard, 1991; Jeffrey, 1992; Wright och Wright, 1997). Erfarenhet förväntas 
påverka beslutsfattandet när det finns flera alternativ att välja mellan och när uppgiften är 
komplex (Jeffrey, 1992). Wright och Wright (1997) manar att riskhanteringen av klienter inte 
påverkas så mycket av erfarenhet som av bakomliggande faktorer hos de potentiella 
klienterna. Andra studier visar också att risktagande kan variera beroende på exempelvis 
ålder, utbildningsnivå och kontext. Personer med en högre ålder och en högre utbildningsnivå 
anses vara mer riskaversa än personer med lägre ålder och lägre utbildningsnivå. (Bl.a. 
Byrnes et al, 1999; Johnstone och Bedard, 2003; Harrison et al, 2007)  
 

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan revisorns erfarenhet och revisorns syn 
på potentiella klienters risk. 

 
 

3.3.3.2 Kön 
Flertalet studier visar att det finns en skillnad i risktagande som är beroende av kön. I dessa 
studier har kvinnor visat sig vara mer riskaversa än män. (Bl.a. Jianakoplos och Bernasek 
1998; Sundén och Surette, 1998; Byrnes et al, 1999; Sapienza et al, 2009) Det finns å andra 
sidan studier som visar att det inte finns någon skillnad mellan könen (bl.a. Riley och Chow, 
1992; Papke, 1998; Harrison et al, 2007). I en undersökning av Jianakoplos och Bernasek 
(1998) studerades risktagande avseende män och kvinnor, genom att individerna fick placera 
tillgångar i riskfyllda respektive riskfria placeringar. Resultatet visar att männens placeringar 
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steg med 47 procent mer än kvinnornas, på grund av att männen hade placerat i mer riskfyllda 
tillgångar vilket ofta genererade högre avkastning. (Jianakoplos och Bernasek, 1998) Därför 
ses kön som en intressant faktor att undersöka i fråga om revisorers syn på potentiella 
klienters risk. Kvinnor borde enligt tidigare forskning i högre grad än män anse att potentiella 
klienter har en högre risknivå och färre kvinnor än män borde vara beredda att anta de mer 
riskfyllda klienterna.  
 

Hypotes 6: Kvinnliga revisorer sätter en högre nivå på potentiella klienters risk 
än manliga. 

 
 

3.4 Klient 
 
Den tredje nivån i vid bedömandet av potentiella klienters risk är klientens egenskaper. 
(Johnstone, 2000; 2001) Ingen klient är den andra lik och olika faktorer kopplade till klienter 
är riskfyllda på skilda sätt.  
 
 

3.4.1 Bransch 
 
Johnstone (2001) har undersökt hur revisorer rankar olika riskfaktorer innan de accepterar 
potentiella klienter. En av de högst rankade faktorerna är revisionsbyråns kunskap och 
erfarenhet av den potentiella klientens bransch. Om revisionsbyråer antar klienter i branscher 
som anses som riskfyllda påverkas byrån inte endast av branschen som sådan, utan även av 
deras erfarenhet inom den aktuella branschen. (Johnstone, 2001) Detta borde innebära att 
stora revisionsbyråer skulle kunna anta fler riskfyllda klienter inom olika branscher då de 
borde ha en större kunskapsbas och specialiseringen inom många olika branscher.  
 
Revisorer är mycket medvetna om att olika branscher skiljer sig starkt när det gäller 
revisionsarbetet och därför ses specialisering inom en bransch som värdefull (Stein et al, 
1994). Revisorers inställning till specialisering kan tolkas som att en bransch i vilken revisorn 
inte har kunskap kan ses som mer riskfylld än andra. En undersökning från USA, gjord av 
Stein et al (1994), visar att graden av risk ur revisorns perspektiv varierar med olika sorters 
branscher. Med detta resultat i åtanke är det därför relevant att se hur sambandet mellan 
bransch och revisorers syn på risk ser ut i Sverige.  
 
Kontantbranscher innefattar ett stort antal näringsidkare i Sverige och en stor andel av dessa 
misstänks vara oseriösa (SOU 2005:35). Efter en undersökning gjord av 
Ekobrottsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms Län och Skatteverket år 2004, visade det 
sig att ett flertal kassaapparater hos restaurangägare i Stockholm varit manipulerade och 
miljonbelopp hade undanhållits från beskattning (Ekobrottsmyndigheten, 2004). Den 1 januari 
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2008 trädde Lag (2007:592) om kassaregister m.m. i kraft, vilken handlar om användning och 
kontroll av kassaregister (1 § LKA). Lagen omfattar all näringsverksamhet där kontant 
betalning för varor eller tjänster används (3 § LKA). Från och med den 1 januari 2010 kräver 
lagen att näringsidkare ska använda certifierade kassaregister (12 § LKA; Prop. 2006/07:105, 
s. 9). Syftet med lagen är att "skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från mindre 
seriösa företagare och öka legitimiteten för skattesystemet” (Prop. 2006/07:105, s. 1). 
Propositionen föranleddes av SOU 2005:35, Krav på kassaregister – Effektivare utredning av 
ekobrott, vars uppdrag bland annat var att utreda ”kontroll av omsättning i kontantbranschen” 
(SOU 2005:35, s. 15). Det är svårt att kontrollera kontanthanteringen och att utföra kontroller 
är mycket kostsamt. Riskerna med att begå skattefusk har varit marginella, då Skatteverket 
inte har kunnat utföra kontroller på en så stor andel av det stora antalet näringsidkare inom 
kontantbranscherna. Utredningens förslag var att föreskriva certifierade kassaregister som 
skulle leda till en enklare kontroll av kontanthanteringen för både Skatteverket och revisorer. 
Utredningen föreslog dock inga direkta förändringar för revision även om lagändringarna 
kommer att påverka revisorernas arbete. (SOU 2005:35, s. 15-16, 180) Vid införandet av LPT 
uppstod en ökad risk i att revidera verksamheter som använder sig av kontanthantering, såsom 
restaurangbranschen och detaljhandeln. (1 kap. 2 § 10 p. LPT) 
 
En bransch som i allmän mening anses som riskfylld är finansbranschen. Investmentföretagen 
riskerar sitt eget kapital för att finansiera kundernas verksamhet. Resultatet kan givetvis bli 
båda god avkastning och stora förluster, vilket gör att branschen ses som mer riskfylld än 
andra. (Craig et al, 2004) Exempel på att finansbranschen är riskfylld är att flera 
investmentbanker under 2008 försvann utan förvarning (Brännström, 2008). Branschen kan 
ses som riskfylld även för att den påverkas mycket av den makroekonomiska miljön. Med 
andra ord är finansbolag mycket konjunkturkänsliga. (Westerlund, 2009) Även Johnstone och 
Bedard (2003) visade i sin studie att revisorer är mindre benägna att anta kunder inom 
finansbranschen men även att tillverkningsindustrin också sågs som mer riskfylld än t.ex. 
företag inom service och högteknologibranschen.  
 

Hypotes 7: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens 
branschtillhörighet och revisorns syn på risk. 

 
 

3.4.2 Bakgrund 
 
Det finns flera bakgrundsfaktorer som kan påverka revisorers syn på potentiella klienters risk. 
Enbart ett fåtal faktorer kommer att undersökas, vilka enligt tidigare forskning kan ge 
tydligast resultat på att bakgrunden hos klienten påverkar revisorers syn på potentiella 
klienters risk. Enligt Johnstone (2001) är den viktigaste riskfaktorn för en revisor när det 
gäller klienter, deras finansiella trender och de finansiella trenderna i jämförelse med andra 
företag i samma bransch. Även Johnstone (2000) och Graham och Bedard (2003) menar att 
revisorers bedömning av risk påverkas av potentiella klienters finansiella ställning. När det 
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gäller faktorer som påverkar revisionsrisken är klientens relation till den tidigare revisorn en 
av de viktigaste faktorerna (Johnstone, 2001).  
 
Niemi (2005) använder i sin studie kopplingar till revisionsarvoden och revisionsarbete, 
sannolikheten för att klienten går i konkurs, som en variabel för att mäta risk. Enligt Palmrose 
(1987) är risken större att klienten kommer att manipulera sina finansiella rapporter om det 
finns en risk att klienten kommer att gå i konkurs. Vidare menar Palmrose (1987) i sin studie 
att nästan hälften av klienterna, som försöker åberopa revisorns ansvar, har stora finansiella 
problem. Hon påpekar dock att en stor del klienter som har drabbats av konkurs, inte har 
stämt revisorn. (Palmrose, 1987)  
 
Johnstone och Bedard (2003) har gjort en undersökning som visar att tecken på risk för 
bedrägeri eller så kallade errorfaktorer ökar sannolikheten för att revisorer inte kommer att 
anta potentiella klienten. De hävdar att ju fler errorfaktorer desto högre blir andelen avvisade 
klienter. (Johnstone och Bedard, 2003) I artikeln definierar de inte vad kännetecken för 
bedrägeri är. Loebbecke et al (1989) har dock kommit fram till att de kännetecken för 
bedrägeri som gav högst signifikans var dominerande ledning, svaga interna kontroller, svag 
lönsamhet, undvikande ledning samt historiska felaktigheter i de finansiella rapporterna. 
 
Misstankar hos Skatteverket om felaktigheter i moms- och skattedeklarationer kan leda till 
skatterevision. Om en klient har varit utsatt för skatterevision innebär det att en kontroll har 
utförts av Skatteverket om alla skatter och avgifter inrapporterats enligt gällande lagstiftning. 
(Skatteverket, 2008) Skulle det visa sig att felaktigheter har uppdagats vid skatterevisionen 
kan det få oanade finansiella konsekvenser för klienten i fråga (Leidhammar och Nyquist, 
2004). Oren revisionsberättelse innebär att revisorn har angivit ett förbehåll i 
revisionsberättelsen om att väsentliga oegentligheter och fel finns i årsredovisningen och att 
dessa inte har justerats av företagsledningen. (21 p. RS 240) En studie av Wright och Wright 
(1997) visar att revisorers vetskap om felaktigheter i klienters historiska rapporter är svåra att 
koppla till graden av risk hos klienter.   

 
Hypotes 8: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens bakgrund och 
revisorns syn på risk.  

 
 

3.4.3 Storlek 
 
Simunic (1980) har gjort en modell för vilka faktorer som påverkar revisionskostnaden. 
Denna modell hänvisas det ofta till i andra studier angående revisionskostnad (bl.a. Bell et al, 
2001; Carson et al, 2004; Niemi, 2005). Simunic (1980) menar att klientens storlek är en 
väsentlig faktor för revisionskostnaden och delar upp klienter i två grupper utifrån storlek. I 
den första gruppen ingår mindre klienter som har en stor valmöjlighet när det gäller revisorer. 
Revisorerna verkar inom detta klientsegment i en konkurrensutsatt marknad. I den andra 
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gruppen ingår stora klienter som endast har ett fåtal revisionsbyråer att vända sig till. 
(Simunic, 1980) Enligt Simunic (1980) är det endast de största revisionsbyråerna (1980 ”the 
Big Eight” och 2010 ”the Big Four”) som kan möta dessa stora klienters behov. Marknaden är 
inte lika konkurrensutsatt och kan närmast liknas vid en kartellmarknad. (Simunic, 1980) 
Även Carson och Fargher (2007) påpekar att det finns bevis för att revisionsbyråerna med 
mest marknadsandelar har en större andel av de stora klienterna. Detta skulle kunna innebära 
att revisorer, oavsett storlek på den byrå de arbetar för, har samma syn på både större och 
mindre klienters risk men att det endast är revisorerna på de stora byråerna som har möjlighet 
att acceptera de stora klienterna. 
 
Enligt Reynolds och Francis (2001) blir revisionsbyråer mer beroende av stora klienter, på 
grund av stora arvoden. Revisionsbyråns portföljstorlek påverkar dock även beroendet, vilket 
innebär att revisionsbyråer med många klienter är mindre finansiellt beroende. Stora klienter 
innebär dock en större risk för revisionsbyråerna. Risken utgörs av att byråernas rykte 
påverkas mer om revisionen på något sätt är felaktigt utförd för en stor, välkänd klient än för 
en mindre känd klient. (Reynolds och Francis, 2001)  
 

Hypotes 9: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens storlek och 
revisorns syn på risk.   

 
 

3.4.4 Ägarförhållanden 
 
Niemi (2005) hävdar att företagsledare som har en hög ägarandel i företaget är mer riskaversa 
när det gäller investeringsbeslut än företagsledare som har en varierad investeringsportfölj. I 
förlängningen kan företagsledningens riskbeteende påverka även revisorernas riskanalys. 
(Niemi, 2005) Dong och Zhang (2008) menar att om alla andra förutsättningar är lika, 
påverkar ägarstrukturen risken. De menar vidare att risken för skadeståndskrav är betydligt 
högre när klienten är publikt listad och om det finns många utomstående investerare. Att 
risken för stämning ökar om klienten är börsnoterad stöds även av O’Keefe et al (1994) och 
Lys och Watts (1994). Lys och Watts (1994) visar också att de betalda skadestånden är högre 
för börsnoterade bolag än för privata bolag. O’Keefe at al (1994) hävdar vidare att 
företagsledningen i publika bolag har ett incitament att överdriva finansiella resultat, då detta 
kan påverka deras ersättning och fortsatta anställning. Även i en studie av Johnstone och 
Bedard (2003) visas att börsnoterade bolag ses som mer riskfyllda klienter än ägarledda 
bolag. Då de börsnoterade bolagen utsätts för en granskning av media kan byrån riskera sitt 
ryckte om eventuella felaktigheter i revisionsberättelsen skulle komma till offentlighetens 
kännedom (Reynolds och Francis, 2001; Johnstone och Bedard, 2003). Även en studie av Bell 
et al (2002) visar att revisionsbyråer anser att publika bolag är mer riskfyllda än privata. 

 
Hypotes 10: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens 
ägarförhållanden och revisorns syn på risk. 
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4 EMPIRISK METOD 
 

I det här kapitlet presenteras den metod som har använts för utformningen av studien. Enkätens 
utformning, populationen och de variabler som har undersökts diskuteras. Validiteten och 

reliabiliteten av studien redovisas också.  

 
 
 
 
 

4.1 Datainsamlingsmetod 
 
Syftet med studien är att förklara revisorers syn på potentiella klienters risk. För att kunna utröna 
detta har en kvantitativ metod använts, vilket möjliggör generaliseringar. Det empiriska 
materialet har samlats in genom en enkätundersökning och är således primärdata. Fördelen med 
enkäter är möjligheten att undersöka ett stort urval i ett stort geografiskt område vilket har 
möjliggjort generaliseringar av resultaten. Vid enkätstudier har respondenterna haft möjlighet att 
ta god tid på sig för att besvara frågorna och de blir inte heller påverkade av intervjuareffekter. 
Det insamlade materialet har till stor del varit standardiserat, vilket har underlättat analysen. 
Datainsamling genom enkäter kan dock ge ett betydande bortfall. (Ejlertsson, 2005, s. 7-13) 
Negativt med enkäter är även att de måste hållas relativt korta och frågorna kan orsaka 
missförstånd, då alla respondenter inte förstår dem på likartat sätt (Saunders et al, 2009). En 
enkätundersökning ger heller inte möjlighet för kompletterande frågor och djupare svar 

(Ejlertsson, 2005, s. 7-13). För- och nackdelar har tagits i beaktande vid utformningen av 

enkätundersökningen och vi har i görligaste mån försökt att undvika fallgroparna. 
 
Studien är en tvärsnittsstudie, vilket innebär att hur revisorer ser på potentiella klienters risk 
endast har studerats vid en tidpunkt. Detta upplägg kan vara bra när samband mellan olika 
faktorer vid en förutbestämd tidpunkt ska studeras. (Jacobsen, 2002, s. 107) 

 
 

4.2 Population 
 
Det finns endast en marginell skillnad på vilka uppdrag en auktoriserad respektive en godkänd 
revisor formellt får anta (SOU 2008:79, s. 13). Även om skillnaderna är små ville vi inte att detta 
skulle påverka undersökningen och därför har endast auktoriserade revisorers syn på risk 
undersökts.  
 
För att kunna dra generaliserande slutsatser är det viktigt att urvalet är tillräckligt stort och 
representativt för den undersökta gruppen, Sveriges auktoriserade revisorer (Jacobsen, 2002, s. 
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81). För att kunna göra detta har en totalundersökning av FAR:s medlemmar utförts vilket ökar 
validiteten och reliabiliteten av vår undersökning (Ejlertsson, 2005, s. 20).  
 
Populationen består av alla auktoriserade revisorer som är medlemmar i FAR, vilket den 9 april 
2010 var 2 126 stycken. Totalt antal auktoriserade revisorer i Sverige var 2 219 stycken enligt 
Revisorsnämnden, vilket innebär att 96 procent av alla auktoriserade revisorer är medlemmar i 
FAR. (Hedbern, A., personlig kommunikation, 21 april 2010) FAR:s medlemsregister, med 
kontaktuppgifter, finns tillgängligt på deras hemsida och vi har utgått ifrån det (FAR, 2010e). 
Dock har medlemmar som arbetar för Riksrevisionen (16 stycken) och FAR (två stycken) samt 
de två revisorer som har ingått i pilotstudien bortsetts ifrån i populationen. Detta ger en total 
population på 2 106 auktoriserade revisorer, vilka alla är medlemmar i FAR. 
 
 

4.4 Enkätens utformning  
 
Enkäten är utskickad elektroniskt genom ett e-postbrev med en länk till enkäten, som har 
utformats med hjälp av ett nätbaserat enkätprogram, Websurvey från Textalk (Websurvey, 
2010). Det finns flera fördelar med att använda ett nätbaserat enkätprogram, t.ex. medförde det 
att enkäten såg professionell och seriös ut och att omkodning av svaren inte behövde utföras till 
analysen (Bryman och Bell, 2005, s. 530). En enkät med en sämre design kan leda till en lägre 
svarsfrekvens. E-postbrevet bestod av ett följebrev (bilaga 1) i vilket vi försökte väcka intresse 
hos revisorerna för studien och förklara syftet. (Saunders et al, 2009, s. 389) I brevet betonades 
att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, såväl revisorns identitet som 
byråtillhörighet. De revisorer som valde att svara på enkäten kom genom en länk i brevet vidare 
till frågorna.  
 
Vi skickade ut enkäten per e-post den 3 maj 2010. Tre dagar senare, den 6 maj 2010, skickade vi 
ut en påminnelse med exakt samma innehåll men med tillägget ”påminnelse”. En vecka efter 
första utskicket, den 10 maj 2010, avslutades datainsamlingen och fler svar togs inte emot.  
 
Enkäten (bilaga 2) inleddes med ett antal demografiska frågor som respondenten fick svara på 
genom att klicka i givna svarsalternativ. Alla dessa uppgifter, utom partnerfrågan, hade kunnat 
insamlas genom FAR:s medlemsregister men att respondenterna har svarat direkt i 
enkätprogrammet har underlättat kodningen. Dessa uppgifter är alla, utom auktorisationsår, 
kvalitativa variabler på en nominalskala. Alla svar kan klassificeras och delas in i grupper utan 
att för den skull kunna rangordnas. Auktorisationsår är en kvantitativ variabel på en 
intervallskala, vilket innebär att vi kan rangordna respondenterna utifrån yrkeserfarenhet. 
(Ejlertsson, 2005, s. 112-114)  
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4.4.1 Utformning av casen 
 
Efter de demografiska frågorna bestod enkäten av tio case (bilaga 2). Alla case är beskrivningar 
av företag som ska ses som potentiella klienter för revisionstjänster. Vid utformandet av casen 
utgick vi ifrån företagsbeskrivningar i RN:s prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen. 
En del beskrivningar är även hämtade ur svarsmallarna. (RN, 2010) Utgångspunkten från 
Revisorsnämndens prov och svarsmallar har gjorts för att stärka reliabiliteten och 
tillförlitligheten av undersökningen (Bryman och Bell, 2005, s. 48). I varje case testas olika 
variabler t.ex. bransch och bakgrund. Utöver dessa variabler som är specifika för varje case har 
vi också ett antal variabler som är kopplade till de demografiska svaren. De demografiska 
variablerna har i analysen kopplats till svaren i samtliga case. Vi valde att utforma flera kortare 
case för att respondenterna skulle få en snabb överblick av existerande och icke-existerande 
problemområden hos de potentiella klienterna och på så sätt kunna göra en bedömning baserad 
på ”magkänsla” och tidigare erfarenhet. Vi har poängterat, både i följebrevet och i inledningen 
av enkäten, att alla andra förutsättningar, som inte nämns ska antas vara i sin ordning. En fördel 
med kortare enkäter är att det kan öka svarsfrekvensen (Saunders et al, 2009, s. 396). Enkäten 
utformades därför så att det inte skulle behöva ta mer än ca 15 minuter att besvara den.  
 
Till varje case har två frågor kopplats (bilaga 2), vilka båda är slutna för att underlätta analysen 
och möjliggöra generaliseringar på ett enkelt sätt. Det är samma frågor som har använts till alla 
case för att möjliggöra en jämförelse och för att undvika att respondenterna blir förvirrade. Den 
första frågan avser hur revisorn ser på den potentiella klientens risk, vilken har besvarats på en 
sjugradig Likertskala, där ett innebär mycket låg risk och sju mycket hög risk. (Bryman och Bell, 
2005, s. 169; Saunders et al, 2009, s. 378) Den andra frågan löd ”Kommer Du att anta uppdraget 
som revisor för denna klient?”, vilken kunde besvaras med ja eller nej. Den första frågan har gett 
svar som är en kvalitativ variabel på en ordinalskala. Detta innebär att vi kan rangordna 
respondenternas svar men inte använda något av de fyra räknesätten för att ge svaren ytterligare 
mening. Sex behöver inte innebära dubbelt så stor risk jämfört med tre. Det är viktigt att påpeka 
att svaren kan bli något godtyckliga när de inte kan anta vilka värden som helst. Den sjugradiga 
skalan begränsar till viss del svaren. Den andra frågan om klienten kommer att antas eller inte 
ger kvalitativa svarsvariabler på en nominalskala, då vi inte kan rangordna ja- och nej-svaren. 
(Ejlertsson, 2005, s. 112-114) Efter dessa frågor har en öppen fråga använts och respondenterna 
har haft möjlighet att kommentera varje case med egna ord. Detta har möjliggjort att revisorerna 
har kunnat lämna djupare svar som kan bidra med ytterligare aspekter. I slutet av enkäten, efter 
alla tio case, har respondenterna haft möjlighet att ge övergripande kommentarer avseende hela 
enkäten. (Jacobsen, 2002, s. 413)  
 
För att uppnå en hög samtidig kriterievaliditet är det viktigt att det har funnits ett strikt samband 
mellan den faktor som avsetts att mätas och hur caset har uppfattats av respondenterna. Vi har 
inte haft möjlighet att kontrollera om respondenterna i verkligheten hade antagit klienterna av 
den typ som beskrivs i casen. Vi har dock gått igenom kommentarerna och till viss del kunnat se 
om respondenterna har uppfattat syftet med caset. (Ejlertsson, 2005, s. 101-102, )  
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Den 1 november 2010 införs frivillig revisionsplikt för en stor del av svenska aktiebolag vilket 
medför att reliabiliteten av undersökningen kan antas bli relativt låg. Om en liknande 
undersökning genomförs efter revisionspliktens avskaffande kanske svaren blir annorlunda. Vi 
har valt att bortse från detta eftersom vi inte kan förutse framtida händelsers inverkan på 
revisorers syn på uppdragsrisken. Måttet stabilitet, som används för att mäta reliabiliteten, kan 
anses som hög i vår undersökning på grund av att denna lagändring ännu inte har trätt i kraft. 
(Bryman och Bell, 2005, s. 94) 
 
 

4.5 Pilotstudie  
 
För att öka reliabiliteten och säkerställa att de olika variablerna i casen verkligen överensstämde 
med det vi ville undersöka genomförde vi en pilotstudie (Hair et al, 2006, s. 103). Pilotstudien 
utfördes även för att försäkra oss om att respondenterna tolkade frågor och svarsalternativ på det 
sätt som var avsett och för att eventuella oklarheter skulle kunna tas bort (Ejlertsson, 2005, s. 25-
27). Pilotstudien har även ökat ytvaliditeten av undersökningen då erfarna revisorer har belyst 
hur de uppfattade de olika casen (Bryman och Bell, 2005, s. 96). 
 
Pilotstudien genomfördes genom att två auktoriserade revisorer svarade på enkäten och 
kommenterade sina svar samt utformningen av enkäten. Enligt Ejlertsson (2005, s. 36) bör 
pilotstudier genomföras med respondenter som liknar den slutliga populationen och det är en 
fördel om det finns en bredd av egenskaper hos dessa individer. De två auktoriserade revisorerna 
som utförde pilotstudien var Åke Christiansson och Görel Ingstorp. Åke Christiansson arbetar 
för PwC i Malmö och är Risk and Quality Leader för PwC Sverige. Görel Ingstorp driver sin 
egen revisionsbyrå, Ingstorp Revision, i Lund och har tidigare arbetat på SET i Helsingborg. De 
får anses ha en god bredd i såväl bakgrund som egenskaper och likna den slutliga populationen.  
 
Efter att pilotstudien hade genomförts gjordes vissa förändringar i utformningen av casen. I vissa 
case skrevs ytterligare information in som behövdes för en bedömning av risken. Andra case 
förtydligades också för att minska risken för missförstånd. Dessa förändringar gjordes för att öka 
validiteten samt tillförlitligheten till studien.  
 
Vidare hade vi från början tänkt använda oss av en femgradig skala för att undersöka revisorers 
syn på potentiella klienters risk då den, enligt Jacobsen (2002, s. 296), är att fördra eftersom det 
är lätt att sätta etiketter på de olika svarsalternativen. Efter pilotstudien visade det sig vara svårt 
att se någon skillnad i risknivå mellan de olika casen vid en femgradig bedömningsskala och vi 
valde därför att istället använda oss av en sjugradig Likertskala för att få fram nyanser i synen på 
potentiella klienters risk (Dawes, 2008). Den större skalan resulterar i en bredare fördelning av 
svaren då den gav respondenterna större valmöjligheter. Detta representerar det som eftersträvas 
med undersökningen och därigenom ökar också validiteten. (Hair et al, 2006, s. 137) 
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4.6 Kritik mot enkätens utformning 
 
 

4.6.1 Revisionsrisk 
 
När enkäten skickades ut skrev vi ”Revisionsrisk” i ämnesrutan i e-postmeddelandet och varje 
sida i enkäten hade även rubriken ”Revisionsrisk” (bilaga 2). När vi fick in svaren upptäcktes att 
detta hade skapat en del förvirring hos respondenterna. Vår avsikt var att respondenterna skulle 
bedöma uppdragsrisken med den potentiella klienten, i vilken revisionsrisk är ett element. En del 
av respondenterna kommenterade denna skillnad mellan uppdragsrisk och revisionsrisk och 
påpekade att de enbart har tagit hänsyn till revisionsrisken i sina riskbedömningar. Då inte alla 
respondenter har kommenterat sina svar är de okänt hur stor andel av dem som endast har tagit 
revisionsrisk i beaktande. Det är drygt tio respondenter som utifrån kommentarerna kan 
misstänkas endast ha tagit hänsyn till revisionsrisken, vilket exemplifieras med nedanstående 
kommentar. Då detta endast är en liten andel av alla svar, anser vi, trots denna ringa felkälla, att 
undersökning kan anses tillförlitlig. 
 

Notera att jag har bedömt revisionsrisken och inte verksamhetsrisken. I vissa fall är dessa 
identiska men i regel innebär det inga problem att vara revisor i ett bolag med hög 
verksamhetsrisk så länge "Going concern" är uppfyllt. 

 
 

4.6.2 Casens utformning 
 
Utifrån kommentarerna upptäcktes att alla respondenter inte har uppfattat alla case på det sätt 
som var avsett, trots den utförda pilotstudien.  
 
En del respondenter har för vissa case kommenterat att de inte tycker att de har tillräckligt 
mycket information för att kunna göra en fullgod bedömning av de potentiella klienternas risk 
och huruvida de skulle kunna acceptera klienten. Ett litet antal har uttryckt att de inte alls kan 
svara på enkäten utifrån den information som finns i casen och dessa svar har vi därför valt att se 
som ett internt bortfall. Det är dock ett större antal som har kommenterat den kortfattade 
informationen i casen men ändå förklarat att de har gjort sin bedömning utifrån de 
förutsättningar som har presenterats.   
 

Inför antagande av revisionsklienter görs en riskbedömning där ett 20-tal ställningstaganden 
görs. Ovanstående information är naturligt alldeles för knapphändig för att kunna göra en 
fullständig riskbedömning varför jag svarat utifrån min "magkänsla" och med vilken 
sinnesstämning jag går in i den formella riskbedömningsprocessen. Detta gäller för samtliga 
case i denna enkät. 

 

För att slutligt ta ställning till frågan om att acceptera uppdraget krävs ytterligare information 
exempelvis kring vilka personer som finns som ägare, styrelse och ledning, mer information 
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om verksamheten, tidigare revisionsberättelser, eventuella betalningsanmärkningar samt om 
det finns annan kunskap om företaget eller dess företrädare som kan påverka bedömningen. 
Som revisor har jag att bedöma om jag själv har tillräcklig kompetens för att kunna göra en 
gedigen revision. 

 
Specifikt för ett par case har en del kommentarer visat att respondenterna har uppmärksammat 
riskområden som inte var huvudsyftet då casen utformades. I case 1 var tanken att ägarstrukturen 
(ägarlett) och storleken (stort) skulle avgöra risksynen, men en del kommentarer har visat att 
även branschen (IT-bransch) har ökat risken något. 
 

Att bolaget är snabbväxande och agerar inom IT-branschen (som är mycket konkurrentutsatt 
samt snabbutvecklande) påverkar risken något (ökar). 

 
I case 10 har en del respondenter kommenterat att det finns en politisk risk i städbranschen, då 
det stundande riksdagsvalet kan resultera i att RUT-avdraget avskaffas, vilket kan ha en stor 
påverkan på branschen. 
 

Risken består inte enbart av hård konkurrens utan är också helt beroende av politiska beslut. 
Det kan snart komma ett politiskt beslut som helt rycker undan möjligheten att bedriva 
verksamheten. 

 
Sammanfattningsvis har dessa kommentarer av lite allvarligare art tagits i beaktande men alla 
respondenter har haft samma förutsättningar, varför vi har utgått ifrån att svaren är tillförlitliga 
för att kunna besvara frågeställningen.  
 
 

4.7 Bortfallsanalys 
 
Bortfallet utgörs av den del av urvalet, här hela populationen, som av olika anledningar inte har 
besvarat enkäten. Ett bortfall kan medföra att de slutsatser vi har dragit blir snedvridna och inte 
speglar hela populationen. (Bryman och Bell, 2005, s. 111) 

 
Tabell 4.1 visar svarsfrekvensen för enkätundersökningen och hur bortfallet har fördelat sig på 
olika orsaker. Målpopulationen var 2 106 revisorer som är medlemmar i FAR. Av dessa har 12,8 
procent svarat, det vill säga 269 revisorer. Vi fick redan i stadiet av insamlande av e-postadresser 
ett visst bortfall, eftersom det för vissa revisorer inte finns någon uppgift om e-postadress i 
FAR:s register. När vi hade skickat ut enkäten, både första gången och efter påminnelsen, fick vi 
52 automatiska svar via e-post om att revisorn skulle vara otillgänglig på sin e-postadress tills 
efter enkäten avslutats. 13 revisorer svarade med ett personligt e-postmeddelande att det inte 
hade tid att svara på enkäten och tio svarade att de inte ville svara. Anledningarna till att dessa 
tio inte ville svara varierade, alltifrån att de inte tyckte om enkätens utformning till att de inte 
tyckte att de tillhörde vår målgrupp på grund av att de t.ex. är pensionerade eller numera arbetar 
med konsultverksamhet och inte med revision.  
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Tabell 4.1 Bortfall 

Populationsstorlek  2 106 

Totalt bortfall  1 837 
Saknade e‐postadress  75 
Ej tillgängliga  52 
Hinner ej  13 
Vill ej svara  10 
Har ej svarat   1 681 
Internt bortfall  8 
Antal svar  269 

Svarsfrekvens   12,8 % 

 
För att undvika internt bortfall, dvs. att de som svarar på enkäten hoppar över att svara på en 
eller flera frågor, valde vi ett enkätsystem som gjorde att respondenterna inte kunde slutföra 
enkäten förrän de två slutna frågorna till varje case var besvarade. Vi är medvetna om att detta 
kan innebära att en del svar är missvisande. (Ejlertsson, 2005, s. 25) En del revisorer har 
kommenterat att de, utifrån den information som ges i casen, inte har kunnat göra en fullgod 
bedömning för att kunna besvara följdfrågorna till casen, vilket exemplifieras av kommentaren 
nedan . Vi fick även svar från någon som hade tekniska problem att besvara enkäten. Vi har valt 
att se dessa svar som ett internt bortfall.  
 

Ni får ursäkta mina ensidiga svar men det är fullständigt omöjligt att gör en riskanalys enbart 
baserat på bolagens olika verksamheter och ev. skatte- och/eller revisorsanmärkningar. Vi har 
mycket omfattande klientacceptansregler där denna information enbart utgör en begränsad del. 
Orsakerna bakom ev. anmärkningar kan också variera i det oändliga. Så mina svar har 
genomgående blivit högsta risk därför jag saknar väldigt mycket info. Visserligen säger ni att 
allt övrigt är OK men eftersom jag inte kan acceptera en ny kund utan att ha träffat honom så 
blir ju risken hög och mina svar nej. Ni får gärna kontakta mig om ni vill att jag ska utveckla 
mina funderingar samtidigt som jag förstår om ni kastar mina svar. 

 
Enligt Jacobsen (2002) är 50 procent i svarsfrekvens tillfredställande men han påpekar även att 
det viktigaste inte är storleken på bortfallet utan hur bortfallet ser ut. Det största problemet är ett 
systematiskt snedvridet bortfall. (Jacobsen, 2002, s. 362) Även Bryman och Bell (2005, s. 164-
167) anser att en svarsfrekvens under 50 procent är oacceptabel för enkäter och hänvisar till 
Mangione (1995). De hävdar dock att enkäter är associerade med en låg svarsfrekvens och att 
vetenskapliga undersökningar med stora bortfall (uppemot 79 procent) ändå har publicerats i 
ansedda vetenskapliga tidskrifter (Bryman och Bell, 2005, s. 164-167). Även Denscombe (2009, 
s. 50) påpekar att svarsfrekvensen för post- och internetenkäter brukar vara förhållandevis låg 
och Saunders et al (2009, s. 364) menar att svarsfrekvensen kan förväntas vara låg vid 
internetenkäter, ca elva procent.  
 
Vi har en låg svarsfrekvens på endast 12,8 procent vilket sänker validiteten av vår undersökning. 
Den låga svarsfrekvens har vi haft i åtanke då slutsatser dragits för hela populationen och det är 
med viss reservation som slutsatserna är generaliserbara. Vi har dock utvärderat bortfallet och 
funnit en bra fördelning bland dem som svarat i förhållande till hela populationen, både när det 
gäller kön och byråer. Tabell 4.2 visar förhållandena i antal och i procent mellan hela 
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populationen, med undantag från dem som saknade e-postadresser på FAR:s hemsida, och de 
som har svarat på enkätundersökning, uppdelat på kön och byråer.  
 
Tabell 4.2 Antal och andel utskick och svar 

Byrå  Totalt antal  Procent  Antal som svarat Procent

Kvinnor  554  27,3  50 18,6

Män  1477  72,7  219 81,4

Totalt  2031  100  269 100

PwC  448  22,1  72 26,8

Ernst & Young  319  15,7  42 15,6

KPMG  281  13,8  38 14,1

Deloitte  106  5,3  16 5,9

Grant Thornton  124  6,1  14 5,2

BDO  85  4,2  10 3,7

SET  66  3,2  10 3,7

Annan byrå  602  29,6  67 24,9

Totalt  2031  100,0  269 100,0

 
I målpopulationen var ca 27 procent kvinnor och 73 procent män. Av dem som har svarat på 
enkäten var ca 19 procent kvinnor och 81 procent män. Detta innebär att det är en något 
övervägande antal svar av män i förhållande till populationen och resultatet är något snedvridet. 
Detta har tagits i beaktande när generaliseringar har gjorts och för alla resultat måste denna bias 
mot män uppmärksammas. Sett till fördelningen av svar över de olika byråerna överensstämmer 
svarsuppdelningen bra med hela populationen (tabell 4.2). En liten snedfördelning har skett då 
revisorerna på PwC har svarat i hög utsträckning och revisorerna på ”Annan byrå” har svarat i 
lägre utsträckning. PwC och Ernst & Young respektive kvinnor var överrepresenterade i den 
bortfallsgrupp av revisorer som inte var tillgängliga. De revisorer som svarade att de inte hade 
tid att besvara enkäten kom övervägande från små byråer. Flera av dem kommenterade att denna 
period i maj tillhörde deras högsäsong. Vi anser dock att de som har svarat på enkäten är rimligt 
representativa för hela populationen, vilket höjer reliabiliteten (Ejlertsson, 2005, s. 99). 
 
 

4.8 Operationalisering 
 
Hypoteserna är utformade på ett sådant sätt att det finns en beroende variabel och tio oberoende 
variabler. De tio hypoteserna innehåller vardera en beroende och en oberoende variabel. Varje 
hypotes testas mot minst två eller maximalt samtliga tio case. Nedan presenteras varje hypotes 
och de case som ska testa den variabel som vi vill undersöka. 
 
 

4.8.1 Beroende variabel 
 
Den beroende variabeln är revisorns syn på den potentiella klientens risk. Vi har undersökt den 
beroende variabeln genom att revisorn fick ta ställning till tio potentiella klienter och därefter 
bedöma deras risknivå.  
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Intensiteten av risk innebär inte enbart en värdering av att revisorers syn på potentiella klienters 
risk är lika eller olika, utan också hur lika eller olika de är. Eftersom vi har använt oss av en 
pålitlig skala, det vill säga en som är enkel att avläsa, kan vi i hög grad öka den interna 

reliabiliteten. (Bryman och Bell, 2005, s. 67)  
 
För att få ytterligare nyanser och attityder vad gäller revisorers syn på potentiella klienters risk 
har vi bett dem att ta ställning till om de kommer att anta klienten som har presenterats i caset 
eller ej. Flera revisorer ha dessutom kommenterat varför de har svarat som de har gjort. Med den 
öppna frågan ville vi undersöka om risknivån var det som påverkade revisorernas svar i en 
negativ riktning eller om det kunde bero på andra faktorer. 
 
 

4.8.2 Oberoende variabler 
 
För att skapa en så hög validitet som möjligt valdes de faktorer som påverkar revisorers syn på 
potentiella klienters risk mycket noggrant, genom att ta tidigare forskning i beaktande och att 
utgå ifrån kända teorier. Det har varit en osäkerhet att valet av faktorer kan ha varit fel och 
därmed ha snedvridit resultatet. För att minska risken för detta har vi utgått ifrån teorier och 
tidigare forskning som sedan har utmynnat i hypoteser. Hypoteserna presenteras i samma 
disposition som i teorikapitlet.  

 
 
4.8.2.1 Byrå 
 

Hypotes 1: Revisorer har samma syn på potentiella klienters risk. 
 
Med hypotes 1 har syftet varit att undersöka om de regelverk som revisorer måste ta hänsyn till 
vid antagande av nya klienter påverkar i sådan omfattning att alla revisorer har samma syn på 
risk. Med hjälp av samtliga case har en jämförelse skett om graden av risk ses på liknande sätt av 
alla revisorerna och om revisorerna accepterar samma klienter. För att undersöka om 
revisorskåren ser potentiella klienters risk på samma sätt har de inledande demografiska 
variablerna använts för analysen.  
 

Hypotes 2: Revisorer på medelstora och stora revisionsbyråer har samma syn på potentiella 
klienters risk.  
 
I denna hypotes har alla case använts i analysen för att få en så hög grad av information som 
möjligt. Här har testats om variabeln storlek på revisionsbyrån har någon betydelse vid 
revisorernas syn på risknivån. Variabeln kan anta tre olika värden, stora byråer, medelstora 
byråer och små byråer. För att göra indelningen i grupperna har vi utgått ifrån antalet anställda 
inom byråerna i Sverige och världen. Indelning har gjorts enligt följande: stora revisionsbyråer 
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PwC (3 600 anställda i Sverige och drygt 163 000 i världen), Ernst & Young (1 955 och 
144 000), KPMG (1 500 och 140 000) och Deloitte (1 100 och 150 000). Som medelstora 
revisionsbyråer klassificerades följande byråer: Grant Thornton (830 anställda i Sverige och 30 
000 i världen), BDO (600 och 45 000) och SET (250, finns endast i Sverige). Övriga byråer som 
har varit med i undersökningen ansågs vara små byråer. (PwC, 2010a; 2010b; Ernst & Young, 
2010a; 2010b; KPMG, 2010a; 2010b; Deloitte, 2010a; 2010b; Grant Thornton, 2010b; 2010c; 
BDO, 2010b; 2010c; SET, 2010b) 
 

Hypotes 3: Revisorer inom samma byrå har samma syn på potentiella klienters risk. 
 
I en av enkätens demografiska frågor efterfrågades byråtillhörighet för att kunna undersöka 
eventuellt samband mellan byråtillhörigheten och synen på klienters risk. Utifrån hypotesen 
undersöktes om revisorerna påverkas av organisationskulturen inom byrån i sin syn på 
potentiella klienters risk. Den oberoende variabeln i denna hypotes är byråtillhörighet. I denna 
hypotesprövning har vi endast kunnat urskilja de stora och medelstora byråerna: PwC, Ernst & 
Young, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, SET och BDO. Övriga, små byråer har inte kunnat 
identifieras eftersom de klassificerades som ”Annan byrå” i enkätundersökningen.  

 
Hypotes 4: Det finns ett samband mellan storleken på revisorns byrå och revisorns syn på 
potentiella klienters risk. 
 
I denna hypotes har storleken på revisionsbyrån varit den oberoende variabeln. Sambandet 
mellan storleken på byrån och hur hög risknivå revisorerna gett klienterna har undersökts. 
Samtliga case har tagits i beaktande. Tidigare klassificering av stora, medelstora och små byråer 
har använts även för denna hypotesprövning. Hur revisorer på olika stora byråer har valt att anta 
eller inte anta de potentiella klienterna i casen har också undersökts.  

 
 
4.8.2.2 Revisor  
 

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan revisorns erfarenhet och revisorns syn på potentiella 
klienters risk. 
 
Denna hypotes hade för avsikt att studera om erfarenhet påverkar synen på risk. Revisorerna har 
fått ange vilket år de auktoriserades och ett samband mellan hur länge revisorerna har varit 
auktoriserade och risknivån på de potentiella klienterna har undersökts. Alla case har använts vid 
hypotesprövningen. 
 

Hypotes 6: Kvinnliga revisorer sätter en högre nivå på potentiella klienters risk än manliga. 
 
Hypotesprövningen gjordes för att undersöka om kön har inverkan på revisorers bedömning av 
potentiella klienters risknivå och i vilken utsträckning klienterna antas. Variabeln kan anta två 
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värden, kvinna eller man. Revisorerna har fått svara på en demografisk fråga i 
enkätundersökningen för denna indelning. Alla enkätens case, den beroende variabeln, har 
använts vid analysen av den oberoende variabeln.  
 
 

4.8.2.3 Klient  
 

Hypotes 7: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens branschtillhörighet och 
revisorns syn på risk. 
 
Den oberoende variabeln branschtillhörighet har undersökts om den påverkar revisorers syn på 
de potentiella klienternas risk och i vilken mån klienterna antas. För att kontrollera om det finns 
ett samband mellan bransch och risk har tre olika branscher valts ut då de anses ha specifika 
egenskaper för revisorers riskbedömning. De tre utvalda branscherna är finansbranschen, ett 
agenturföretag och restaurangbranschen där kontanthantering förekommer. De case i enkäten 
(bilaga 2) som är kopplade till den oberoende variabeln är följande företag: finansbolaget 
InvesteraMera AB, case 2 (RN, prov 4), agenturföretaget Mixpack AB, case 3 (RN, prov 5) och 
restaurangerna Nilssons Krogar AB, case 5 (RN, prov 9; RN, prov 10). 

 
Hypotes 8: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens bakgrund och revisorns syn på 
risk.  
 
Klientens bakgrund är den oberoende variabeln för denna hypotes och är kopplad till fyra case 
(bilaga 2): oren revisionsberättelse i MSD Data AB, case 4 (RN, prov 13; RN, prov 7), 
skatterevision i Kabel & Co AB, case 6 (RN, prov 6; RN, prov 7), konkurser i det förflutna i 
Edvins Kontorsmateriel AB, case 9 (RN, prov 8) och dålig finansiella ställning i Städ och Ren 
AB, case 10 (RN, prov 11).  
 

Hypotes 9: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens storlek och revisorns syn på 
risk.   
 
Klientens storlek är ytterligare en oberoende variabel som har undersökts. Variabeln kan anta två 
värden, litet bolag och stort bolag. För definitionen av litet och stort bolag har vi använt reglerna 
i ÅRL. För stort bolag är antalet anställda mer än 50, balansomslutning minst 25 miljoner kronor 
och nettoomsättningen mer än 50 miljoner kronor för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren. (1 kap. 3 § 4-5 p. ÅRL) För denna jämförelse har två case använts (bilaga 2): 
Kampanjmakaren AB, case 6, som är ett litet bolag (RN, prov 1) och IT Smart AB, case 1, som 
uppfyller kraven för stort bolag (RN, prov 2). 

 
Hypotes 10: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens ägarförhållanden och 
revisorns syn på risk. 
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Hypotesens ändamål har varit att testa om det finns något samband mellan klientens 
ägarförhållanden och hur klientens risknivå bedöms samt i vilken utsträckning klienterna antas. 
Den oberoende variabeln kan anta två värden: ägarlett bolag och börsnoterat bolag. Vi ville med 
hjälp av denna hypotes undersöka om ett börsnoterat bolag ges en högre risk än ett ägarlett bolag 
och hur mycket risken skiljer sig åt. Denna hypotes har testats med hjälp av två case (se bilaga 
2), vilka beskriver två företag i liknande storlek: IT Smart AB, case 1, som är ägarlett (RN, prov 
2) och Woff & Mjau AB, case 8, som är börsnoterat (RN, prov 3).  
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5 EMPIRISK ANALYS 
 

I detta kapitel presenteras de resultat som enkätstudien har lett fram till. Inledningsvis ges en 
kort beskrivning av det övergripande resultatet. Vidare kommer tabeller och analys att 
presentera resultatet för studiens alla hypoteser. Kapitlet avslutas med en 

hypotessammanfattning. 

 
 
 
 
 

5.1 Beskrivande statistik 
 
För att ge en överblick av resultaten från enkätundersökningen visas först den beskrivande 
statistiken och sedan kommer resultatet att analyseras utifrån hypoteserna separat. Eftersom 
enkätundersökningen har en tillräckligt hög svarsfrekvens för att anta att resultatet är 
normalfördelat har inga statistiska beräkningar gjorts för att undersöka normalfördelning 
(Körner, 1985, s. 62; Hair et al, 2006, s. 80). Det statistiska programmet SPSS har använts för att 
analysera det empiriska materialet. I alla de olika statistiska testerna har vi valt att använda oss 
av som lägst en konfidensgrad på 90 procent (Tagesson et al, 2005; García-Meca och Sánchez 
Ballesta, 2009). Att denna låga grad accepteras innebär dock en ökad risk för fel i skattningen 
med ett smalare intervall (Körner, 1985, s. 57). Konfidensgraden på 90 procent betyder att där 
det finns ett svagt signifikant samband förkastas inte hypotesen förrän vid p>0,100. Med hjälp av 
Pearson Correlation test har en korrelationsmatris utförts (bilaga 3) för att kunna beräkna 
korrelationen mellan variablerna. 
 
Totalt antal svar för enkätundersökningen var 269, fördelat på olika byråer enligt tabell 5.1. 
 
Tabell 5.1 Svarsfrekvens fördelat på byrå 

Byrå  Svarsfrekvens  Procent

PwC  72  26,8
Ernst & Young  42  15,6
KPMG  38  14,1
Deloitte  16  5,9
Grant Thornton  14  5,2
BDO  10  3,7
SET  10  3,7
Annan byrå  67  24,9

Totalt  269  100,0

 
 
Tabell 5.2 visar fördelningen av svar mellan könen, där vi kan se att en övervägande del av 
respondenterna är män. Lägga in här att det ät en signifikant skillnader i andelen män som har 
svrat vilket ledder till att generaliseringar mellan könen måste göras med viss försiktighet.  
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Tabell 5.3 visar minimi- och maximivärdena för antalet år som respondenterna har varit 
auktoriserade och att medelvärdet är 16,2 år. 
 

 
 

 

 
 
 
I en sammanfattande tabell (tabell 5.4) presenteras risknivån för de tio casen, som 
respondenterna har fått ta ställning till. Tabellen visar risknivån för varje case, presenterad med 
minimi- och maximivärden, medelvärde och standardavvikelse. Varje case representerar en eller 
två faktorer, vilket också går att utläsa i tabell 5.4. Den faktor som bedöms vara mest riskfylld är 
att företagsägaren har konkurser bakom sig, det vill säga case 9, med ett medelvärde på 5,92. Det 
case som anses ha lägst risknivå är agenturföretaget Mixpack AB, case 3, med ett riskmedelvärde 
på 2,49 och den minsta spridningen med en standardavvikelse på 0,960. 
 
Tabell 5.4 Medelvärde för risknivån i case 1‐10 

Case  Min  Max Medelvärde Std.   Case  Min  Max Medelvärde  Std.

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag)  1  6  2,83 1,167

Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB
(litet och ägarlett bolag)  1  7  2,61  1,133

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag)  1  7  4,03 1,412

Case 7 ‐ Kabel & Co AB
(skatterevision)  1  7  3,70  1,223

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag)  1  5  2,49 0,960

Case 8 ‐Woff & Mjau AB
(stort och börsnoterat bolag)  1  7  3,59  1,410

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse)  2  7  4,6 1,282

Case 9 ‐ Edvins Grossist AB
(konkurser bakom sig)  1  7  5,92  1,088

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch)  1  7  5,66 1,173

Case 10 ‐ Städ och Ren AB
(dålig finansiell ställning)  2  7  4,97  1,210

Antal svar: 269 för alla case     

 
 
Tabell 5.5 presenterar om respondenterna har valt att acceptera de potentiella klienterna eller 
inte. I de flesta fall har en hög andel valt att acceptera klienterna trots att de anser risknivån vara 
hög. Ett fall som utmärker sig är Edvins Grossist AB, case 9. För denna klient har 70,6 procent 
avböjt att åtaga sig uppdraget som revisor, vilket är högt i jämförelse med de andra klienterna. 
Det var även detta case som fick högst medelvärde (tabell 5.4).  
 
Tabell 5.5 Svarsfrekvens för antagande av klienten för case 1‐10 

Case  Antas  Antal  Procent    Case  Antas  Antal  Procent 

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag) 

Ja 264  98,1  Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB
 (litet och ägarlett bolag) 

Ja 261  97,0 

Nej  5  1,9  Nej 8  3,0 

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

Ja 247  91,8  Case 7 ‐ Kabel & Co AB
 (skatterevision) 

Ja 247  91,8 

Nej  22  8,2 Nej 22  8,2 

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag) 

Ja 268  99,6 Case 8 ‐Woff & Mjau AB
 (stort och börsnoterat bolag) 

Ja 205  76,2 

Nej  1  0,4 Nej 64  23,8 

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse) 

Ja 216  80,3 Case 9 ‐ Edvins Grossist AB 
 (konkurser bakom sig) 

Ja 79  29,4 

Nej  53  19,7 Nej 190  70,6 

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch) 

Ja 107  39,8 Case 10 ‐ Städ och Ren AB
 (dålig finansiell ställning) 

Ja 206  76,6 

Nej  162  60,2 Nej 63  23,4 

Antal svar: 269 för alla case       

 

Tabell 5.2 Könsfördelning 

Kön  Svarsfrekvens Procent 

Kvinna  51 19,0 
Man  218 81,0 

Totalt  269 100,0 

Tabell 5.3 Erfarenhet 

Erfarenhet  Min Max  Medelvärde Std.

Antal år som auktoriserad revisor 0 38  16,2 8,86

Antal svar: 269



Kapitel 5 

 

Respondenterna har även haft möjlighet att kommentera sina svar efter varje case och ge en 
avslutande kommentar för hela enkäten. Hur många som har valt att göra detta presenteras i 
tabell 5.6. Case 4 och 5 har fått flest kommentarer och case 3 och 6 minst. För att förtydliga och 
ytterligare belysa resultaten kommer några kommentarer från respondenterna att presenteras i 
samband med en del av hypoteserna.  
 
Tabell 5.6 Kommentarer 

Case  Antal  Procent   Case  Antal Procent

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag) 

66  24,5 
Case 7 ‐ Kabel & Co AB
(skatterevision) 

105 39,0

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

74  27,5 
Case 8 ‐Woff & Mjau AB
(stort och börsnoterat bolag) 

94 34,9

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag) 

48  17,8 
Case 9 ‐ Edvins Grossist AB
(konkurser bakom sig) 

106 39,4

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse) 

139  51,7 
Case 10 ‐ Städ och Ren AB
(dålig finansiell ställning) 

90 33,5

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch) 

134  49,8  Avslutande kommentar  46 17,1

Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB 
(litet och ägarlett bolag) 

42  15,6   

 
 

5.2 Hypotesprövning 
 
I den fortsatta analysen används det empiriska datamaterialet för att testa hypoteserna 1-10. 
Analysen leder fram till om hypoteserna ska förkastas eller inte. 
 
 

5.2.1 Byrå 
 

Hypotes 1: Revisorer har samma syn på potentiella klienters risk.  
 
För att kunna påvisa att revisorer har samma syn på potentiella klienters risk har de oberoende 
variablerna kön, byrå och erfarenhet testats mot den beroende variabeln risk. Några respondenter 
har kommenterat att de anser sig ha ett samhällsansvar och påverkas av de lagar som reglerar 
klienterna, och inte enbart av de lagar som är direkt kopplade till revisionen. Eftersom alla 
aktiebolag för närvarande måste anlita en revisor ser vissa respondenter det som en moralisk 
skyldighet att inte avböja riskfyllda klienter. Dessa kommentarer skulle kunna tyda på att 
revisorer har samma syn på potentiella klienters risknivå.  
 

Hög risk behöver enligt min mening inte innebära att man inte ska åtaga sig en kund. Alla 
aktiebolag måste ju enligt ABL ha en revisor och det är ju kanske t.o.m. de med hög risk som 
behöver en revisor som allra mest. Då funkar det ju inte om alla säger nej. Som revisor tycker 
jag att man har ett visst samhällsansvar. 
 
Alla AB behöver än så länge en revisor. Om alla revisorer tackar nej till uppdraget har bolaget 
inte mycket möjlighet till bra stöd i sin riskhantering. Ansatsen från revisorn torde oftast vara 
att man har möjlighet att stötta företagarna i sin verksamhet för att minska riskerna. 
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Sammanfattningsvis är det då så att möjligheten att acceptera uppdraget är kopplat till viljan 
och förmågan att jobba med riskhantering i företaget. 

 
För att undersöka om den oberoende variabeln kön har någon påverkan på risknivån har ett t-test 
utförts, vilket presenteras i tabell 5.7. Testet visar att det finns en skillnad mellan vad män och 
kvinnor anser om den potentiella klientens risk. Denna skillnad är dock endast signifikant i case 
2 och 6.  
 
Tabell 5.7 Medelvärde fördelat på kön 

Case  Kön  Medelvärde Std. p‐värde Case  Kön  Medelvärde  Std. p‐värde

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag) 

Kvinna  2,78 1,205
0,781

Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB
(litet och ägarlett bolag) 

Kvinna  2,24  0,971
0,008

Man  2,83 1,160   Man 2,70  1,151

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

Kvinna  4,37 1,536
0,057

Case 7 ‐ Kabel & Co AB 
(skatterevision) 

Kvinna  3,67  1,306
0,854

Man  3,95 1,374   Man 3,70  1,206

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag) 

Kvinna  2,41 0,876
0,515

Case 8 ‐ Woff & Mjau AB 
(stort och börsnoterat bolag) 

Kvinna  3,63  1,600
0,838

Man  2,51 0,980   Man 3,58  1,366

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse) 

Kvinna  4,55 1,238
0,725

Case 9 ‐ Edvins Grossist AB 
(konkurser bakom sig) 

Kvinna  6,00  1,039
0,570

Man  4,62 1,294   Man 5,90  1,101
Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch) 

Kvinna  5,75 0,997
0,509

Case 10 ‐ Städ och Ren AB 
(dålig finansiell ställning) 

Kvinna  5,02  1,140
0,729

Man  5,64 1,211 Man  4,95  1,229

Antal svar: 51 kvinnor och 218 män för alla case     

 
 
För att undersöka om synen på den potentiella klientens risk var lika mellan revisorer på de olika 
byråerna utfördes en ANOVA. Resultatet, som kan utläsas i tabell 5.8, visar att det finns en 
signifikant skillnad vad gäller synen på risk för case 1, 2, 4 och 8 för revisorer från olika byråer. 
 
Tabell 5.8 Signifikansnivå för skillnad mellan byråer 

Case  p‐värde    Case  p‐värde 

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag)  0,020 

  Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB
(litet och ägarlett bolag)  0,583

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

0,028 
  Case 7 ‐ Kabel & Co AB
(skatterevision) 

0,642

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag) 

0,334 
  Case 8 ‐ Woff & Mjau AB
(stort och börsnoterat bolag) 

0,099

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse)  0,036 

  Case 9 ‐ Edvins Grossist AB
(konkurser bakom sig)  0,352

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch) 

0,266 
  Case 10 ‐ Städ och Ren AB
(dålig finansiell ställning) 

0,345

Antal svar: 269 för alla case     

 
 
En regression utfördes för att undersöka om revisorernas erfarenhet hade någon inverkan på 
synen på risk. För case 4, 6, 7, och 8 finns signifikanta samband. För case 4 och 6 påvisas svaga 
positiva samband medan för case 7 och 8 svaga negativa samband (tabell 5.9). Ett positivt 
samband innebär att ju längre erfarenhet revisorn har desto högre risknivå bedömer revisorn att 
klienten har och ett negativt samband innebär det motsatta, ju kortare erfarenhet desto lägre risk 
bedömer revisorn att klienten har. 
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Tabell 5.9 Betavärde och signifikansnivå för alla case 

Case  Beta p‐värde    Case  Beta p‐värde 

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag)  0,047  0,532 

  Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB
 (litet och ägarlett bolag)  0,144 0,065 

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag)  ‐ 0,039  0,611 

  Case 7 ‐ Kabel & Co AB
 (skatterevision)  ‐ 0,143 0,074 

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag)  0,060  0,452 

  Case 8 ‐Woff & Mjau AB
 (stort och börsnoterat bolag)  ‐ 0,125 0,083 

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse)  0,155  0,043 

  Case 9 ‐ Edvins Grossist AB
 (konkurser bakom sig)  ‐ 0,069 0,309 

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch)  0,014  0,844 

  Case 10 ‐ Städ och Ren AB
 (dålig finansiell ställning)  0,031 0,691 

Antal svar: 269 för alla case     

 
 
För att kunna sammanställa hur de olika variablerna påverkar risknivån jämfört med varandra har 
multipla regressioner utförts för alla tio casen. Resultatet, som presenteras i bilaga 4 visar att fyra 
av tio regressionsmodeller gick att använda till analysen, case 1 (0,045), case 2 (0.019), case 4 
(0,059) och case 6 (0.099). Av resultatet går det att utläsa att byråtillhörighet påverkar risknivån i 
samtliga fyra case samt att kön har en påverkan när det gäller case 2 och case 6. Med hjälp av 
tabellerna i bilaga 4 går det att utläsa om och hur stor eller liten inverkan alla de olika 
variablerna har på risknivån, med hänsyn till p-värde och beta-värdet. Utöver ett mönster 
gällande byråtillhörighet i case 1, 2, 4 och 6 går det inte att se något mönster över vilka variabler 
som påverkar risken mest. När det gäller förklaringsgraden av modellerna uppgår den som mest 
till 7,3 procent för case 2. Trots den låga förklaringsgraden går det att visa att det finns olikheter i 
åsikterna mellan revisorer angående klienternas risk. Sammantaget visar de statistiska testerna att 
hypotes 1 måste förkastas. 
 

Hypotes 2: Revisorer på medelstora och stora revisionsbyråer har samma syn på potentiella 
klienters risk. 
 
För att få en jämförelse av medelvärdena inom och mellan stora byråer och medelstora byråer 
har en ANOVA genomförts. Svaren från revisorer på de små byråerna uteslöts. Resultatet, som 
presenteras i tabell 5.10, visar endast en marginell skillnad på vad de stora revisionsbyråerna har 
fått för medelvärde på den satta risknivån i jämförelse med revisorerna på de medelstora 
byråerna. Det case som visar en något större skillnad mellan riskmedelvärdena är case 4, som 
behandlar oren revisionsberättelse. Skillnaden mellan stora och medelstora byråerna är 
tillräckligt stor för att påvisa en signifikant skillnad enligt Levens Test. Enligt vår signifikansnivå 
på 90 procent (0,069) anses skillnaden vara statistiskt säkerställd enligt. 
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Tabell 5.10 Medelvärde, standardavvikelse och signifikansnivå för stora och medelstora byråer

Case  Byrå  Medelvärde Std. p‐värde

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag) 

Stora  2,76 1,135
0,525

Medel  2,62 1,256

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

Stora  3,87 1,356
0,958

Medel  3,88 1,365

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag) 

Stora  2,42 0,945
0,226

Medel  2,65 1,152

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse) 

Stora  4,61 1,247
0,069

Medel  4,18 1,381

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch) 

Stora  5,60 1,154
0,698

Medel  5,50 1,420

Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB 
(litet och ägarlett bolag) 

Stora  2,55 1,077
0,814

Medel  2,50 1,080

Case 7 ‐ Kabel & Co AB 
(skatterevision) 

Stora  3,68 1,175
0,359

Medel  3,47 1,331

Case 8 ‐ Woff & Mjau AB 
(stort och börsnoterat bolag) 

Stora  3,47 1,353
0,112

Medel  3,88 1,472

Case 9 ‐ Edvins Grossist AB 
(konkurser bakom sig) 

Stora  5,92 1,105
0,152

Medel  5,62 1,231

Case 10 ‐ Städ och Ren AB 
(dålig finansiell ställning) 

Stora  4,85 1,182
0,514

Medel  5,00 1,348

Antal svar: 168 revisorer från stora byråer och 34 från medelstora byråer för alla case

 
 
Ett t-test har gjorts där stora och medelstora byråer gemensamt har jämförts med de små 
byråerna. Detta test har utförts för att undersöka om det finns signifikanta skillnader i stora och 
medelstora byråers risknivå jämfört med de små byråernas. Testet, vars resultat kan avläsas i 
tabell 5.11, visar att det finns signifikanta skillnader i case 1 (0,024), 2 (0,001), 5 (0,058), 6 
(0,063) och 10 (0,033). Revisorer på stora och medelstora byråer har samma syn på potentiella 
klienters risk men deras bedömning av risk skiljer sig från revisorer på små byråer.  
 
Tabell 5.11 Jämförelse av stora och medelstora byråer gentemot små byråer 

Case  Byrå  Medelvärde Std. p‐värde

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag) 

Stora och medelstora
Små 

2,73
3,10

1,154
1,169

0,024

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

Stora och medelstora
Små 

3,87
4,52

1,354
1,481

0,001

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag) 

Stora och medelstora
Små 

2,46
2,58

0,983
0,890

0,370

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse) 

Stora och medelstora
Små 

4,53
4,81

1,278
1,282

0,141

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch) 

Stora och medelstora
Små 

5,58
5,88

1,199
1,066

0,058

Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB 
(litet och ägarlett bolag) 

Stora och medelstora
Små 

2,54
2,84

1,075
1,274

0,063

Case 7 ‐ Kabel & Co AB 
(skatterevision) 

Stora och medelstora
Små 

3,64
3,85

1,202
1,282

0,230

Case 8 ‐ Woff & Mjau AB 
(stort och börsnoterat bolag) 

Stora och medelstora
Små 

3,53
3,75

1,379
1,501

0,299

Case 9 ‐ Edvins Grossist AB 
(konkurser bakom sig) 

Stora och medelstora
Små 

5,87
6,07

1,130
0,942

0,186

Case 10 ‐ Städ och Ren AB 
(dålig finansiell ställning) 

Stora och medelstora
Små 

4,88
5,24

1,209
1,182

0,033

Antal svar: 168 revisorer från stora byråer, 34 från medelstora byråer och 67 från små byråer för alla case
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Det första testet visar att det endast är ett case som ger en signifikant skillnad mellan revisorer på 
stora och medelstora byråer när det gäller synen på de potentiella klienternas risk. Resultatet av 
det andra testet visar att revisorer på stora och medelstora byråer tillsammans signifikant skiljer 
sig från revisorer på små byråer. De båda testen visar att revisorer på stora och medelstora byråer 
har en likartad syn på potentiella klienters risk och hypotesen kan därmed inte förkastas. 
 

Hypotes 3: Revisorer inom samma byrå har samma syn på potentiella klienters risk. 
 
För att undersöka om revisorer inom samma byrå har samma syn på potentiella klienters risk har 
en ANOVA utförts. För att bibehålla den sekretess som har utlovats i enkäten och förhindra att 
resultatet kan kopplas till specifika byråer har de kodats med bokstäverna A-G. Omkodningen av 
byråerna är helt slumpmässigt utförd. Ur resultatet har ”Annan byrå” uteslutits eftersom 
respondenterna i den gruppen inte kommer från samma byrå.   
 
Resultatet från ANOVA-tablån och Sheffés test visar att för revisorerna på byrå A finns det 
signifikanta skillnader i bedömningen av risken för de potentiella klienterna i case 2 (0,057) och 
case 4 (0,009). För byrå C finns det statistiskt säkerställda skillnader i bedömningen i case 3 
(0,072) och case 10 (0,077). Även i byrå D kan skillnader ses i bedömningen av case 1 (0,001) 
och case 2 (0,024). Inom byrå E har revisorerna olika syn på klienternas risk när det gäller case 1 
(0,034) och case 8 (0,029). Vad som kan påpekas är att det inte fanns någon signifikant skillnad 
när det gäller riskbedömningen av revisorerna på byrå B. I case 4 har tre byråer (A, F och G) en 
statistiskt säkerställd skillnad i bedömningen av klientens risknivå och att oren 
revisionsberättelse därför kan ses som en faktor som bedöms olika av olika revisorer inom dessa 
tre byråer. För övrigt går det inte att se någon avvikande bedömning när det gäller minimi- och 
maximivärdena eller standardavvikelserna. En sammanställning av resultatet från ANOVA-
tablån presenteras nedan i tabell 5.12. 
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Tabell 5.12 Min‐ och maxvärde, medelvärde, standardavvikelse och signifikansnivå uppdelat på byrå 

Case  Byrå  Min Max Medelvärde Std.   Case  Byrå  Min Max Medelvärde Std.

Case 1 –  
IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag) 

A  1 5 2,85 1,016 Case 6 –
 Kampanjmakaren AB 
 (litet och ägarlett bolag) 

A 1 5  2,56 0,005

B  1 5 3,10 1,197 B 1 6  2,90 1,370

C  1 6 2,82 1,227 C 1 6  2,50 1,202

D  1 3 1,80 0,789 D 1 4  2,20 0,919

E  1 4 2,25 1,065 E 1 5  2,50 1,155

F  1 5 2,6 1,351 F 1 4  2,43 0,938

G  1 6 2,74 1,251 G 1 5  2,60 1,083
ANOVA: Signifikans (0,021)  ANOVA: Ingen signifikans (0,583)

Case 2 –  
InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

A  1 6 3,78 1,270 Case 7 –
 Kabel & Co AB 
(skatterevision) 

A 2 6  3,81 1,134

B  3 6 4,50 0,972 B 1 6  3,50 1,434

C  1 7 4,13 1,510 C 1 6  3,61 1,306

D  1 6 3,40 1,647 D 1 5  3,40 1,506

E  2 7 3,81 1,601 E 2 6  3,25 1,238

F  2 6 3,79 1,311 F 1 5  3,50 1,225

G  1 6 3,81 1,273 G 2 6  3,69 1,093
ANOVA: Signifikans (0,028)  ANOVA: Ingen signifikans (0,642)

Case 3 –  
Mixpack AB 
(agenturföretag) 

A  1 5 2,50 0,872 Case 8 –
 Woff & Mjau AB 
(stort och  
börsnoterat bolag) 

A 1 7  3,74 1,384

B  1 5 2,90 1,370 B 2 6  3,60 1,350

C  1 5 2,21 0,963 C 1 6  3,26 1,369

D  1 5 2,40 1,174 D 1 6  4,50 1,716

E  1 5 2,19 1,109 E 1 6  2,94 1,340

F  1 5 2,64 1,008 F 1 6  3,64 1,336

G  1 5 2,57 0,966 G 1 6  3,40 1,231
ANOVA: Ingen signifikans (0,334)  ANOVA: Signifikans (0,099)

Case 4 –  
MSD Data AB 
(oren  
revisionsberättelse) 

 

A  2 7 4,92 1,097 Case 9 –
 Edvins Grossist AB 
(konkurser bakom sig) 

A 1 7  5,82 1,260
B  2 6 4,40 1,430 B 4 7  6,00 1,054
C  1 7 4,55 1,350 C 4 7  6,08 0,818
D  2 6 4,20 1,135 D 3 7  5,30 1,418
E  2 7 4,50 1,414 E 4 7  6,06 0,997
F  1 6 4,00 1,569 F 3 7  5,57 1,222
G  2 7 4,19 1,234 G 2 7  5,90 1,100

ANOVA: Signifikans (0,036)  ANOVA: Ingen signifikans (0,352)

Case 5 –  
Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o 
restaurangbransch) 

A  3 7 5,78 0,996 Case 10 –
Städ och Ren AB 
(dålig finansiell  
ställning) 

A 3 7  4,94 1,185
B  2 7 5,60 1,578 B 3 7  5,40 1,578
C  2 7 5,32 1,233 C 3 7  4,74 1,032
D  3 7 5,30 1,418 D 2 7  4,80 1,476
E  2 7 5,31 1,537 E 2 7  5,00 1,366
F  3 7 5,57 1,399 F 2 6  4,86 1,094
G  2 7 5,67 1,141 G 2 7  4,74 1,251

ANOVA: Ingen signifikans (0,266) ANOVA: Ingen signifikans (0,345)

Antal svar: 202 revisorer från de sju stora och medelstora byråerna för alla case

 
 
Det föreligger samband mellan synen på risk och revisorns byråtillhörighet, eftersom revisorerna 
på fyra byråer har en skillnad i sina bedömningar av risknivån i endast två av tio case. För 
revisorerna på de övriga tre byråerna finns det ingen fastställd skillnad i riskbedömningen av 
något av casen och därför anses revisorer inom samma byrå ha samma syn på de potentiella 
klienternas risk. Detta leder till att hypotesen inte kan förkastas.  

 
Hypotes 4: Det finns ett samband mellan storleken på revisorns byrå och revisorns syn på 
potentiella klienters risk. 
 

För att kunna avgöra om denna hypotes kan förkastas eller inte har den beroende variabeln risk 
testats mot den oberoende variabeln byråer uppdelat i stora, medelstora och små byråer. 
Resultaten av en ANOVA visar att det finns en signifikant skillnad i case 1 (0,063), 2 (0,004), 4 
(0,065) och 10 (0,082), beroende av vilken storlek på byrån som respondenterna kommer ifrån 
(tabell 5.13). För att kunna urskilja vilka grupper av byråer som det finns skillnader mellan i 
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bedömningarna av de fyra casen användes ett Sheffés test. Utförandet gav inget utslag för case 1, 
men signifikans finns för de övriga tre casen. En korstabell, tabell 5.14, gjordes för att visa i hur 
stor utsträckning revisorerna väljer att acceptera respektive avböja de olika klienterna, uppdelat 
på byråstorlek. 
 
Tabell 5.13 Medelvärde och signifikansnivå för stora, medelstora och små byråer 

Case  Byrå  Medelvärde p‐värde Case  Byrå  Medelvärde p‐värde

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag) 

Stora  2,76

0,063
Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB 
(litet och ägarlett bolag 

Stora  2,55 

0,175Medel  2,62   Medel  2,50

Små  3,10   Små 2,84

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

Stora  3,87

0,004
Case 7 ‐ Kabel & Co AB 
(skatterevision) 

Stora  3,68

0,324Medel  3,88   Medel  3,47

Små  4,52   Små 3,85

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag) 

Stora  2,42

0,310
Case 8 ‐ Woff & Mjau AB 
(stort och börsnoterat bolag) 

Stora  3,47

0,174Medel  2,65   Medel  3,88

Små  2,58   Små 3,75

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse) 

Stora  4,61

0,065
Case 9 ‐ Edvins Grossist AB 
(konkurser bakom sig) 

Stora  5,92

0,137Medel  4,18   Medel  5,62

Små  4,81   Små  6,07

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch) 

Stora  5,60

0,181
Case 10 ‐ Städ och Ren AB 
(dålig finansiell ställning) 

Stora  4,85

0,084Medel  5,50   Medel  5,00

Små  5,88   Små  5,24

Antal svar: 168 revisorer från stora byråer, 34 från medelstora byråer och 67 från små byråer för alla case

 
 
Tabell 5.14 Antal som antar klienten fördelat på stora, medelstora och små byråer

  Case 1 ‐   
IT Smart AB 

(stort och ägarlett 
bolag) 

Case 2 ‐   
InvesteraMera AB 

(finansbolag) 

Case 3 ‐
Mixpack AB 
(agenturföretag) 

Case 4 ‐
MSD Data AB 

(oren 
revisionsberättelse) 

Case 5 ‐ 
 Nilssons Krogar AB 

(kontant‐ o 
restaurangbransch) 

  Anta  Antal  Procent    Antal Procent Antal Procent Antal Procent    Antal  Procent

Stora 
Ja  168  100    162 96,4 168 100 134 79,8    75  44,6

Nej  0  0    6 3,6 0 0 34 20,2    93  55,4

Medel 
Ja  34  100    33 97,1 34 100 33 97,5    17  50

Nej  0  0    1 2,9 0 0 1 2,9    17  50

Små 
Ja  62  92,5    52 77,6 6 98,5 49 73,1    15  22,4
Nej  5  7,5    15 22,4 1 1,5 18 26,9    52  77,6

  Case 6 ‐  
Kampanjmakaren AB 
(litet och ägarlett bolag) 

Case 7 ‐ 
 Kabel & Co AB 
(skatterevision) 

Case 8 ‐
Woff & Mjau AB 
(stort och börsnoterat 
bolag) 

Case 9 ‐
Edvins Grossist AB 
(konkurser bakom sig) 

Case 10 ‐ 
Städ och Ren AB 
(dålig finansiell 
ställning) 

  Anta  Antal  Procent    Antal Procent Antal Procent Antal Procent    Antal  Procent

Stora 
Ja  165  98,2    157 93,5 142 84,5 49 29,2    138  82,1

Nej  3  1,8    11 6,5 26 15,5 119 70,8    30  17,9

Medel 
Ja  33  97,1    33 97,1 28 82,4 13 38,2    26  76,5

Nej  1  2,9    1 2,9 6 17,6 21 61,8    8  23,5

Små 
Ja  63  94    57 85,1 35 52,2 17 25,4    42  62,7
Nej  4  6    10 14,9 32 47,8 50 74,6    25  37,3

Antal svar: 168 revisorer från stora byråer, 34 från medelstora byråer och 67 från små byråer för alla case

 
 
När det gäller case 2 finns signifikanta skillnader både mellan stora och små byråer (0,006) samt 
mellan medelstora och små byråer (0,093). Medelvärdena skiljer sig inte åt mellan de stora och 
de medelstora byråerna, däremot visar resultatet att de små byråerna sätter en högre risknivå än 
de större byråerna. Av revisorerna på de små byråerna accepterar 22,4 procent inte klienten 
medan motsvarande siffra för de större byråerna endast är ca 3 procent, vilket är en stor skillnad. 



Kapitel 5 

 

För case 4 finns en skillnad mellan medelstora och små byråer (0,065). De medelstora byråerna 
har ett lägre medelvärde än både stora och små byråer. Revisorerna på de medelstora byråerna 
avböjer klienten mindre frekvent, då 2,9 procent har svarat nej. Av de revisorer som arbetar för 
de stora byråerna avböjer 20,2 procent klienten och av dem som arbetar på små byråer 26,9 
procent. 
 
Däremot i case 10, som behandlar dålig finansiell ställning, finns det en skillnad mellan stora och 
små byråer (0,085). De revisorer som arbetar på de små revisionsbyråerna avböjer mer än 
dubbelt så många gånger denna klient. Medelvärdet för risknivån är högst för revisorerna på de 
små byråerna och lägst för revisorerna på de stora byråerna.   
 
I alla de fyra casen med signifikanta skillnader har revisorerna på de små byråerna ett högre 
medelvärde på risknivån än både de stora och de medelstora byråerna. Detta gäller även för de 
resterande casen, utom case 3 och 8. För att ytterligare bestyrka att de små byråerna sätter högre 
risknivåer, visar resultatet i tabell 5.14 att revisorerna på de små byråerna avböjer alla tio klienter 
mer frekvent än revisorerna på de stora och medelstora byråerna. Det finns således ett samband 
mellan storleken på revisorns byrå och revisorns syn på potentiella klienters risk, därför förkastas 
hypotesen inte. 
 
 
5.2.2 Revisor 
 

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan revisorns erfarenhet och revisorns syn på potentiella 
klienters risk.  
 
En regression för varje case har utförts för att visa eventuella samband mellan de potentiella 
klienternas risk och revisorernas erfarenhet. Regressionsanalyserna per case, har sammanställts i 
tabell 5.15. Tabell 5.15 visar att case 4 (0,099) och case 6 (0,037) har signifikanta samband 
mellan casens risknivå och revisorernas erfarenhet. I både case 4 och case 6 finns det positiva 
samband, det vill säga att revisorerna som har varit auktoriserade en längre tid sätter en högre 
risknivå i dessa två fall. I regressionsanalyserna till dessa case kan även utläsas att konstanten a 
är nästintill den samma i båda fallen, drygt 13 år. Konstanten innebär att revisorer som varit 
auktoriserade i drygt 13 år därefter sätter högre risknivåer för dessa två case. Då de båda casen 
visade på ett positivt samband betyder det att efter det 13:e året ökar risknivån med 0,696 per år 
när det gäller case 4 och med 0,995 per år för case 6.   
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Tabell 5.15 Samband mellan erfarenhet och risknivå 

Case  p‐värde  St. beta

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag) 

0,190 0,608

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

0,953 0,023

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag) 

0,204 0,716

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse) 

0,099 0,696

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch) 

0,320 0,460

Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB 
(litet och ägarlett bolag) 

0,037 0,995

Case 7 ‐ Kabel & Co AB 
(skatterevision) 

0,967 0,018

Case 8 ‐ Woff & Mjau AB 
(stort och börsnoterat bolag) 

0,367 ‐0,347

Case 9 ‐ Edvins Grossist AB 
(konkurser bakom sig) 

0,852 ‐0,093

Case 10 ‐ Städ och Ren AB 
(dålig finansiell ställning) 

0,381 0,392

Antal svar: 269 för alla case 
 

 
 
Trots att resultatet visar på svaga samband i case 4 och 6 anses erfarenhet vara en väldigt liten 
förklaring till att revisorerna har olika syn på risk. Med hjälp av determinationskoefficienten för 
de två regressionsmodellerna kan erfarenhet sägas förklara skillnaden i risknivå mellan olika 
revisorer till en procent för case 4 och till 1,6 procent för case 6. Eftersom erfarenhet förefaller 
ha en så pass obetydlig påverkan på att olika revisorer sätter olika risknivå på varje case, anses 
det endast finnas svaga tendenser till samband mellan revisorns erfarenhet och deras syn på den 
potentiella revisorns risk. Hypotesen förkastas således.  
 

Hypotes 6: Kvinnliga revisorer sätter en högre nivå på potentiella klienters risk än manliga. 
 
Tabell 5.16 presenterar resultatet av genomfört t-test som visar att det är signifikanta skillnader 
mellan manliga och kvinnliga revisorers syn på potentiella klienters risk i case 2 (0,057) och i 
case 6 (0,008). Skillnaden i medelvärdena är 0,42 för case 2, där kvinnor sätter en högre risknivå 
än män. I case 6 är skillnaden 0,46 och där sätter män en högre risknivå. När det gäller case 2 
förklaras skillnaden med en signifikansnivå på 90 procent, medan skillnaden för case 6 klarar en 
signifikansnivå på 99 procent. 
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Tabell 5.16 Medelvärde och standardavvikelse fördelat på kön           

Case  Kön  Medelvärde Std. Case  Kön  Medelvärde  Std.

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag) 

Kvinna  2,78 1,205 Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB 
(litet och ägarlett bolag) 

Kvinna  2,24  0,971

Man  2,83 1,160 Man  2,70  1,151

T‐test: Ingen signifikans (0,781)  T‐test: Signifikans (0,008)   

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

Kvinna  4,37 1,536 Case 7 ‐ Kabel & Co AB 
(skatterevision) 

Kvinna  3,67  1,306

Man  3,95 1,374 Man  3,70  1,206

T‐test: Signifikans (0,057)  T‐test: Ingen signifikans (0,854) 

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag) 

Kvinna  2,41 0,876 Case 8 ‐ Woff & Mjau AB 
(stort och börsnoterat bolag) 

Kvinna  3,63  1,600

Man  2,51 0,980 Man  3,58  1,366

T‐test: Ingen signifikans (0,515)  T‐test: Ingen signifikans (0,838) 

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse) 

Kvinna  4,55 1,238  Case 9 ‐ Edvins Grossist AB 
(konkurser bakom sig) 

Kvinna  6,00  1,039

Man  4,62 1,294  Man  5,90  1,101

T‐test: Ingen signifikans (0,725)  T‐test: Ingen signifikans (0,570) 

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch) 

Kvinna  5,75 0,997 Case 10 ‐ Städ och Ren AB 
(dålig finansiell ställning) 

Kvinna  5,02  1,140

Man  5,64 1,211 Man  4,95  1,229

T‐test: Ingen signifikans (0,509)    T‐test: Ingen signifikans (0,729) 

Antal svar: 51 kvinnor och 218 män för alla case   

 
 
Av tabell 5.17 framgår att vid antagandet av klienter finns det skillnader mellan män och kvinnor 
i case 2 och 6, vilket överrensstämmer med synen på risk. När det gäller case 2 är det fler 
kvinnor som väljer att inte acceptera klienten och i case 6 är det fler män som avböjer klienten. 
För antalet kvinnor och män som väljer att inte anta klienten är det ganska jämnt mellan könen i 
övrigt. Ett avvikande fall är case 7, där en större andel kvinnor än män avböjer den potentiella 
klienten. 
 
Tabell 5.17 Antal som antar klienten fördelat på kön 

  Case 1 ‐   
IT Smart AB 

(stort och ägarlett 
bolag) 

Case 2 ‐   
InvesteraMera AB 

(finansbolag) 

Case 3 ‐
Mixpack AB 
(agenturföretag) 

Case 4 ‐
MSD Data AB 

(oren 
revisionsberättelse) 

Case 5 ‐ 
 Nilssons Krogar AB 

(kontant‐ o 
restaurangbransch) 

  Anta  Antal  Procent    Antal  Procent Antal Procent Antal Procent    Antal  Procent

Kvinnor 
Ja  50  98    42  80,4 51 100 39 76,5    19  37,3

Nej  1  2    10  19,6 0 0 12 23,5    32  62,7

Män 
Ja  214  98,1    206  94,5 217 99,5 177 81,2    88  40,4
Nej  4  1,9    12  5,5 1 0,5 41 18,8    130  59,6

  Case 6 ‐  
Kampanjmakaren AB 
(litet och ägarlett 
bolag) 

Case 7 ‐ 
 Kabel & Co AB 

(skatterevision) 

Case 8 ‐
Woff & Mjau AB 
(stort och börsnoterat 
bolag) 

Case 9 ‐
Edvins Grossist AB 
(konkurser bakom sig) 

Case 10 ‐ 
Städ och Ren AB 
(dålig finansiell ställning)

  Anta  Antal  Procent    Antal  Procent Antal Procent Antal Procent    Antal  Procent

Kvinnor 
Ja  51  100    43  84,3 34 66,7 12 23,5    40  78,4

Nej  0  0    8  15,7 17 33,3 39 76,5    11  21,6

Män 
Ja  210  96,3    204  93,5 171 78,4 67 30,7    166  76,1
Nej  8  3,7    14  6,5 47 21,6 151 67,9    52  23,9

Antal svar: 51 kvinnor och 218 män för alla case 

 
 
Vid en jämförelse av medelvärden och acceptensandel för alla casen är spridningen för liten 
mellan mäns och kvinnors syn på risk för att kunna påvisa någon skillnad dem emellan. Det finns 
endast svaga tendenser till ett mönster att kvinnor skulle vara mer riskaversa än män, varför 
hypotesen förkastas. Det ska dock noteras att det i studien är en höge andel män som har 
besvarat enkäten än andelen för hela populationen (tabell 4.2), vilket medför att resultatet måste 
bedömas med viss försiktighet.  
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5.2.3 Klient 
 

Hypotes 7: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens branschtillhörighet och 
revisorns syn på risk. 
 
Huruvida branschtillhörighet påverkar revisorers syn på risk testas genom tre olika case. De 
olika branscher som har testats är, case 2, finansbolag, case 3, agenturföretag och case 5, en 
klient inom kontant- och restaurangbranschen. För att undersöka detta har medelvärde på 
risknivån och antalet revisorer som valt att anta klienten i de specifika branscherna undersökts. 
Resultaten presenteras i tabell 5.18 och 5.19. För att kunna påvisa om det finns en skillnad 
mellan de olika casen, och därmed mellan branscherna, har även ett ”Paired Samples” t-test 
utförts. Testet visar att det finns stora skillnader i medelvärdena mellan alla de tre casen, med ett 
p-värde på 0,000, vilket innebär att skillnaderna är statistiskt säkerställda till 99,9 procent. Detta 
visar att risknivån påverkas i hög grad av vilken bransch klienten är verksam inom. 
 
Tabell 5.18 Min‐ och maxvärde, medelvärde och standardavvikelse för case 2, 3 och 5  

Case  Min Max Medelvärde Std.

Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

1 7 4,03 1,412

Case 3 ‐ Mixpack AB 
(agenturföretag) 

1 5 2,49 0,960

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch) 

2 7 5,66 1,173

Antal svar: 269 för alla case 

 
 
Tabell 5.19 Antal som antar klienten för case 2, 3 och 5

  Case 2 ‐ InvesteraMera AB 
(finansbolag) 

Case 3 ‐ Mixpack AB

(agenturföretag) 

Case 5 ‐ Nilssons Krogar AB 
(kontant‐ o restaurangbransch) 

Anta  Antal  Procent    Antal  Procent Antal Procent

Ja  247  91,8    268  99,6 107 39,8

Nej  22  8,2    1  0,4 162 60,2

Antal svar: 269 för alla case 

 
 
Medelvärden och standardavvikelser visar att case 3, agenturföretaget, anses ha en lägre risknivå 
än de övriga två branscherna. Medelvärdet är 2,49 och spridningen, det vill säga 
standardavvikelsen, är låg, 0,960, vilket tyder på att revisorerna är ense i bedömningen att denna 
bransch har en låg risk. Alla revisorer utom en har också angett att klienten kan accepteras. Även 
de kommentarer som revisorerna har gett i enkäten illustrerar att agenturföretag tillhör en 
bransch med låg risk. 
 

Risken ligger i om man enbart har en agentur som man är beroende av. Men i dagsläget kan jag 
tänka mig att bli revisor i bolaget. Redovisningen är inte så svår att ta ställning till i ett sådant 
bolag. 

 
För case 2, som beskriver ett finansbolag, visar resultatet att medelvärdet är något högre än i case 
3, 4,03, och att även standardavvikelsen är något högre, 1,412. Detta tyder på att case 2 anses 
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vara något mer riskfyllt än case 3. Denna högre risk illustreras av tabell 5.19, som visar att 8,2 
procent väljer att inte acceptera klienten som är verksam inom finansbranschen. Detta kan också 
belysas av följande kommentar: 

 
Värderingen av de underliggande uppstartsbolagen innebär regelmässigt bekymmer. 
Diskussioner om nedvärderingsbehov mm är vanligt i denna typ av bolag men på intet sätt av 
sådant slag att det ger anledning till att avstå uppdraget. 

 
Kommentarerna visade även vikten av att ha specialkunskap för att kunna revidera bolag inom 
finansbranschen. Av dem som avböjde uppdraget kommenterade flera att de inte hade tillräcklig 
kunskap om branschen och revisorerna från de stora och medelstora byråerna påpekade att de 
gav över uppdraget till en revisor inom byrån med bättre kunskap. Av följande kommentarer är 
den första från en revisor på en liten byrå och den andra från en på en stor byrå: 
 

En typ av verksamhet som jag inte har kunskap om. 

 
Jag arbetar inte med riskkapitalbolag utan lämnar uppdraget vidare till någon som gör det. 

 
Case 5, som handlar om ett företag inom kontant- och restaurangbranschen, har det klart högsta 
riskmedelvärdet av de tre casen, medelvärdet är 5,66. Standardavvikelsen är lägre än för case 2 
vilket tyder på att revisorerna är mer samstämmiga när det gäller risknivån för denna klient. 
Nästan hälften (49,8 procent) av respondenterna har kompletterat sina svar till detta case (tabell 
5.6) med kommentarer och även dessa illustrerar branschens höga risknivå. 
 

Bolaget verkar inom kontant branschen vilket ökar riskfaktorn, i ovanstående fall bedömer jag i 
planeringsfasen att bolaget har god intern kontroll över kontanthanteringen och accepterar 
uppdraget. 

 
Resultatet i tabell 5.19 visar också att 60,2 procent av revisorerna inte skulle acceptera denna 
klient vilket får anses vara en stor andel av populationen. Anledningarna till att revisorer väljer 
att inte accepterar denna klient är olika, utifrån kommentarerna, men många hänvisar till att det 
gäller kontantbranschen i allmänhet och restaurangbranschen i synnerhet. Flera kommenterar att 
de undviker branschen helt och andra lägger även till att det är av rykte och princip som de väljer 
att undvika branschen. 
 

Tar inga restauranger av princip. Det är nästan alltid svarta pengar inblandade och dessutom 
ofta ofrivilliga kontakter med kriminella som kräver att få driva garderoben och liknande. 

 
Besvärlig bransch som jag normalt inte tar några klienter inom. Finns dessutom stora 
tveksamheter kring hantering av kontanter och kassahantering. Magkänslan inte bra, accepterar 
inte uppdraget. 

 
Litar inte på restauranger och har valt att inte arbeta med denna typ av kunder. Det är ofta 
enorma risker för fusk och svarta pengar och löner och vi har ofta svårt att få betalt för den tid 
som behövs för att säkerställa en bra revision. 
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En del hänvisar till att de inte har någon erfarenhet av branschen och därför väljer att avstå från 
uppdraget. Även här gäller samma som för case 2, att revisorer på stora och medelstora byråer 
kan tänka sig att lämna över uppdraget till en kollega på byrån.  
 

Vi har valt att inte ha med restaurangbranschen att göra, då vi saknar erfarenhet från denna 
bransch. 

 
Jag kommer inte personligen att ta uppdraget då jag inte har någon erfarenhet av företag med 
kassaregister, dock kommer troligtvis en kollega att ta uppdraget. Med ny lag om kassaregister 
så finns det en bra grund att stå på för att ställa krav på bolagen och därmed också få en mer 
tillförlitlig redovisning. 

 
Resultatet, efter att ha analyserat medelvärden och antalet revisorer som väljer att acceptera 
klienten, visar att det finns en skillnad i risknivå mellan branscherna. Revisorernas syn på risk är 
beroende av klientens branschtillhörighet. Det går också tydligt att se denna skillnad utifrån 
revisorernas kommentarer om de olika branscherna. Med hänsyn till detta resultat anses 
hypotesen inte kunna förkastas. 

 
Hypotes 8: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens bakgrund och revisorns syn på 
risk.  
 
Beträffande den potentiella klientens bakgrund har fyra olika faktorer testats, oren 
revisionsberättelse, skatterevision, konkurser i det förflutna och klientens finansiella ställning. 
För denna hypotes har case 4, 7, 9 och 10 testats. För att undersöka detta har medelvärdena på 
risknivån för varje case, tabell 5.20, samt en korstabell med antalet revisorer som har valt att anta 
och inte anta den potentiella klienten, tabell 5.21, använts. Dessutom har ett Paired Samples t-
test utförts. Testet, som har jämfört casens medelvärde mot varandra, tyder på en stark skillnad 
mellan de olika casen (0,000). Det visar på signifikant säkerställda skillnader i jämförelserna 
mellan alla de fyra undersökta casen. 
 
Tabell 5.20 Min‐ och maxvärde, medelvärde och standardavvikelse för case 4, 7, 9 och 10

Case  Min Max Medelvärde Std.

Case 4 ‐ MSD Data AB 
(oren revisionsberättelse) 

1 7 4,61 1,282

Case 7 ‐ Kabel & Co AB 
(skatterevision) 

1 7 3,70 1,223

Case 9 ‐ Edvins Grossist AB 
(konkurser bakom sig) 

1 7 5,92 1,088

Case 10 ‐ Städ och Ren AB 
(dålig finansiell ställning) 

2 7 4,97 1,210

Antal svar: 269 för alla case 

 
 
Tabell 5.21 Antal som antar klienten för case 4, 7, 9 och 10

  Case 4 ‐ MSD Data AB

(oren revisionsberättelse) 

Case 7 ‐ Kabel & Co AB

(skatterevision) 

Case 9 ‐ Edvins Grossist AB

(konkurser bakom sig) 

Case 10 ‐ Städ och Ren AB 

(dålig finansiell ställning) 

Anta  Antal  Procent    Antal  Procent Antal Procent Antal  Procent 

Ja  216  80,3    247  91,8 79 29,4 206  76,6 

Nej  53  19,7    22  8,2 190 70,6 63  23,4 

Antal svar: 269 för alla case 
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Case 7, med skatterevision, har som visas i tabell 5.20, det lägsta medelvärdet, 3,70, av de fyra 
case som behandlas i denna hypotes. Detta medelvärde ligger dock över skalans mittpunkt, 3,50 
på den sjugradiga skalan. Det är även, enligt tabell 5.21, case 7 som har den lägsta andelen 
respondenter som har valt att avböja klienten, 8,2 procent. Flera respondenter har kommenterat 
att antagandet av klienten beror på om skattefelet var avsiktligt eller oavsiktligt. Om felet 
begicks av misstag eller okunskap ser de flesta revisorer ingen anledning till att inte anta 
klienten. Om felet däremot skulle vara av brottslig art och bero på fusk skulle flera respondenter 
välja att inte anta klienten.  
 

Bara under förutsättning att jag får veta vad som ligger bakom den felaktiga momsen och att 
det i så fall kan ses som ett oavsiktligt fel.  
(Antar klienten) 

 
Risk finns att liknande problem uppkommer i framtiden. Innan jag åtar mig uppdraget förhör 
jag mig om detta fel var ett misstag, feltolkning av regler och om jag blir nöjd med svaret samt 
att bolaget ej haft några problem efter detta så kan jag åta mig uppdraget. Givetvis kommer jag 
även att kontakta tidigare revisor och förhöra mig om hans åsikter rörande bolaget.  
(Antar klienten) 

 
Flera respondenter har även kommenterat att extra vikt kommer att läggas på att granska moms- 
och skatterutiner, men att skatterevisionen i sig inte är anledning nog att inte anta klienten. 
 

Fokus i revision på skatter och avgifter för att se att det nu fungerar. 

 
Medelvärdena för risknivån för case 4, om oren revisionsberättelse, och case 10, företag med 
dålig finansiell ställning, ligger ganska nära varandra, 4,61 respektive 4,97. Dessa case har också 
fått likvärdiga resultat när det gäller antagandet av klienterna eller inte. 19,7 procent nekar 
klienten i case 4 och 23,4 procent avböjer klienten i case 10.  
 
För case 4 har drygt 30 respondenter explicit påpekat att en diskussion med den potentiella 
klienten, den nuvarande revisorn eller båda är avgörande innan beslut om antagande av klienten 
kan tas. 
 

Jag stämmer av med den avgående revisorn vad som föranlett den orena revisionsberättelsen. 
Jag talar om för den nya potentiella kunden att jag kommer att göra egna bedömningar av det 
som framkommer av min revision under löpande år.  
(Antar klienten) 

 
Eftersom revisorn har anmärkt i revisionsberättelsen innebär det att kundfordran är väsentlig 
för att bedöma företagets resultat och ställning. Detta i sig behöver inte hindra mig från att ta 
uppdraget. Jag måste ha ett samtal med den tidigare revisorn för att efterhöra orsaken till hans 
ställningstagande. 
(Antar klienten) 
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För case 10 betonar revisorerna att det är viktigt vilka mål företagsledarna har för verksamheten 
och hur framtidsutsikterna ser ut för branschen.  
 

Företagsledningen tycks uppenbarligen själva tro på verksamheten. Jag skulle dock göra klart 
för dem redan från början att jag på grund av den dåliga lönsamheten avser att följa 
verksamhetsutvecklingen noggrant löpande, och att detta kommer att medföra en 
förhållandevis hög revisionskostnad.  
(Antar klienten) 

 
Lönsamhetsproblem föreligger. Bolaget är dessutom beroende av politiska beslut. Dock inte 
onormalt med lönsamhetsproblem under uppstartsskedet. Jag skulle sannolikt säkerställa 
betalning av min revisionstjänst genom förskottsfakturering samt följa lönsamhetsutvecklingen 
på nära håll. Likaså skulle jag prioritera granskningen av ledningens övergripande kontroller 
och likviditetsuppföljning. Svag lönsamhet medför en ökad risknivå, men i övrigt bedömer jag 
inte att risker skall vara onormalt stora bara för att lönsamheten är dålig. Ledningen verkar ha 
en plan för att komma till rätta med lönsamhetsproblemen.  
(Antar klienten) 

 
Case 9, som beskriver en företagsledare med konkurser bakom sig, har fått det högsta 
medelvärdet i risknivån, 5,92, samt den högsta andelen revisorer som väljer att inte anta klienten, 
70,6 procent. Standardavvikelsen är för case 9 något mindre än för de andra tre casen (tabell 
5.20), vilket tyder på att revisorerna är samstämmiga i sin riskbedömning av denna klient. Många 
av de respondenter som har kommenterat sina svar till case 9 påpekar att deras antagande eller 
inte av klienten är helt beroende på anledningarna till de tidigare konkurserna. För flera av dem 
som skrivit kommentarer är Edvin Anderssons bakgrund med antalet konkurser (3 stycken) 
avgörande. 
 

Personen bakom företaget är mycket viktig, det brukar inte finnas någon bra förklaring till att 
så många företag med hans inblandning går i konkurs.  
(Antar inte klienten) 

 
Jag hade undersökt anledningen till att bolagen försatts i konkurs. Det behöver inte 
diskvalificera Edvin som kund, det kan vara yttre orsaker till konkurser, möjligen är antalet tre 
en varningsklocka. 
(Antar klienten) 

 
Eftersom samtliga bakgrundsfaktorer har en risknivå på över 3,5 anses dessa faktorer ha en stor 
påverkan på graden av risk hos potentiella klienter. Det går även att påvisa att de olika 
bakgrundsfaktorerna skiljer sig ifrån varandra. Medelvärdena tillsammans med skillnaderna i att 
acceptera den potentiella klienten eller inte visar att klientens bakgrund har ett samband med 
revisorns syn på potentiella klienters risk. Hypotesen kan följaktligen inte förkastas. 
 

Hypotes 9: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens storlek och revisorns syn på 
risk.  
 
För test av denna hypotes har case 1 och 6 använts och för att analysera hypotesen har 
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medelvärdena, tabell 5.22, och en korstabell, med antalet som har valt att anta och inte anta 
klienten, tabell 5.23, använts. Analysen har utförts genom en jämförelse mellan dessa två case 
för att undersöka om klientens storlek påverkar revisorers syn på risk. För att kunna påvisa om 
skillnad finns mellan casen har ett Paired Samples t-test utförts. 
 
Tabell 5.22 Min‐ och maxvärde, medelvärde och standardavvikelse för case 1 och 6 

Case  Min Max Medelvärde Std.

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag) 

1 6 2,83 1,167

Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB 
(litet och ägarlett bolag) 

1 7 2,61 1,133

Antal svar: 269 för alla case 

 
Tabell 5.23 Antal som antar klienten för case 1 och 6 

  Case 1 ‐ IT Smart AB

(stort och ägarlett bolag) 

Case 6 ‐ Kampanjmakaren AB

(litet och ägarlett bolag) 

Anta  Antal  Procent    Antal Procent

Ja  264  98,1    261 97

Nej  5  1,9    8 3

Antal svar: 269 för alla case 

 
 
Det är ingen stor skillnad i medelvärdena mellan det större och det mindre bolaget, 2,83 för case 
1 respektive 2,61 för case 6. Om man däremot ser till minimi- och maximivärdena finns det 
några revisorer som har satt den högsta risknivån när det gäller case 6. (Tabell 5.22)  
 
Även andelen respondenter som har valt att anta den potentiella klienten i casen är mycket lika, 
98,1 procent respektive 97 procent (tabell 5.23). Eftersom det inte finns någon påvisad skillnad 
mellan de två olika bolagen i medelvärdena av risknivån eller i andelen som har valt att 
accepterar klienten, måste hypotesen förkastas. 
 
Utifrån kommentarerna till dessa case har vi inte kunnat avgöra varför det lilla företaget (case 6) 
har fått ett lite större antal respondenter som har avböjt uppdraget som revisor. Det kan inte 
heller förklaras av storleken på byråerna som revisorerna tillhör. Då det gäller case 1 är det 
uteslutande revisorer från små byråer som har valt att inte acceptera klienten. 
 

För stort uppdrag, tidskrävande. Har inte utrymme och resurser för den typen av uppdrag. 

 
Vi kan inte se ett liknande mönster för case 6. 
 

Hypotes 10: Det finns ett samband mellan den potentiella klientens ägarförhållanden och 
revisorns syn på risk . 
 
För att kunna värdera om ägarförhållanden påverkar risknivån för den potentiella klienten har 
case 1, ägarlett bolag, och case 8, börsnoterat bolag, jämförts. För att analysera hur och om dessa 
skiljer sig åt har medelvärden, tabell 5.24, och antalet som har valt att acceptera klienten eller ej, 
tabell 5.25, undersökts. Det har gjorts ett Paired Samples t-test, för att kunna visa på skillnader 
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mellan casen. Testet ger en signifikant skillnad (0,000) mellan de två casen. 
 
Tabell 5.24 Min och maxvärde, medelvärde och standardavvikelse för case 1 och 8   

Case  Min Max Medelvärde Std.

Case 1 ‐ IT Smart AB 
(stort och ägarlett bolag) 

1 6 2,83 1,167

Case 8 ‐ Woff & Mjau AB 

(stort och börsnoterat bolag) 
1 7 3,59 1,410

Antal svar: 269 för alla case 

 
Tabell 5.25 Antal som antar klienten för case 1 och 8 

  Case 1 ‐ IT Smart AB

(stort och ägarlett bolag) 

Case 8 ‐ Woff & Mjau AB

(stort och börsnoterat bolag) 

Anta  Antal  Procent    Antal Procent

Ja  264  98,1    205 76,2

Nej  5  1,9    64 23,4

Antal svarar: 269 för alla case 

 
 
Medelvärdena visar att det finns en skillnad vad avser risknivån mellan det ägarledda och det 
börsnoterade bolaget. Det ägarledda bolaget har fått ett lägre riskmedelvärde än det börsnoterade 
bolaget, 2,83 respektive 5,59. Tabell 5.24 visar även att en del revisorer som anser att det 
börsnoterade bolaget har den högsta risknivån, nummer sju, vilket det inte finns när det gäller 
case 1. Standardavvikelsen är dock högre för det börsnoterade bolaget, vilket kan vara en 
indikation på att fler faktorer påverkar risknivån när det gäller börsnoterade bolag (tabell 5.24). 
Det är även en större andel revisorer som har valt att anta det ägarledda bolaget än det 
börsnoterade bolaget, 98,1 procent respektive 76,2 procent (tabell 5.25). Trots att det ägarledda 
bolaget har ett lågt medelvärde för risk påpekar en del respondenter i kommentarsfältet att det 
finns en viss risk kopplad till ägaren. 
 

Måste säga att det är svårt att värdera revisionsrisken utan information om ägaren. I ägarledda 
företag är mycket av revisionsrisken kopplad till ägaren och dennes egenskaper/kunskaper.  
(2 på riskskalan, antar klienten) 

 
Drygt en tredjedel, 34,9 procent, har kommenterat case 8 (tabell 5.6). Flera respondenter har 
kommenterat att börsbolaget i sig inte är riskfyllt men att börsnoteringen höjer risken. 
Anledningar till den förhöjda risken beror enligt respondenterna, som har kommenterat detta, på 
att börsnoterade bolag har fler intressenter och omfattas av mer komplicerade regelverk för 
redovisning.  
 

Hade bolaget ej varit noterat hade bolaget haft väldigt låg risk. Då bolaget är noterat, måste jag 
vidta en del interna kontakter men jag bedömer att jag har så pass god kunskap och kännedom 
om noteringsavtalen och dess regler att jag kan åtaga mig uppdraget, då jag kommer involvera 
expertis inom byrån på uppdraget.  
(6 på riskskalan, antar klienten, stor byrå) 

 
Börsuppdrag har högre risk då det finns många intressenter, men i övrigt tycker jag risken är 
acceptabel.  
(4 på riskskalan, antar klienten, stor byrå) 
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Hög risk pga offentligheten som noterad men absolut ett bolag jag skulle vilja ha.  
(6 på riskskalan, antar klienten, stor byrå) 

 
Av de respondenter som har valt att inte anta denna klient har 46 kommenterat att anledningen är 
att de inte har erfarenhet, kompetens eller kapacitet nog för att kunna revidera börsnoterade 
bolag. Revisorer på stora byråer, som har avböjt uppdraget på grund av bristande erfarenhet, 
kommenterar ofta att de lämnar över uppdraget till en kollega på byrån som har kompetens för 
börsnoterade bolag. Revisorer på små byråer har inte samma möjlighet utan väljer att enbart 
avböja klienten. 
 

Personligen tar jag mig inte an noterade bolag själv. Däremot så hade givetvis byrån tagit emot 
uppdraget eftersom det verkar välskött med någon van vid noterade bolag såsom påskrivande 
revisor.  
(6 på riskskalan, antar inte klienten, stor byrå) 

 
Ej erfarenhet av noterade bolag. Arbetar med ägarledda bolag av varierande storlek.  
(4 på riskskalan, antar inte klienten, liten byrå) 

 
Den potentiella klientens ägarförhållanden kan således utifrån riskmedelvärde, antagningsandel 
och kommentarer anses ha en påverkan på risknivån. Hypotesen kan således inte förkastas. 
 
 

5.3 Sammanfattning av hypotesprövning 
 
Nedan, i tabell 5.26, presenteras alla tio hypoteser tillsammans med de oberoende variablerna 
som har testats i varje hypotes och om det anses att hypotesen kan förkastas eller ej. 
 
Tabell 5.26 Sammanfattning av hypotesprövning     

Hypoteser  Oberoende variabler  Förkastas eller förkastas ej 

1 
Revisorer har samma syn på potentiella klienters  
risk. 

Alla revisorer  Förkastas 

2 
Revisorer på medelstora och stora revisionsbyråer har 
samma syn på potentiella klienters risk. 

Byråstorlek  Förkastas ej 

3 
Revisorer inom samma byrå har samma syn på 
potentiella klienters risk. 

Byråtillhörighet  Förkastas ej 

4 
Det finns ett samband mellan storleken på revisorns 
byrå och revisorns syn på potentiella klienters risk. 

Byråstorlek  Förkastas 

5 
Det finns ett samband mellan revisorns erfarenhet 
och revisorns syn på potentiella klienters risk. 

Erfarenhet  Förkastas 

6 
Kvinnliga revisorer sätter en högre nivå på potentiella 
klienters risk än manliga. 

Kön  Förkastas 

7 
Det finns ett samband mellan den potentiella 
klientens branschtillhörighet och revisorns syn på 
risk. 

Bransch  Förkastas ej 

8 
Det finns ett samband mellan den potentiella 
klientens bakgrund och revisorns syn på risk. 

Bakgrund  Förkastas ej 

9 
Det finns ett samband mellan den potentiella 
klientens storlek och revisorns syn på risk. 

Klientens storlek  Förkastas 

10 
Det finns ett samband mellan den potentiella 
klientens ägarförhållanden och revisorns syn på risk. 

Klientens 
ägarförhållanden 

Förkastas ej 
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6 SLUTSATSER 
 

Med utgångspunkt i givna teorier bygger slutsatserna på resultat och analys. Slutsatserna ska 
ge svar på den frågeställning som har presenteras i syftet med studien. Avslutningsvis anges 

förslag till vidare forskning.  

 
 
 
 
 

6.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien var att förklara hur revisorer ser på risk när de bedömer potentiella 
klienter. Med bakgrund i tidigare forskning och teorier har det insamlade materialet 
analyserats och bearbetats statistiskt. De slutsatser som dras gäller för hela undersökningens 
population. Det bör noteras att undersökningen har ett stort bortfall, vilket innebär att 
generaliseringar får göras med viss försiktighet.  
 
 

6.2 Byrå 
 
När det gäller den första nivån som har undersökts, revisionsbyrån, går det inte att påvisa att 
den institutionella teorin och den tvingande isomorfism har haft en sådan inverkan på 
revisorskåren att alla revisorer bedömer potentiella klienters risk på samma sätt. Det finns ett 
flertal regelverk som påverkar revisorer. Utöver lagar finns institutioner som FAR och IAASB 
som sätter ramverk för revisorers verksamhet. Några respondenter har påpekat att de även 
måste iaktta ABL:s regler som säger att aktiebolag måste använda sig av en revisor och 
därmed kan inte alla revisorer neka dem revision. Lagarna kan ses som en tvingande 
isomorfism som påverkar revisorer i deras arbete. Det är inte bara lagar och institutioner som 
påverkar organisationer utan även omgivningen i sin helhet. (DiMaggio och Powell, 1983)  
 
Enligt teorier om öppna system måste organisationer integrera med sin omgivning för att bli 
framgångsrika (Starnes, 2001). Den normativa isomorfismen innebär att professionella 
nätverk medverkar till att normativa modeller sprids snabbt. (DiMaggio och Powell, 1983) 
Det professionella nätverket som hela populationen i denna studie tillhör, FAR, tycks inte ha 
påverkat revisorerna i deras bedömning av de potentiella klienternas risknivåer. Andra 
faktorer gällande klienten och revisionsbyrån torde därför ha en större påverkan på revisorns 
syn på potentiella klienters risk.  
 
Enligt den institutionella teorins mimetiska isomorfism är osäkerhet en drivande 
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förändringsfaktor eftersom företag tenderar att härma andra företag som är framgångsrika om 
omgivningen är osäker (DiMaggio och Powell, 1983). Han (2000) menar att de medelstora 
revisionsbyråerna utsätts för konkurrens både från större byråer och från mindre byråer och 
därför kan de antas befinna sig i en extra utsatt situation. Enligt Han (1994) tar företag efter 
branschledarna för att uppnå samma framgång. Vår undersökning visar att revisorer på stora 
och medelstora revisionsbyråer bedömer potentiella klienters risk på likartat sätt. Detta skulle 
kunna innebära att revisorerna på de medelstora byråerna försöker efterlikna de stora 
byråerna, branschledarna, för att uppnå samma framgång och anseende. 
   
Organisationskulturen inom en byrå påverkas av såväl interna som externa faktorer. De 
interna faktorerna kopplas samman med de enskilda individernas egna värderingar och 
handlingar. Om de enskilda individernas värderingar sammanfaller med organisationens 
värderingar skapas en stark organisationskultur. (Bakka et al, 2006) Vår undersökning visar 
att revisorer inom samma byrå bedömer potentiella klienters risk på likartat sätt. Detta kan 
tolkas som att det finns en stark organisationskultur inom revisionsbyråerna och att det finns 
tydliga riktlinjer för hur revisorer inom byrån ska bedöma klienters risk. I enlighet med 
Greenberg och Barons (2003) teorier skulle revisorer antas ha en beslutsstil liknande 
riktlinjestil. Eftersom det, i denna studie, inte har visats att samtliga enskilda revisorer 
bedömer risken för potentiella klienter likadant, kan det antas att byråtillhörigheten och 
organisationskulturen har en stor inverkan. Det ska uppmärksammas att denna studie inte har 
undersökt hur sambanden ser ut i de små revisionsbyråerna, utan endast i de sju största 
byråerna i Sverige. 
 

Tidigare forskning har visat att stora revisionsbyråer har större anledning att vara rädda om 
sitt rykte än mindre byråer, eftersom de är utsatta av en hårdare offentlig granskning. De 
större byråerna utsätts också för en högre risk att hamna i rättsliga tvister med sina klienter på 
grund av klienternas offentlighet och att även de måste skydda sitt anseende. (Laux och 
Newman, 2010) Utifrån tidigare forskning, DeAngelo (1981), skulle slutsatsen, att revisorer 
på stora byråer borde bedöma potentiella klienter som mer riskfyllda än revisorer på mindre 
byråer, kunna dras. Resultatet av vår undersökning visar däremot att revisorer på små 
byråerna ger klienterna de högre risknivåerna. Även när det gäller frågan om att anta de 
potentiella klienterna eller inte, avböjer revisorer på små byråer klienterna i högre grad än de 
som arbetar i de större byråerna. Hänsyn kan dock inte endast tas till risknivån när det gäller 
antagandet av klienten, utan även andra faktorer påverkar, in synnerhet då det gäller de små 
byråerna. Enligt kommentarer från respondenterna, kan andra påverkande faktorer vara att de 
små byråerna saknar kapacitet att ta in vissa klienten eller att kunskap och erfarenhet om vissa 
branscher saknas. Kommentarer från revisorer på stora byråer visar att om revisorn själv inte 
har tillräcklig kunskap att revidera klienten rekommenderas en kollega inom byrån. Denna 
möjlighet saknar revisorerna på de mindre byråerna.  
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6.3 Revisor 
 
Trots att alla revisorer i den utvalda populationen har en likartad bakgrund vad gäller 
utbildning gör de, enligt vår undersökning, inte samma riskbedömningar av potentiella 
klienter. Hela populationen har liknande förutsättningar då alla är auktoriserade revisorer, men 
risken bedöms ändå på olika sätt av olika revisorer.  
 
Erfarenhet påverkas inte endast av utbildningsbakgrund, utan även av antalet år som 
auktoriserad revisor. Det har i vår studie undersökts om revisorers syn på risk förändras 
beroende på antal år de har varit auktoriserade. Enligt tidigare forskning utförd av Bedard 
(1991), Jeffery (1992) och Wright och Wright (1997) ska revisorers bedömningar förbättras i 
takt med erfarenhet. Enligt Greenberg och Baron (2003) förbättras uppskattningen av 
sannolikheterna för ett lyckat resultat genom ökad subjektiv och objektiv information. Längre 
erfarenhet skulle kunna kopplas samman med ökad grad av informationsinnehav hos revisorn. 
Tidigare forskning visar emellertid att äldre individer med högre utbildningsnivå är mer 
riskaversa (Byrnes el at 1999; Johnstone och Bedard, 2003; Harrison et al, 2007). Vår 
undersökning har däremot inte kunnat påvisa ett tillräckligt starkt samband mellan 
revisorernas erfarenhet och deras syn på potentiella klienters risk att det kan presenteras som 
generaliserande slutsats. Studien visar också att erfarenhet inte har den påverkan på synen på 
risknivån som andra bakomliggande faktorer hos klienten har.  
 
Undersökningen har visat, utifrån kommentarer från revisorerna, att samband istället borde 
föreligga mellan specialistkunskap inom klientens bransch och synen på risk. Vad som anses 
vara specialistkunskap är, enligt Balsam et al (2003), att graden av kunskap är hög. Utifrån 
kommentarerna för de branschinriktade företagen och det börsnoterade bolaget kan slutsats 
dras att revisorer med kunskap om branschen, oavsett hur länge de har varit auktoriserade, ser 
en lägre risknivå för den potentiella klienten och accepterar även i större utsträckning 
klienten. Enligt tidigare forskning upptäcker specialiserade revisorer lättare fel i de finansiella 
rapporterna för företag i branscher, som de är specialiserade inom (Owhoso et al, 2002).  
 
En annan faktor som har testats mot synen på potentiella klienters risk är kön. Flertalet 
tidigare studier har givit motstridiga resultat när det gäller skillnader mellan kvinnors och 
mäns risktagande, bl.a. Sundén och Surette (1998) och Harrison et al (2007). Vår studie har 
inte kunnat uppvisa några skillnader mellan kvinnliga och manliga revisorers syn på risk. Det 
har inte kunnat påvisas någon skillnad mellan könen varken när det gäller risknivå eller när 
det gäller andelen klienter som accepteras eller inte. 
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6.4 Klient 
 
Klienterna utgör ett viktigt underlag för studien, då varje case i enkätundersökningen har 
beskrivit en potentiell klient. Det sägs, i tidigare forskning, att en revisors specialistkunskap 
inom en viss bransch är en av de viktigaste faktorerna som påverkar revisorns syn på klientens 
risk (Johnstone, 2001). Resultatet av vår undersökning visar att revisorer på stora och 
medelstora byråer accepterar fler klienter än revisorerna på små byråer och sätter en lägre 
risknivå. Detta kan antas bero på att det inom de stora byråerna finns en större kunskapsbas 
och därför kan de anta fler olika sorters klienter än vad de mindre byråerna har möjlighet att 
göra.  
 
En studie av Stein et al (1994) visar att amerikanska revisorer har olika syn på klienters risk 
beroende på vilken bransch klienten är verksam i. Vår studie leder fram till samma slutsats 
när det gäller svenska revisorer. Risknivåerna skiljer sig markant åt för de branscher som har 
undersökts. Restaurangbranschen anses mest riskfylld, följd av finansbranschen, utifrån de 
branscher som har studerats. Resultatet är överensstämmande med statliga utredningar, vilka 
påvisar flera faktorer som gör kontant- och restaurangbranschen riskfylld. En del av 
respondenterna har kommenterat att de inte ens överväger att acceptera en klient inom dessa 
branscher på grund av den höga risknivån. Vidare pekar revisorernas kommentarer på att 
anledningen till att finansbranschen har en högre risknivå är att bolagen svänger mycket i 
värde beroende på hur de har investerat sitt kapital. Slutsatsen av detta är, utifrån de utförda 
testerna och kommentarerna, att bransch anses vara en av de mest förklarande faktorerna när 
det gäller revisorers syn på olika klienters risk. Eftersom erfarenhet inom klientens bransch 
anses minska risken för att problem uppstår är specialisering viktig inom revisionsbranschen. 
 
När det gäller klientens bakgrund har tidigare studier visat att olika faktorer påverkar 
revisorers syn på klienters risk. I studier av Johnstone (2001) och Graham och Bedard (2003) 
anses klienters finansiella ställning vara en av de viktigaste faktorerna i riskbedömningen. 
Niemi (2005) menar dock att om klienten löper risk att gå i konkurs är det den främsta faktorn 
att ta hänsyn till i riskbedömningen. Resultatet i vår undersökning styrker framförallt Niemis 
(2003) forskning, då företagsledaren med konkurser bakom sig gav den högsta risknivån i 
jämförelse med övriga undersökta bakgrundsfaktorer, såsom oren revisionsberättelse från 
tidigare revisor, skatterevision och dålig finansiell ställning. Det är även klienten med 
konkurser bakom sig som avböjs mest frekvent av revisorerna och konkurser anses vara den 
mest förklarande bakgrundsfaktorn till en högre risknivå.  
 
Wright och Wright (1997) har visat i sin studie att en revisors vetskap om felaktigheter i 
klienters historiska rapporter är svåra att koppla till graden av risk. Johnstone (2001) har visat 
i sin studie att en viktig faktor kopplat till revisionsrisken är klientens relation till den tidigare 
revisorn. I vår studie har flera revisorer påpekat, till företaget med oren revisionsberättelse, att 
de kommer kontakta den tidigare revisorn innan ett slutgiltigt avgörande om att anta den 
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potentiella klienten eller ej. Detta är i överensstämmelse med Johnstones resultat att relationen 
med den tidigare revisorn är betydelsefullt. 
 
Simunic (1980) har gjort en modell för vilka faktorer som påverkar revisionskostnaden, där 
han framförallt framhäver storleken på klientföretaget som den viktigaste faktorn. Eftersom 
kostnaden för ett revisionsuppdrag påverkas av hur stor risk en klient anses ha, har Simunics 
studie använts som utgångspunkt till hypotesen om att större klienter anses vara mer riskfyllda 
än mindre klienter. Vår undersökning visar att skillnaden mellan det lilla bolaget och det stora 
bolaget är näst intill obefintlig. Av de kommentarer som respondenterna ger till det lilla 
respektive det stora bolaget framgår att det stora bolaget verkar i en mer riskfylld bransch än 
det mindre bolaget. Resultatet och kommentarerna visar emellertid att storleken på företaget 
inte nämnvärt påverkar revisorns syn på risk. Det gick heller inte se någon skillnad beroende 
på storleken av byrå, vilket Carson och Fargher (2007) anser finnas. Det går därmed inte att 
dra några slutsatser om ett samband mellan risknivå och storleken på klientföretaget, mer än 
att det inte verkar ha någon betydelse.  
 
En ytterligare faktor kopplad till klienten, som tidigare forskning framhåller ha en påverkan 
på risknivån, är ägarförhållandet i bolaget (Dong och Zhang, 2008). Johnstone och Bedards 
(2003) studie visar att publika bolag anses mer riskfyllda eftersom de granskas mer i media, 
vilket kan påverka revisionsbyråns anseende om det visar sig finnas felaktigheter i de 
finansiella rapporterna. Bell et al (2002) visar att börsnoterade bolag är mer riskfyllda än 
privatägda. Vår undersökning framhäver att det finns en markant skillnad när det gäller synen 
på risk mellan ägarledda och publika bolag, vilket styrker tidigare studiers resultat. Det 
börsnoterade bolaget anses ha en högre risknivå än det ägarledda, såväl som att den 
börsnoterade klienten avböjs mer frekvent. Anledningarna till att revisorerna avböjer den 
börsnoterade klienten, enligt kommentarer från respondenterna, är att de saknar kunskap och 
resurser för att revidera börsnoterade bolag. Revisorer på de små byråerna avböjer både på 
grund av otillräcklig kapacitet och otillräcklig erfarenhet, medan revisorerna på de stora och 
medelstora byråerna har påpekat att deras erfarenhet är bristfällig.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vår studie visar att det finns flera faktorer som påverkar 
revisorer i deras syn på potentiella klienters risk. Det är många av revisorerna som är väl 
medvetna om att det finns en risk hos klienten men ändå antar uppdraget. Generellt visar 
studien att det framförallt är faktorer relaterade till klienten, klientens affärsrisk, som påverkar 
synen på risk och inte revisorernas olika egenskaper. För att minska risktagandet som revisor, 
vid antagandet av en ny klient, visar undersökningen att en ökad specialisering och erfarenhet 
inom klientens bransch är av stor vikt. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Under studiens gång har frågor som hade varit intressanta att utveckla och belysa kommit 
upp. Avsikten med detta avslutande avsnitt är att ge förslag till vidare forskning, som inte har 
varit möjlig att utföra i samband med denna studie eller inte har varit för avsikt att studera.  
 
Den mest intressanta påbyggnaden av studien skulle vara att utföra en liknande studie om ca 
två år och undersöka om revisorers bedömningar har förändrats efter att lagrådsremissen om 
frivillig revision har trätt i kraft för små aktiebolag. Frågan är om revisorer blir mindre eller 
mer riskaversa när antalet som är tvungna att utföra revision minskar. Byråerna och 
revisorerna måste möjligen vara mer aktsamma för att inte ta in riskfyllda klienter, eftersom 
den enskilde klienten påverkar organisationen i högre grad när antalet klienter minskar. 
Alternativt måste byråerna ta in fler riskfyllda klienter för att bibehålla samma mängd 
revisionsarvoden som innan lagändringen gick igenom.  
 
Vidare forskning bör undersöka fler faktorer som kan anses relevanta för riskbedömningen. 
Kunskap om riskbedömning skulle även öka genom att studera fler branscher, fler 
bakgrundsfaktorer hos klienten samt andra ägarförhållande.  
 
Ytterligare studier skulle också kunna komplettera kunskaperna för riskbedömningen av 
potentiella klienter genom att mer ingående studera mindre byråer. I denna studie har de små 
byråerna setts som en enhet, istället för ett flertal olika organisationer. Det skulle därför vara 
intressant att undersöka deras förhållanden mer utförligt.  
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BILAGA 1 – FÖLJEBREV 
 
Hej! 
 
Hur ser Du på potentiella klienters risk? 
 
Vi utför en enkätundersökning vars syfte är att undersöka hur revisorer ser på potentiella 
klienters risk. Vi skickar ut enkät till alla auktoriserade revisorer, som är medlemmar i FAR. 
 
Vi kommer att behandla alla uppgifter konfidentiellt och i resultatanalysen kommer varken 
namn eller byråer att nämnas. I enkäten ställer vi ett antal demografiska frågor och frågar 
även om Din byråtillhörighet. Vi vill endast veta detta för analytiska syften och kommer inte 
att nämna några byrånamn i samband med enkätsvaren.  
 
Enkäten är uppbyggd av ett antal case, där potentiella klienter beskrivs. Vi vill att Ni ska ta 
ställning till klientens risk enligt en 7-gradig skala där 1 innebär mycket låg risk och 7 mycket 
hög risk. Vi vill även att Ni ska svara på om Ni skulle anta företaget som klient, eller inte. 
Kommentera gärna varje case med varför ni har svarat som Ni har gjort eller andra 
kommentarer. Ni ska endast ta ställning till det som nämns i caset och anta att övriga 
förutsättningar är i sin ordning. 
 
Tiden för att besvara enkäten är ca 15 minuter.  
 
Vi är tre studenter, Anna Hällström, Emelie Lönnblad och Caroline Öwall, vid Lunds 
Universitet som skriver vår magisteruppsats inom revision nu.  
 
Vi uppskattar verkligen Dina svar och är tacksamma för svar inom kort. 
 
Du kommer till enkäten genom nedanstående länk. 
 
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=37874 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Hällström, anna_hallstrom84@hotmail.com 
Emelie Lönnblad 
Caroline Öwall 
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BILAGA 3 – KORRELATIONSMATRIS 
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1                                   

7  0,040  0,054  0,436 

**** 

0,159 

*** 

0,343 

**** 

0,074  1                                 

8  0,030  0,089  0,062  0,444 

**** 

0,042  0,205 

**** 

0,032  1                               

9  0,022  0,001  0,271 

**** 

0,042  0,238 

**** 

0,039  0,246 

**** 

‐0,077  1                             

10  ‐0,047  ‐0,013  0,139 

** 

0,209 

**** 

0,141 

** 

0,193 

**** 

0,136 

** 

0,123 

** 

0,416 

**** 

1                           

11  ‐0,036  0,041  0,281 

**** 

0,040  0,228 

**** 

0,110 

* 

0,338 

**** 

‐0,034  0,332 

**** 

0,154 

** 

1                         

12  ‐0,025  0,171 

*** 

0,159 

*** 

0,112 

* 

0,127 

** 

0,132 

** 

0,265 

**** 

0,050  0,112 

* 

0,193 

*** 

0,463 

**** 

1                       

13  0,162 

*** 

0,090  0,369 

**** 

0,023  0,272 

**** 

0,018  0,504 

**** 

‐0,033  0,311 

**** 

0,062  0,364 

**** 

0,199 

**** 

1                     

14  0,085  0,136 

** 

0,083  0,138 

** 

‐0,028  0,082  0,093  0,349 

**** 

0,020  0,078  0,014  0,142 

** 

0,273 

**** 

1                   

15   0,011  0,008  0,347 

**** 

0,147 

** 

0,222 

**** 

‐0,003  0,398 

**** 

0,015  0,487 

**** 

0,170 

*** 

0,382 

**** 

0,139 

** 

0,494 

**** 

0,097  1                 

16  ‐0,133 

** 

0,110 

* 

0,103 

* 

0,260 

**** 

0,099  0,109 

* 

0,187 

*** 

0,205 

**** 

0,134 

** 

0,432 

**** 

0,134 

** 

0,187 

*** 

0,126 

** 

0,267 

** 

0,308 

**** 

1               

17  ‐0,012  0,055  0,176 

*** 

0,099  0,389 

**** 

0,125 

** 

0,397 

**** 

‐0,026  0,307 

**** 

0,097  0,166 

*** 

0,109 

* 

0,265 

**** 

‐0,027  0,243 

**** 

0,010  1             

18  ‐0,018 

* 

0,256 

*** 

0,159 

*** 

0,246 

**** 

0,247 

**** 

0,311 

**** 

0,160 

*** 

0,109 

* 

0,056  0,096  0,178 

*** 

0,240 

**** 

0,091  0,056  0,068  0,152 

** 

0,243 

**** 

1           

19  ‐0,015  0,054  0,183 

*** 

0,010  0,157 

*** 

0,034  0,144 

** 

‐0,052  0,395 

**** 

0,096  0,228 

**** 

0,039  0,236 

**** 

0,033  0,307 

**** 

0,121 

** 

0,149 

** 

‐0,048  1         

20  ‐0,062  0,027  0,142 

** 

0,089  0,056  0,073  0,083  0,039  0,191 

*** 

0,196 

**** 

0,084  0,193 

**** 

0,054  0,065  0,187 

*** 

0,192 

*** 

0,033  0,015  0,465 

**** 

1       

21  ‐0,021  0,126 

** 

0,326 

**** 

0,095  0,424 

**** 

0,098  0,374 

**** 

0,002  0,427 

**** 

0,184 

*** 

0,313 

**** 

0,091  0,410 

**** 

0,150 

** 

0,432 

**** 

0,132 

** 

0,337 

**** 

0,081  0,352 

**** 

0,117 

* 

1     

22  0,021  0,185 

*** 

0,189 

*** 

0,119*  0,105*  0,187 

*** 

0,303 

**** 

0,110 

* 

0,033  0,256 

**** 

0,169 

*** 

0,252 

**** 

0,189 

*** 

0,317 

**** 

0,117 

* 

0,347 

**** 

0,080  0,165 

*** 

0,088  0,202 

**** 

0,364 

**** 

1   

23  0,145 

** 

0,188 

*** 

0,080  0,078  0,004  0,043  0,078  0,019  0,101 

* 

0,066  0,061  0,090  0,127 

** 

0,147 

** 

0,003  0,008  ‐0,055  0,010  ‐0,011  0,013  0,054  0,12 

* 

1 

* Korrelationen är svagt signifikant på 0,10‐nivå, ** Korrelationen är signifikant på 0,05‐nivå, *** Korrelationen är signifikant på 0,01‐nivå, Korrelationen är signifikant på 0,001‐nivå.  
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BILAGA 4 – MULTIPEL REGRESSIONSANALYS  

 

Case 1   

Byrå  Beta  t‐värde  p‐värde 

Kön  ,056 ,305 ,760 

Auktorisationsår  ,006 ,776 ,438 

A
1
  -,237 -1,203 ,230 

B  -,023 -,058 ,954 

C  -,266 -1,134 ,258 

D  -1,294 -3,315 ,001 

E  -,829 -2,571 ,011 

F  -,222 -,655 ,513 

G  -,324 -1,394 ,165 

R²: 0,064 justerat R²: 0,031 F‐värde: 1,953 Sig för modellen: 0,045

 
 

Case 6   

Byrå  Beta t‐värde  p‐värde 

Kön ,435 2,451 ,015 

Auktorisationsår ,011 1,405 ,161 

A -,239 -1,246 ,214 

B -,033 -,087 ,930 

C -,281 -1,230 ,220 

D -,649 -1,704 ,090 

E -,314 -,998 ,319 

F -,380 -1,148 ,252 

G -,158 -,699 ,485 

R²: 0,054 justerat R²: 0,022 F‐värde: 1,659 Sig för modellen: 0,099

   

Case 2   

Byrå  Beta  t‐värde  p‐värde 

Kön  -,415 -1,894 ,059 

Auktorisationsår  -,005 -,480 ,632 

A  -,765 -3,232 ,001 

B  ,064 ,135 ,893 

C  -,424 -1,499 ,135 

D  -1,095 -2,329 ,021 

E  -,703 -1,811 ,071 

F  -,736 -1,799 ,073 

G  -,752 -2,689 ,008 

R²: 0,073 justerat R²: 0,041 F‐värde:2,263 Sig för modellen: 0,019

Case 7   

Byrå  Beta  t‐värde  p‐värde 

Kön ,073 ,372 ,710 

Auktorisationsår -,002 -,222 ,824 

A -,050 -,238 ,812 

B -,363 -,865 ,388 

C -,249 -,988 ,324 

D -,462 -1,104 ,270 

E -,615 -1,779 ,076 

F -,363 -,996 ,320 

G -,172 -,689 ,492 

R²: 0,054 justerat R²: ‐0,014 F‐värde: 0,587 Sig för modellen: 0,807

   

Case 3   

Byrå  Beta  t‐värde  p‐värde 

Kön  ,056 ,367 ,714 

Auktorisationsår  ,007 1,033 ,303 

A  -,059 -,360 ,719 

B  ,299 ,915 ,361 

C  -,347 -1,767 ,078 

D  -,170 -,521 ,603 

E  -,366 -1,357 ,176 

F  ,089 ,313 ,755 

G  ,037 ,189 ,850 

R²: 0,035 justerat R²: 0,001 F‐värde: 1,038 Sig för modellen: 0,410

Case 8   

Byrå  Beta t‐värde  p‐värde 

Kön -,022 -,101 ,920 

Auktorisationsår -,013 -1,326 ,186 

A -,052 -,217 ,829 

B -,127 -,266 ,790 

C -,526 -1,843 ,067 

D ,723 1,523 ,129 

E -,869 -2,216 ,028 

F -,160 -,387 ,699 

G -,428 -1,516 ,131 

R²: 0,051 justerat R²: 0,018 F‐värde: 1,560 Sig för modellen: 0,128

   

Case 4 

Byrå  Beta  t‐värde  p‐värde 

Kön  ,070 ,352 ,725 

Auktorisations år  ,010 1,092 ,276 

A  ,143 ,659 ,511 

B  -,431 -1,002 ,317 

C  -,219 -,848 ,397 

D  -,588 -1,370 ,172 

E  -,265 -,747 ,455 

F  -,767 -2,051 ,041 

G  -,550 -2,152 ,032 

R²: 0,061 justerat R²: 0,028 F‐värde: 1,858 Sig för modellen: 0,059

Case 9   

Byrå  Beta  t‐värde  p‐värde 

Kön -,073 -,421 ,674 

Auktorisationsår -,003 -,364 ,716 

A -,265 -1,421 ,157 

B -,057 -,154 ,878 

C -,008 -,035 ,972 

D -,775 -2,091 ,037 

E -,020 -,066 ,947 

F -,512 -1,588 ,114 

G -,190 -,861 ,390 

R²: 0,030 justerat R²: ‐0,003 F‐värde: 0,903 Sig för modellen: 0,523

 

 

                                                            
1 Revisionsbyråerna (PwC, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, SET och BDO) har kodats om till 

bokstäverna A‐G för att behandla byråerna konfidentiellt. Omkodningen är gjord slumpvis. 
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Case 5   

Byrå  Beta  t‐värde  p‐värde 

Kön  -,119 -,641 ,522 

Auktorisationsår  ,007 ,807 ,421 

A  -,083 -,416 ,678 

B  -,265 -,666 ,506 

C  -,548 -2,292 ,023 

D  -,553 -1,389 ,166 

E  -,529 -1,609 ,109 

F  -,274 -,790 ,430 

G  -,172 -,728 ,467 

R²: 0,036 justerat R²: 0,003 F‐värde: 1,087 Sig för modellen: 0,372

Case 10   

Byrå  Beta  t‐värde  p‐värde 

Kön -,106 -,553 ,580 

Auktorisationsår ,003 ,346 ,729 

A -,287 -1,381 ,169 

B ,178 ,432 ,666 

C -,497 -2,006 ,046 

D -,421 -1,023 ,307 

E -,218 -,639 ,523 

F -,363 -1,013 ,312 

G -,483 -1,972 ,050 

R²: 0,031 justerat R²: ‐0,003 F‐värde: 0,915 Sig för modellen: 0,513

 


