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Research   

Question: Does the audit fee size effect an auditor’s tendency to submit an un-

qualified or qualified audit report, if is so, how? 

Purpose:  The purpose of this study is to extend previous research conducted on 

this topic by examining whether an auditor’s tendency to give an un-

qualified or qualified audit report is affected by the audit fee size, if is 

so, how? 

Method:  The study is based on a quantitative method in which the primary data 

is taken from the database Retriever and comprises 300 annual reports 

from the year 2009, which belong to Vastmanland´s micro- company 

financial statement. The study also applied a deductive approach, 

which meant that secondary data in the shape of established theories 

and also previous research on the subject was the basis for the creation 

of the study´s hypotheses. After the collection of primary data, the data 

was compiled in Microsoft Excel and then the data was analyzed using 

bivariate- and multivariate logistic regression analysis in SPSS. 

Conclusion: In the bivariate logistic regression analysis we found that there is no 

significant relation between the size of the audit fee and an auditor's 

tendency to give an unqualified or qualified audit report. On the other 

hand a positive significant relationship between these variables was 

found in the multivariate logistic regression analysis. The results of the 

multivariate logistic regression analysis can be interpreted that as a 

higher audit fee provides a greater probability that an auditor issues a 

qualified audit report. The study also shows that extensive efforts and 

lack of financial resources in the form of internal control may be 

associated with an auditor submits a qualified audit report and receives 

high audit fee.  
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Författare: Tobias Alkefjärd, Anton Kasemi 

Titel: Ren eller oren revisionsberättelse  

Handledare: Stefan Schiller 

Nyckelord: Revision, Revisionsarvode, Revisionsberättelse, Mikroföretag 

Frågeställning: Påverkas en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisions-

berättelse av revisionsarvodets storlek, om så på vilket sätt?  

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att fördjupa tidigare genomförd forskning 

inom detta ämnesområde, genom att undersöka om det finns ett sam-

band mellan revisionsarvodets storlek och en revisors benägenhet att 

avge en ren eller oren revisionsberättelse, och i så fall på vilket sätt? 

Metod:  Studien bygger på en kvantitativ metod där primärdata samlades in 

från databasen Retriever och omfattar 300 västmanländska mikro-

företags årsredovisningar ifrån år 2009. I studien tillämpades även ett 

deduktivt tillvägagångssätt, vilket innebar att sekundärdata i form av 

etablerade teorier och tidigare forskning inom ämnet låg till grund för 

skapandet av studiens hypoteser. Efter insamling av primärdata 

sammanställdes datamaterialet i Microsoft Excel och därefter 

analyserades datan med hjälp av bivariat- och multivariat logistisk 

regressionsanalys i SPSS.  

Slutsats: I den bivariata logistiska regressionsanalysen återfanns inget signifikant 

samband mellan revisionsarvodets storlek och en revisors benägenhet 

att avge en ren eller oren revisionsberättelse. Däremot, påträffades ett 

positivt signifikant samband mellan dessa variabler i den multivariata 

logistiska regressionsanalysen. Resultatet från den multivariata 

logistiska regressionsanalysen kan tolkas såsom att ett högre revisions-

arvode ger en större sannolikhet för att en revisor ska avge en oren 

revisionsberättelse. Revisionsuppdraget för ett mikroföretag kan ofta 

bli omfattande, då dessa företag ofta har begränsade ekonomiska 

resurser att använda till intern kontroll vilket kan bidra till att en revisor 

erhåller ett högt arvode och kan avge en oren revisionsberättelse. 
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1 Inledning 

I det här inledande kapitlet presenteras en bakgrundsbeskrivning och en problematisering av det 

aktuella problemområdet. Därefter nämns uppsatsens frågeställning, syfte, avgränsningar, val av 

målgrupp samt en disposition för uppsatsens fortsatta upplägg.  

1.1 Bakgrund  

Mellan hösten år 2010 och vintern år 2011 granskades revisions- och rådgivnings-

branschen av tidningen Svenska Dagbladet. Tidningen avslöjade bland annat att flertalet 

revisorer kunde ta på sig alltför många uppdrag, vilket i sin tur ledde till att dessa 

revisorer kunde erhålla höga arvoden. Själva revisionen kunde även i vissa fall påverkas 

negativt, då det stora antalet uppdrag medförde att revisorerna ej hade möjlighet att 

granska alla företag så tillförlitligt som det erfordrades (Danielsson, 2011; Malmlund, 

2011). Genom tidningens granskning skapades en debatt bland allmänheten och 

näringslivet gällande revisorns förtroende och uttagande av höga revisionsarvoden 

(Bursell & Neurath, 2010). 

Skälet till att tidningen påbörjade sin granskning kan hänföras till att revisions- och 

rådgivningsbranschen under lång tid undgått en sådan djupgående granskning. En annan 

förklaring kan finnas i mängden företagsskandaler som skett internationellt som 

nationellt under det senaste århundradet, där revisorer i många fall varit inblandade 

(Danielsson, 2011). De inblandade revisorerna har bidragit till dessa skandaler genom 

exempelvis olagligt hanterande av risker, bedrägeri, bokföringsbrott, insiderhandel och 

svindleri (Bryngelsson, 2010; Göteborgsposten, 2010; Rörbecker, 2010; Zachrison, 2009). 

Att företagsskandaler sker är emellertid inget nytt, dock har dessa skandaler blivit mer 

frekventa på senare år (SOU 2004:47). 

Denna bakgrund ovan har gett ett intresse att undersöka om en revisors benägenhet att 

avge en ren eller oren revisionsberättelse påverkas av revisionsarvodets storlek. 

Diskussionen kring hur revisionsberättelsen ska utformas pågår ständigt (Lundvall, 2008). 

Revisionsberättelsen är den enda publika årliga rapport som en revisor avlämnar efter 

sitt revisionsuppdrag. I denna rapport, som upprättas enligt Årsredovisningslagen 

(1995:1554), ska revisorn tillstyrka eller avstyrka att det reviderade organisationens 

(Trohammar & Wernerman, 2006): 

 resultaträkning och balansräkning fastställs 

 vinst disponeras (alternativt förlust behandlas) enligt förslaget i förvaltnings-

berättelsen samt  

 ledning beviljas ansvarsfrihet 

Generellt kan en revisionsberättelse lämnas ren eller oren. Med ren revisionsberättelse 

menas att den till fullo är standardutformad. En oren revisionsberättelse däremot av-

viker från standardutformningen genom att den innehåller anmärkningar som exempel-

vis kan grundas på att ett företags redovisning uppvisat felaktigheter eller innehar brister 

(Trohammar & Wernerman, 2006). 
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Sammantaget kan en oren revisionsberättelse frambringa (stor) negativ uppmärksamhet, 

då det kan ge en indikation om att organisationen i fråga är misskött. Att en organisation 

upplevs misskött kan exempelvis vara att organisationen inte följt rådande praxis och 

rekommendationer ifrån normgivande organ (Artsberg, 2005). Om en organisation 

erhåller en oren revisionsberättelse kan det medföra att organisationens intressenter får 

ett lägre förtroende för organisationen i fråga (Skough & Brännström, 2007). Med 

organisationens intressenter avses exempelvis investerare, stat och kommun, kredit-

givare, anställda, kunder och kreditgivare (Donaldson & Preston, 1995). Det lägre 

förtroendet kan exempelvis innebära att investerare blir mindre villiga att investera 

(Trohammar & Wernerman, 2006) och att kreditgivares utlåningsvilja blir lägre (Gómez-

Gullamón, 2003).  

Om revisorn upptäcker felaktigheter eller brister i en verksamhets redovisning ska 

revisorn ge verksamheten i fråga en möjlighet att åtgärda dessa fel utan att det kommer 

med i revisionsberättelsen. Ifall felen ej korrigeras efter revisorns påpekande eller om 

felen är av väsentlig art ska revisorn ändå påpeka de i revisionsberättelsen, vilket leder 

till en oren revisionsberättelse (Trohammar & Wernerman, 2006). 

1.2 Problematisering 

Utifrån bakgrunden ovan kan det utläsas att revisions- och rådgivningsbranschen under 

de senaste åren granskats som en följd av det senaste decenniets företagsskandaler, där 

revisorer i många fall varit inblandade. Sammantaget har detta bidragit till ett minskat 

förtroende för revisionsbranschen som helhet. Ett minskat förtroende är problematiskt 

då denna bransch utgör en av grundstenarna i samhällsekonomin. Skälet till att denna 

bransch utgör en av grundstenarna i samhällsekonomin är för att den påverkar alltifrån 

ett lands ekonomiska tillväxt till de enskilda individernas sparande och pensioner (SOU 

2004:47; Trohammar & Wernerman, 2006). Debatten kring revisorns förtroende har 

särskilt koncentrerats på revisorns (höga) uttagande av arvode (Bursell & Neurath, 2010). 

I de flesta verksamheter är ägarnas ansvar begränsat, vilket innebär att det då ställs 

särskilda krav på hur verksamhetens resultat och finansiella ställning redovisas utåt. 

Detta innebär att en verksamhets intressenter ska kunna lita på att verksamhetens 

avlämnade finansiella rapporter är trovärdiga samt att förvaltningen av verksamheten 

sker på ett korrekt sätt (Trohammar & Wernerman, 2006). Att förvaltningen av verksam-

heten sker på ett korrekt sätt innebär att verksamhetens intressenter lätt kan identifiera 

transaktioner, samt återge transaktionerna och andra händelser av verksamheten på det 

sätt som sannolikt kan förväntas (Eliasson, 2010). Det är i denna situation som revisorns 

roll blir särskilt tydlig, då dennes främsta uppgift är att kvalitetssäkra den ekonomiska 

informationen verksamheten i fråga avlämnar samt att uttala sig om hur väl verksam-

hetens förvaltning varit. Då en revisor anlitas av en uppdragsgivare och att denne, efter 

utövad revision, betalar revisorns arvode (Trohammar & Wernerman, 2006) är frågan 

hur revisorns benägenhet att avlämna en ren eller oren revisionsberättelse påverkas?  
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Beträffande tidigare forskning inom området har det visats sig att det finns ett antal olika 

faktorer som kan påverka en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisions-

berättelse, vilket framgår av Figur 1 nedan.  

Faktor(er) Forskare 

Nettoomsättning, Kassaflöde, Nettomarginal, 
Balansomslutning, Avkastning på eget kapital, Soliditet, 
Likviditet, Genomsnittlig betalningstid för 
leverantörsskulder och Konkursrisk 

Laitinen & Laitinen (1998) 

Soliditet, Skuldsättningsgrad, Lönsamhet, Likviditet, 
Revisionsbyråns storlek och Revisionsarvodets storlek 

Ireland (2003) 

Revisionsbyråns storlek, Revisionsarvodets storlek samt 
Likviditet 

Caramanis & Spathis (2006) 

Revisionsarvodets storlek Craswell et al. (2002), Hoitash et al. 
(2007) och Hope & Langli (2010) 

Revisionsbyråns storlek och Revisionsarvodets storlek Reynolds & Francis (2001) 

Revisionsarvodets storlek, Icke-revisionsarvodets storlek 
(rådgivning och redovisning) samt Onormala periodiseringar 

Antle et al. (2006) 

 

Figur 1 En kort sammanställning över tidigare forskning  

Av forskningen som specifikt inriktats på revisionsarvodets påverkan på en revisors 

benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse kan det dock konstateras att 

uppfattningarna går isär bland forskare gällande revisionsarvodets faktiska påverkan 

(mer utförligt se avsnitt 3.7 Tidigare forskning). Ytterligare kan det slås fast att tidigare 

forskning främst inriktats på större företag. Detta implicerar att det finns ett behov av 

kunskapsutveckling kring revisionsarvodets påverkan inom mindre företag. Detta behov 

leder till att studiens fokus läggs på mindre företag i form av svenska mikroföretag1. 

Enligt Skoug & Brännström (2007) finns merparten av de orena revisionsberättelserna i 

mikroföretag, vilket även motiverar denna inriktning.  

1.3 Frågeställning 

Bakgrunden och problematiseringen leder till följande frågeställning: 

 Påverkas en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse av 

revisionsarvodets storlek, om så på vilket sätt?  

                                                           
1
 Enligt Europeiska unionens definition är mikroföretag ett företag som understiger två av följande 

gränsvärden (Lennartsson, 2012): 
   a) Årlig nettoomsättning: 700 000 euro, 
   b) Årlig balansomslutning: 350 000 euro samt 
   c) Medelantal anställda per år: 10 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att fördjupa tidigare genomförd forskning inom detta 

ämnesområde, genom att undersöka om det finns ett samband mellan revisionsarvodets 

storlek och en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse, och i så 

fall på vilket sätt? 

1.5 Avgränsningar   

På grund av tillgänglighet samt tidsskäl avgränsades urvalet i den här studien till att en-

bart omfatta årsredovisningar ifrån år 2009 av mikroföretag, vilka är revisionspliktiga 

aktiebolag och har sitt säte i Västmanlands län. (Mer ingående beskrivning av urvalet 

skildras i avsnitt 2.3.1 Primärdata).  

1.6 Målgrupp 

Denna studie är främst riktad till ekonomistudenter med kunskap inom ekonometri och 

statistisk, revisionsprofessionen samt Revisorsnämnden. Detta val av målgrupp påverkar 

vilka termer och begrepp som anses vara kända och vilka som förklaras mer ingående. 

1.7 Disposition för uppsatsens fortsatta upplägg 

I Figur 2 nedan presenteras en disposition för uppsatsens fortsatta upplägg. 

 

 

Figur 2 Uppsatsens disposition  
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras det metodologiska tillvägagångsätt som använts i uppsatsen. Mer in-

gående redogörs insamling och bearbetning av primär- och sekundärdata, operationalisering, 

studiens variabler, logistisk regressionsanalys, hypotesprövning inklusive studiens hypoteser samt 

beaktandet av etiska aspekter. Kapitlet avslutas med en diskussion kring metodikens tillförlitlig-

het och trovärdighet. 

2.1 Val av tillvägagångssätt  

För att under en studie tillvarata kunskap och koppla samman teori med verklighet kan 

tre olika tillvägagångssätt användas; deduktion, induktion eller abduktion. Deduktivt 

tillvägagångssätt innebär att utgångspunkten ligger i befintlig teori och syftet kan då vara 

att exempelvis förstärka, omkullkasta, tillämpa, utveckla eller förbättra denna teori 

(Artsberg, 2005). Med att utgångspunkten ligger i befintlig teori menas att en forskare 

först införskaffar sig förväntningar om hur världen förhåller sig för att därefter bege sig 

ut i verkligheten i avsikt att undersöka om dessa förväntningar överensstämmer med 

verkligheten eller inte (Jacobsen, 2002). Till skillnad mot deduktion, har det induktiva 

tillvägagångssättet sin utgångspunkt i empirin och syftet kan då vara utveckla en ny teori 

och kunskap (Artsberg, 2005). Med att utgångspunkten återfinns i empirin innebär att en 

forskare går från empiri till teori. Detta medför att en forskare först beger sig ut i 

verkligheten utan förväntningar, för att därefter samla in relevant information som kan 

ligga till grund för påbyggandet av ny teori och kunskap (Jacobsen, 2002). Om en forskare 

istället kombinerar deduktion och induktion, genom att frekvent vandra emellan teori 

och empiri, används ett abduktivt tillvägagångssätt. Skälet till att forskare använder 

abduktion kan vara att det ofta leder till successiv förståelse av ett ämne eller ett 

problem (Björklund & Paulsson, 2003). 

En summering av de olika tillvägagångssätten illustreras i Figur 3 nedan. 

 
Figur 3 En översikt över det deduktiva-, induktiva- och abduktiva tillvägagångssättet 

Källa: Artsberg, 2005, s. 31 (bearbetad) 
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I den här studien tillämpas ett deduktivt tillvägagångssätt. Då det deduktiva tillväga-

gångssättet bygger på förväntningar av verkligheten, exempelvis en forskares tidigare 

empiriska rön eller etablerade teorier (Jacobsen, 2002), lämpade sig den här metoden väl 

för denna studie. Användandet av ett deduktivt tillvägagångssätt grundar sig dels på vår 

förkunskap inom ämnet (se Alkefjärd, He & Kasemi, 2012) samt att vår studie bygger på 

befintlig teori. 

2.2 Val av metod 

En studie kan i huvudsak genomföras med en kvalitativ- eller kvantitativ metod. Det 

förekommer dock studier som baserats på båda dessa metoder. Skillnaden mellan 

kvalitativ- och kvantitativ metod är att den sistnämnda innefattar sådant som går att 

beskriva med siffror och omfattar en mer eller mindre mängd matematiska avancerade 

metoder. En kvalitativ metod används däremot när forskare vill erhålla information från 

en eller flera individer, i avsikt att tränga in på djupet och söka ett sammanhang 

(Eliasson, 2010). 

Den här studien bygger på en kvantitativ metod. Skälet till att den här metoden 

tillämpades är för att vi genom den primära datainsamlingen eftersträvar ett statistiskt 

och kvantifierbart resultat som kan appliceras till en större population. Kunskapssynen 

som den kvantitativa metoden utgår från är att kunskap bäst uppnås genom att mäta 

”brett” och därigenom ha möjlighet att generalisera från en liten grupp till en stor grupp. 

Sammantaget finns det både för- och nackdelar med att använda en kvantitativ metod. 

Fördelarna är dels att kvantitativ metod är flexibel, då denna metod med fördel kan 

kombineras med andra metoder såväl kvalitativ som kvantitativ. Ytterligare fördel med 

kvantitativ metod är att den går att anpassa efter situationen, samt att det går att samla 

in material så länge det behövs fram till dess att det uppenbarligen inte finns mer att 

inhämta (Eliasson, 2010). Nackdelar däremot med användandet av kvantitativ metod kan 

vara att en forskare använder mindre bra insamlingsmetoder, vilket underförstått kan 

leda till ett mindre bra resultat. En annan nackdel kan vara att en forskare använder 

överdrivet många variabler och/eller faktorer, vilket kan leda att forskningen blir för 

komplex (Denscombe, 2000).  

2.3 Insamling av data 

Den här studien består av primär- och sekundärdata, vilket djupare berörs nedan. 

2.3.1 Primärdata 

Med primärdata menas data som en forskare själv samlar in och som primärt är ämnad 

för dennes studie (Holme & Solvang, 1997). Exempel på primärdata är intervjuer, enkät-

er, observationer, experiment och sammanställning av sekundärdata (Björklund & 

Paulsson, 2003; Artsberg, 2006). Primärdata som ligger till grund för denna studie är 

tillgänglig företagsinformation och sammanställda årsredovisningar som existerar i 

databasen Retriever Bolagsfakta. Retriever är en verksamhet som levererar och erbjuder 

nordisk- och internationell mediebevakning och medieanalys, verktyg för redaktionell 
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research och företagsinformation. Kunderna som Retriever innehar återfinns i alla 

branscher inom nordiskt näringsliv och offentlig förvaltning (Retrievers webbsida, 2013).  

Skälet till att urvalsstorleken i den härstudien är 300 företag kan hänföras till Peduzzi et 

al. (1996) utfallsprincip. För att en vetenskaplig modell ska bli korrekt krävs det, enligt 

Peduzzi et al. (1996) utfallsprincip, minst tio korrekta målutfall per variabel (EPV). EPV-

värdet kan beräknas genom att en studies minsta antal positiva eller negativa fall divider-

as med studiens antal oberoende variabler (Peduzzi et al., 1996). Peduzzi et al. (1996) 

utfallsprincip lämpar sig främst till forskare som ämnar använda en logistisk regressions-

modell. Som kan utläsas nedan kommer logistisk regressionsanalys att användas i den 

här studien, vilket innebär att Peduzzi et al. (1996) utfallsprincip kan tillämpas. I denna 

studie ingår fyra oberoende variabler, och då tidigare forskning visat att orena revisions-

berättelser ger minst antal fall antar vi att andelsförhållandet i den här studien blir 

likadant. För att ett EPV-värde på minst tio ska kunna erhållas i den här studien krävs 

minst 40 orena revisionsberättelser (10*4=40). Då vi eftersträvade att erhålla ett EPV-

värde över tio ledde det till att vi ville samla in 41 mikroföretag med en oren revisions-

berättelse. Efter att 41 mikroföretag med en oren revisionsberättelse insamlats hade vi 

totalt samlat in 300 mikroföretag med ren- och oren revisionsberättelse. Nedan i Figur 4 

ges ett förtydligande exempel på beräkningen av EPV-värdet i studien. 

Faktorer  Antal 

Minsta antal negativ fall 41 

Antal oberoende variabler 4 

Målutfall (EPV) = 10.25 

 

Figur 4 Beräkning av EPV-värdet enligt Peduzzi et al. (1996) utfallsprincip där EPV-värdet behöver vara 

minst tio 

Genom en sökning i Retriever, med de kriterier som nämndes i 1.5 Avgränsningar, 

återfanns totalt 2 235 företag, som därav utgjorde studiens rampopulation. För att 

därefter få ut slumpmässigt utvalda mikroföretag från denna rampopulation används en 

slumpgenerator i programmet Microsoft Excel. Skälet till att ett slumpmässigt urval 

tillämpas är för att resultatet av denna studie då kan generaliseras till en större 

population, i det här fallet västmanländska mikroföretag. Det grundläggande syftet med 

en kvantitativ undersökningsmetod är nämligen att resultaten ska kunna vara 

generaliseringsbart. Ifall ett slumpmässigt urval inte tillämpas av en forskare minskar 

generaliseringsbarheten, då en låg svarsfrekvens från en målgrupp kan medföra att det 

är svårt att veta om de som deltog i undersökningen då är representativa för hela 

målgruppen eller inte (E-delegationens webbsida, 2013). Slumpmässigt urval innebär 

således att deltagare från alla sorters målgrupper har en lika stor chans att komma med i 

urvalet (Vejde & Rooth, 1999). 
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Studien omfattar enbart årsredovisningar från år 2009 av västmanländska mikroföretag. 

Skälet till att specifikt detta årsurval gjorts kan hänföras till att upplysningskravet för 

revisionsarvoden ändrats i Årsredovisningslagen. För räkenskapsår påbörjade efter 31 

oktober 2010 behöver enbart större företag2 lämna upplysningar i not om revisions-

arvodets storlek i årsredovisningen (KPMGs webbsida, 2010). Sammanfattningsvis utgör 

denna förändring i Årsredovisningslagen en försvårande omständighet om årsredo-

visningar senare än år 2009 ska undersökas. 

2.3.2 Sekundärdata 

I och med att studien bygger på ett deduktivt tillvägagångssätt så ligger sekundärdata, i 

form av etablerade teorier samt tidigare forskning inom ämnet, till grund för en vidare 

utformning av studien.  

Med sekundärkällor menas “data som tagits fram i annat syfte än det som föreligger för 

den aktuella studien” (Björklund & Paulsson, 2003, s. 67). Exempel på sekundärkällor är 

all form av litteraturstudier och föreläsningar (Eliasson, 2010). Sekundärdata som åter-

finns i den här studien är: relevanta tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar, böcker, 

uppsatser, lagar och förordningar, statliga uttalanden, information från vedertagna 

elektroniska uppslagsverk samt diverse webbsidor från exempelvis KPMG, Bolagsverket 

och Retrievers. 

Inhämtning av ändamålsenlig sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar har i denna 

studie möjliggjorts genom sökning i databaserna Google Schoolar och FAR Komplett. 

Följande nyckelord har applicerats vid denna sökning: ”revision”, ”revisor”, ”revisions-

arvode”, ”revisionsrisk”, ”agentteori”, ”revisorns oberoende”, ”revisionsberättelse”, 

”audit”, ”auditor”, ”audit price”, ”audit risk”, ”agent theory”, ”auditor independence”, 

”auditor’s report” samt ”audit quality”. 

2.4 Bearbetning av primärdata  

Som nämndes i avsnitt 2.3.1 Primärdata sker insamlingen av primärdata genom data-

basen Retriever. Efter att datan införskaffats sammansställs den i Microsoft Excel. Där-

efter förs datamaterialet över till datorprogrammet SPSS.  

En mer detaljerad beskrivning av studiens statistiska metod som används i SPSS följer 

nedan.  

2.5 Statistisk metod  

När en forskare använder sig av kvantitativ metod är det vanligt förekommande att en 

eller flera statistiska metoder tillämpas. En statistisk metod är en insamling, bearbetning, 

beskrivning och analys av data i avsikt att erhålla kunskap om ett visst problemområde. 

                                                           
2
 Med större företag avses ett företag som uppfyller mer än ett av nedanstående gränsvärden under minst               

 två i rad (Årsredovisningslagen 3 § 1 st. 4 pkt.): 
    a) Årlig nettoomsättning: Överstiger 80 miljoner kr 
    b) Årlig balansomslutning: Överstiger 40 miljoner kr 

 c) Medelantal anställda per år: Fler än 50 personer 
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Det viktigaste sättet att införskaffa sig sådan kunskap är genom observationer eller 

variabler (Eliasson, 2010). Enligt Eliasson (2010) studeras en statistik metod utifrån: 

 Hur variabler samlas in 

 Hur variabler/observationer analyseras samt 

 Hur slutsatser kan dras från variabler och observationer 

Sammantaget innebär detta att variablerna ska statistiskt analyseras och jämföras för att 

förhoppningsvis ge en bild av de likheter som finns mellan dessa, samt belysa 

variablernas effekter när olika variabelvärden erhålls (Olshov & Olofsdotter, 2003).  

I studien används datorprogrammet SPSS. SPSS datorprogram är en mjukvara som 

används för statistik analys, vilket påvisas genom olika beskrivande värden såväl i tabell 

som i diagram för variabler i en SPSS-fil (Eliasson, 2010). Efter att all data överförts till 

SPSS analyseras variablerna genom såväl deskriptiv statistik som logistiska regressioner. I 

avsikt att använda detta datorprogram på ett korrekt sätt anser Dahmström (2011) att 

en forskare i sin studie ska ta hänsyn till olika faktorer, såsom exempelvis kvantitativa- 

och kvalitativa variabler. Kvantitativa variabler medför olika numeriska värden, medan de 

kvalitativa variablerna istället inte är numeriska (Dahmström, 2011).  

Kvalitativa variabler kodas om inför en databearbetning, vilket i denna studie åsyftas på 

ren respektive oren revisionsberättelse. Omkodningen kan innebära att en kvalitativ 

variabel exempelvis kodas om till att enbart anta två värden (Dahmström, 2011). För 

denna studie innebär omkodningen att ren revisionsberättelse kodas till 0 och att oren 

revisionsberättelser kodas till 1.  

2.5.1 Operationalisering  

Vid användande av kvantitativ forskningsmetod är det vanligt förekommande att en eller 

flera hypoteser ställs upp och testas. En hypotes är ett försök att beskriva en liten av-

gränsad del av verkligheten genom att sätta olika begrepp i förhållande till varandra. De 

här begreppen tolkas därefter till något som kan mätas. De mätvärden som studeras i 

denna studie kallas variabler. Vilka värden som kan användas för att beskriva en variabel 

beror på vilken slags variabel det är (Infovoices webbsida, 2002). (För vidare fördjupning 

kring innebörden av hypotes och hypotesprövning se avsnitt 2.6 Hypotesprövning).  

Enligt Eliasson (2010) ska en forskare, vid tillämpning av kvantitativ forskningsmetod, 

analysera hur (minst) två variabler förhåller sig till varandra. Sammantaget ska en 

forskare på ett trovärdigt sätt kunna framföra och bevisa att de utvalda variablerna kan 

förhålla sig till varandra. Bevisningen sker genom påvisning av att det föreligger ett 

statistiskt signifikant samband mellan variablerna och detta kan bero på vilka slags 

variabler som ingår i studien. För att en forskare ska kunna konstatera om det föreligger 

ett statistiskt signifikant samband eller ej mellan de utvalda variablerna, kan forskaren 

börja med att åskådliggöra hur kombinationen av ett svar från de båda variablerna ser ut 

i ett diagram eller en tabell. Om likartade svar för den ena variabeln går hand i hand med 
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likartade svar för den andra variabeln, tyder detta på att det finns ett statistiskt 

signifikant samband mellan variablerna (Eliasson, 2010).  

I kvantitativ forskningsmetod brukar även en del oberoende- och beroende variabler 

beaktas. Med oberoende variabel menas en variabel som antas påverka en annan 

variabel, vilket vanligen benämns som beroende variabel (Vejde & Rooth, 1999). Vilka 

variabler som avses beaktas och tillämpas i den här studien framgår av Figur 5 nedan. De 

oberoende variabler som tillämpas i denna studie är kvotvariabler eller med andra ord 

kvantitativa variabler. En kvotvariabel eller kvantitativ variabel mäts alltid med siffror, 

vilket säger något om storleksförhållandena mellan svaren (Eliasson, 2010). Dessa 

variabler, som återfinns i Figur 5, behövs således ej kodas om.   

Beroende variabel  Beskrivning Typ av 
variabel 

Omkodning 

Revisionsberättelse  Avser ren respektive oren revisionsberättelse 
som de utvalda mikroföretagen erhållit i 
samband med årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2009 

Kvalitativ 
variabel 
som är 
dikotom 

Ren = 0 
Oren = 1 

Oberoende 
variabel 

Beskrivning Typ av 
variabel 

Omkodning 

Arvode Avser arvodet som de utvalda mikroföretagen 
betalat till revisorn/revisionsbyrån för 
revisionsuppdraget i samband med upp-
rättandet av årsredovisningen för räkenskaps-
året 2009 

Kvantitativ 
variabel 
med 
kvotskala 

Ingen 
omkodning 
behövs 

Kontrollvariabler 
(Oberoende 
variabler) 

Beskrivning Typ av 
variabel 

Omkodning 

Soliditet Avser de utvalda mikroföretagens soliditet för 
räkenskapsåret 2009. Beräkning av soliditet = 
(Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) 
/ Totala tillgångar 

Kvantitativ 
variabel 
med 
kvotskala  

Ingen 
omkodning 
behövs 

Nettomarginal Avser de utvalda mikroföretagens netto-
marginal för räkenskapsåret 2009.  
Beräkning av nettomarginal = Resultat efter 
finansiella poster/Omsättning 

Kvantitativ 
variabel 
med 
kvotskala  

Ingen 
omkodning 
behövs 

Balansomslutning Avser de utvalda mikroföretagens balans-
omslutning för räkenskapsåret 2009 

Kvantitativ 
variabel 
med 
kvotskala  

Ingen 
omkodning 
behövs 

 

Figur 5 En översikt över de variabler som ingår i studien 
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2.5.2 Nyckeltal som kontrollvariabler 

Nyckeltal är ett betydelsefullt mätinstrument i många företag, då de återger ett företags 

utveckling och ekonomiska livskraft över tid (Sundberg, 1998). Olika tal som ställs i 

relation till varandra blir därigenom en precision som kallas för nyckeltal (Carlberg, 

2003). Enligt Carlberg (2003) är nyckeltal relativa tal vilket är kvoter samt andra jäm-

förelsetal, som är lättare att använda än absoluta tal i samband med jämförelse och 

undersökning. 

Genom tidigare forskning, se avsnitt 3.7 Tidigare forskning, har det klarlagts att företags 

nyckeltal ofta har ett samband med en revisors benägenhet att avge en ren eller oren 

revisionsberättelse för det reviderade företaget. I den här studien används fyra nyckeltal 

och tre av dessa utgör studiens kontrollvariabler, vilket framgår av Figur 5 ovan. Skälet 

till att dessa fyra oberoende variabler används i studien kan hänföras till att dessa 

variabler ansågs täcka in mycket av tidigare forskning och de faktorer som däri haft på-

verkan en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse.  

För att ett spuriöst och undertryckt samband ska kunna uteslutas i den här studien 

genomförs både en bivariat- och en multivariat analys. Skälet till att en forskare vill 

utesluta ett spuriöst samband i sin forskning är att ett funnet samband mellan två 

variabler egentligen kan bero på att de båda variablerna är positivt korrelerade av en 

tredje variabel. När det gäller ett undertryckt samband menas däremot att en forskare 

först inte finner något samband mellan två variabler. Om samma forskare därefter i 

samma sambandsanalys inkluderar minst en variabel till, så kallad kontrollvariabel, så 

finner denne dock ett samband. Ett undertryckt samband beror på att det finns en tredje 

variabel som är positivt korrelerad med den ena variabeln, och negativt korrelerad med 

den andra variabeln. Genom att använda sig av kontrollvariabler kan dessa variablers 

påverkan på huvudsambandet neutraliseras eller kontrolleras, då dessa variabler 

konstanthålls vid respektive medelvärde. Skillnaden mellan en bivariat- och multivariat 

analys är att det enbart ingår två variabler, en oberoende variabel och en beroende 

variabel, i den bivariata analysen. Däremot, i den multivariata analysen ingår, förutom en 

oberoende variabel och en beroende variabel, även en eller flera kontrollvariabler 

(Aneshensel, 2002). 

2.5.3 Logistisk regressionsanalys  

I följande avsnitt redogörs en jämförelse mellan logistisk regressionsanalys och klassisk 

linjär regressionsanalys. I dessa avsnitt beskrivs även hur logistisk regressionsanalys 

fungerar i praktiken samt hur resultatet av en logistisk regressionsanalys bör present-

eras.  

2.5.3.1 Likhetsgranskning 

Studien baseras på primärdata som analyseras i datorprogrammet SPSS genom en 

logistisk regressionsanalys. Logistisk regressionsanalys är en väletablerad matematisk 

modell inom samhällsvetenskapen och den pedagogiska forskningen, och denna modell 

växte fram under slutet av 1960-talet och början 1970-talet. Framväxten berodde på att 



 
12 

den etablerade modellen vid 1960-talet, klassisk linjär regressionsanalys, inte var helt 

anpassad till att hantera beroende variabler som är dikotoma (Peng et al., 2002). Med att 

en variabel är dikotom menas att variabeln endast kan anta två värden, exempelvis noll 

och ett (Eliasson, 2010). Skälet till att klassisk linjär regressionsanalys inte är helt an-

passad till att hantera beroende variabler som är dikotoma, beror på att denna modell är 

utarbetad för att undersöka samband där den beroende variabeln har en kontinuerlig 

intervallskala. Om en forskare till exempel skulle tillämpa klassisk linjär regressionsanalys 

för en beroende variabel som är dikotom och en oberoende variabel, skulle den räta 

linjen för en graf mellan dessa variabler ge missvisade skattade proportioner som både 

blir negativa och x > 1 (Aneshensel, 2002). Anledningen till att klassisk linjär regressions-

analys i detta fall ger missvisade skattade proportioner beror på att den beroende 

variabeln har en kontinuerlig intervallskala som saknar noll-punkt och att kvoter därav ej 

beräknas (Studenmund, 2010). Av Figur 6 nedan åskådliggörs en jämförelse mellan 

grafen från en klassisk linjär regressionsmodell och grafen från en logistisk regressions-

modell, när den beroende variabeln är dikotom . 

 

 

Figur 6 En jämförelse mellan grafer från klassisk linjär regressionsmodell och logistisk regressionsmodell 

när den beroende variabeln är dikotom 

I jämförelse med klassisk linjär regressionsanalys är logistisk regressionsanalys den mest 

användbara modellen, då den fungerar väl för både bivariat- och multivariat analys samt 

att variablernas variation inte har så stor betydelse för det slutgiltiga resultatet 

(Studenmund, 2010). 

Enligt Studenmund (2010) och Edling & Hemström (2003) är logistisk regressionsanalys 

den korrekta modellen att använda om en forskare vill analysera ett samband där den 

beroende variabeln är dikotom. I och med att den beroende variabeln i den här studien 

(ren/oren revisionsberättelse) är dikotom, tillämpas logistisk regressionsanalys. An-

vändandet av logistisk regressionsanalys innebär att det för varje värde på den 
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oberoende variabeln beräknas fram en predicerad sannolikhet (Aneshensel, 2002) för att 

revisionsberättelsen exempelvis ska bli oren.  

2.5.3.2 Tillämpbarhet  

Efter att en forskare använt sig av logistisk regressionsanalys ska resultatet presenteras. 

Enligt Peng et al. (2002) bör resultatet från den logistiska regressionsanalysen present-

eras på ett väldisponerat sätt, vilket då innebär att följande aspekter bör inrymmas i 

presentationen: 

 en övergripande utvärdering av den logistiska modellen 

 statistiska tester av de enskilda oberoende variablerna 

 goodness-of-fit statistik samt 

 en bedömning av de förväntade sannolikheterna 

I den övergripande utvärderingen av en logistisk modell är det nödvändigt att beräkna 

vilken lämplighet modellen har gentemot det insamlade datamaterialet. För att en 

modell ska betecknas ha god lämplighet mot det insamlade datamaterialet är det allmänt 

vedertaget bland forskare att modellen då ska utgöra en förbättring gentemot noll-

modellen (Peng et al., 2002). Med noll-modellen avses en analys i datorprogrammet SPSS 

utan några oberoende variabler (SPSS-akutens webbsida, 2011). Enligt noll-modellen 

förutsägs alla observationer tillhöra den mest populära kategorin. För att utröna om den 

logistiska modellen har en bättre förklaringsgrad än noll-modellen kan statistiska tester 

utföras. Två väletablerade tester för detta ändamål är Likelihood ratio testet samt Score 

testet (Peng et al., 2002), och resultatet av dessa två tester återges automatiskt i SPSS 

när en logistisk regressionsanalys genomförts. Likelihood ratio testet och Score testet 

anger ett positivt eller negativt förändringstal som den/de oberoende variablerna för-

orsakar den beroende variabeln. För att den logistiska modellen ska ha en bättre för-

klaringsgrad än noll-modellen krävs det att förändringstalet är positivt samt att det är 

statistiskt signifikant (Bjerling & Ohlsson, 2010). Med statistiskt signifikant avses att den 

återgivna signifikansnivån är under eller lika med undersökningens valda signifikansnivå. 

(För vidare förklaring av statistiskt signifikant och signifikansnivå se avsnitt 2.6 Hypotes-

prövning nedan). 

Skälet till att statistiska tester av de enskilda oberoende variablerna ingår i en logistisk 

regressionsanalys och således bör presenteras, kan hänföras till att dessa tester åskådlig-

gör vilka oberoende variabler som med säkerhet kan inkluderas i den logistiska modellen. 

För att ta reda på vilka oberoende variabler som med säkerhet kan inkluderas i den 

logistiska modellen kan Wald-testet användas (Peng et al., 2002), och resultatet av detta 

test återges automatiskt i SPSS när en logistisk regressionsanalys genomförts. Wald-

testet genererar en signifikansnivå för varje enskild oberoende variabel och om 

signifikansnivån är under eller lika med undersökningens valda signifikansnivå, kan den 

enskilda oberoende variabeln, med säkerhet, inkluderas i den logistiska modellen 

(Bjerling & Ohlsson, 2010).  
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Efter att en forskare med säkerhet kunnat konstatera att en viss oberoende variabel kan 

vara med i en logistisk modell ska denne undersöka vilken effekt som den oberoende 

variabeln har på den beroende variabeln. Effekten som en oberoende variabel har på 

den beroende variabeln kan utläsas av den oberoende variabelns exponent av B-

koefficient (Exp B) (Pampel, 2000). Efter att en logistisk regressionsanalys genomförts i 

SPSS visas automatiskt Exp B-värdet för varje enskild oberoende variabel. Vad Exp B-

värdet visar är ett odds-förhållande mellan oddset i en grupp och oddset i annan grupp. 

Om sannolikheten att en sak ska hända är 50 % i grupp A innebär det att oddset då är 

0,5/(1-0,5)=1. Ifall sannolikheten att samma sak ska hända är 67 % i grupp B innebär det 

att oddset då är 0,67/(1-0,67)=2. Exp B-värdet som återges i SPSS bygger därefter på att 

den ena gruppens odds divideras med den andra gruppens odds. Om grupp B:s odds 

(ovan) divideras med grupp A:s odds erfås 2/1=2. Det betyder att oddset för att en sak 

ska ske är dubbelt så stort i grupp B [(2 – 1) * 100 = 100 %]. Ifall grupp A:s odds (ovan) 

divideras med grupp B:s odds erfås 1/2=0,5. Det innebär att oddset för att en sak ska ske 

är hälften så stor i grupp A jämfört med grupp B [(0,5 – 1) * 100 = –50 %]. Sammantaget 

innebär ett Exp B-värde x < 1 att oddset är lägre för ett högre värde på den oberoende 

variabeln och vice versa för ett Exp B-värde x > 1 (Pampel, 2000; SPSS-akutens webbsida, 

2011).  

Hur Exp B-värdet dock ska tolkas beror på hur den oberoende variabeln ser ut. Om den 

oberoende variabeln är dikotom beskriver Exp B-värdet odds-förhållandet mellan de två 

fall den oberoende variabeln endast kan anta. Ifall den oberoende variabeln inte är diko-

tom, beskriver Exp B-värdet förhållandet mellan de värden på den oberoende variabeln 

som är ett steg ifrån varandra, exempelvis ett år om den oberoende variabeln är ålder 

(Pampel, 2000; SPSS-akutens webbsida, 2011). 

Som nämndes ovan bör även goodness-of-fit statistik presenteras efter att en logistisk 

regressionsanalys genomförts. Bakgrunden till att en sådan statistik bör presenteras kan 

hänföras till skapandet av en logistisk modell. När en forskare vill skapa en logistisk 

modell utgår forskaren från en del av verkligheten, då denne inte vet hur verkligheten 

ser ut (Bjerling & Ohlsson, 2010). För att en forskare då ska kunna testa modellens 

lämplighet kan Hosmer-Lemeshow testet tillämpas (Peng et al., 2002). Detta test jämför 

modellens predicerade värden med de värden som forskaren faktiskt har, det vill säga de 

data som ligger till grund för modellen. Då Hosmer-Lemeshows test ej återges 

automatiskt i SPSS när en logistisk regressionsanalys genomförts, krävs en särskild 

inmatning innan genomförandet. För att den logistiska modellens lämplighet ska vara 

god krävs det att modellen, som helhet, ger värden som inte avviker mer från de faktiska 

värden än vad som skulle kunna förklaras av slumpen. Av Hosmer-Lemeshows test 

återges en signifikansnivå. Om denna signifikansnivå är större än eller lika med under-

sökningens valda signifikansnivå, är det statistiskt signifikant att modellen, som helhet, 

ger värden som inte avviker mer från de faktiska värden än vad som skulle kunna för-

klaras av slumpen (Bjerling & Ohlsson, 2010). 
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Avslutningsvis bör bedömningen av de förväntade sannolikheterna i den logistiska 

modellen åskådliggöras i en klassificeringstabell (Peng et al., 2002). Enligt Hosmer & 

Lemeshow (2000) behöver bara studier som har en specifik målsättning att presentera 

sådan statistik åskådliggöra detta. Då den här studiens målsättning inte är att specifikt 

skildra bedömningen av de förväntade sannolikheterna presenteras således inte en 

klassificeringstabell i empiriavsnittet.    

För att få en bättre förståelse av tillämpbarheten som beskrivits i det här avsnittet 

presenteras detta mer ingående i empiriavsnittet framöver.  

2.6 Hypotesprövning  

Hypotesprövning är en metod som baseras på ett bevisurval och sannolikhetsteori för att 

avgöra om en hypotes är ett rimligt påstående eller inte. I början av en hypotesprövning 

ingår det att en forskare framför minst en noll- respektive mothypotes. Nollhypotesen är 

utvecklad för att testa ett numeriskt bevis, vilket innebär att den antingen kan förkastas 

eller inte. Vanligtvis brukar nollhypotesen precisera att det inte finns ett samband eller 

ingen förändring mellan exempelvis två variabler. Nollhypotesen är ett påstående som 

enbart förkastas om det insamlade datamaterialet ger ett övertygande bevis för att det 

är falskt. Dock bör det framhållas att även om nollhypotesen inte förkastas, så är den inte 

sann. Med andra ord innebär det att om en forskare misslyckats med att förkasta en 

nollhypotes innebär det inte per automatik att nollhypotesen är sann. Det betyder 

istället att denna forskare misslyckats med att motbevisa nollhypotesen. Mothypotesen, 

däremot, är ett påstående som accepteras om det insamlade datan ger statistiskt säker-

ställande bevis för att nollhypotesen är falsk (Lind et al., 2010).  

Nedan i Figur 7 presenteras ett exempel på ett tillvägagångssätt för hypotesprövning.   

 

 

Figur 7 Ett exempel på ett tillvägagångssätt för hypotesprövning 
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En forskare försöker ofta att finna ett statistiskt signifikant (säkert) samband mellan de 

variabler som ingår i forskningen. För att en forskare i praktiken ska kunna avgöra om det 

finns ett säkert samband, mellan exempelvis två variabler, brukar en signifikansnivå 

väljas. Med signifikansnivå åsyftas sannolikheten att avvisa en nollhypotes när den är 

sann. Sammanlagt finns det ingen signifikansnivå som kan tillämpas för alla slags tester. 

Den mest använda signifikansnivån inom samhällsvetenskapen och den pedagogiska 

forskningen är dock 0,05 (Lind et al., 2010), vilket motiverar valet av denna nivå i den här 

studien. En signifikansnivå på 0,05 betyder att felaktiga slutsatser om populationen 

kommer att dras i 5 av 100 tagna slumpmässiga stickprov (Lind et al., 2010). Praktiskt 

sett medför valet av en signifikansnivå på 0,05 att ett statistiskt test med en signifikans-

nivå över 0,05 ej är statistiskt signifikant i denna studie. 

2.6.1 Studiens hypoteser  

Då ett deduktivt tillvägagångssätt tillämpas i studien ligger den teoretiska referensramen 

till grund för framställningen av studiens hypoteser. Utifrån den framställda referens-

ramen (se avsnitt 3 Teoretisk referensram och specifikt avsnitt 3.7 Tidigare forskning) 

framställs här nedan studiens hypoteser: 

Nollhypotes (H0) = Storleken på revisionsarvodet har ingen signifikant påverkan på en 

revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse för västmanländska mikro-

företag i en bivariat analys. 

Mothypotes (H1) = Storleken på revisionsarvodet har en signifikant påverkan på en 

revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse för västmanländska mikro-

företag i en bivariat analys. 

 

Nollhypotes (H0) = Storleken på revisionsarvodet har ingen signifikant påverkan på en 

revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse för västmanländska mikro-

företag i en multivariat analys. 

Mothypotes (H1) = Storleken på revisionsarvodet har en signifikant påverkan på en 

revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse för västmanländska mikro-

företag i en multivariat analys. 

2.7 Etiska aspekter 

Under den här studiens process har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

och krav beaktats. Dessa principer och krav kan konkretiseras i fyra generella huvudkrav, 

vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informations-

kravet innebär att “forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Om forskarens deltagare inte 

medverkar aktivt i forskningen, exempelvis genom att information om deltagaren 

hämtats från en databas, ska hänsyn tas till “den faktiska olägenhet utebliven eller 

indirekt information […] kan medföra för de berörda” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8). Det 
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andra kravet, samtyckeskravet, innebär att “deltagare i en undersökning har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Ifall uppgifter om 

deltagarna inhämtas från exempelvis en databas behövs dock inte samtycke från 

deltagarna. Konfidentialitetskravet går ut på att konfidentiell information från samtliga 

deltagare i en undersökning, till exempel personuppgifter, ska behandlas konfidentiellt. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att den insamlade informationen i en under-

sökning endast ska användas till vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då den primära datainsamlingen i studien inhämtades från databasen Retriever togs 

hänsyn till dessa nämnda huvudkrav i den mån att de inhämtade företagens namn och 

annan företagskänslig information behandlades konfidentiellt samt att den insamlade 

informationen endast används till vetenskapligt syfte.  

2.8 Metodikens tillförlitlighet och trovärdighet 

I alla former av undersökningar och studier kan trovärdigheten hos primär- och 

sekundärdata ifrågasättas. En nackdel med insamlingen av primärdata är att det ofta är 

tidskrävande och kräver ekonomiska resurser. Nackdelen med sekundärdata är att det 

inte alltid tydligt framgår vilka metoder som används för den insamlande informationen 

eller till vilket syfte. Sekundärkällor kan därmed ibland vara vinklade eller inte belysa hela 

sanningen (Björklund & Paulsson, 2003; Lundahl & Skärvad, 1999). Användandet av 

primär- och sekundärdata kan även sättas i relation till hur en studie förhåller sig till sina 

källor, det vill säga källkritik. Begreppet källkritik och vårt förhållningssätt gentemot 

källorna nämns mer ingående nedan. 

Enligt Bryman & Bell (2005) är det viktigt att forskare, som använder sig av kvantitativ 

metod, tar hänsyn till att de mått som används är tillförlitliga och trovärdiga, samt att de 

är godtagbara representationer för de begrepp de ska spegla. För att mäta den här 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet appliceras två begreppsmått; validitet och 

reliabilitet. Gemensamt för dessa två begrepp är att en så hög validitet och reliabilitet 

bör eftersträvas. Denna strävan bör dock vägas mot den tid som kan läggas ned i studien 

(Björklund & Paulsson, 2003).  

2.8.1 Validitet  

Enligt Björklund & Paulsson (2003) kan validitet definieras som i vilken utsträckning en 

forskare verkligen mäter det som denne avser att mäta. Validitet är en prövning om de 

slutsatser som genererats från en undersökning samverkar med varandra eller inte. Det 

insamlade materialet bör ifrågasättas så att en hög grad av validitet kan upprätthållas 

(Bryman & Bell, 2005).  

Användandet av årsredovisningar har bidragit till att få fram de uppgifter som vi i denna 

studie önskade mäta. Ytterligare har ett slumpmässigt urval inneburit att denna studies 

resultat kan appliceras till en större population. Sammantaget bidrar detta till att denna 

studie har en förhållandevis hög validitet. 
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2.8.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas graden av trovärdighet och tillförlitlighet, det vill säga i vilken ut-

sträckning samma värde kan erhållas om undersökningen upprepas med identisk metod 

för datainsamling eller mätinstrument (Jacobsen, 2002; Björklund & Paulsson, 2003). Hög 

reliabilitet kan erhållas i en studie om undersökningen är genomförd på ett trovärdigt 

sätt, och att studien samtidigt inte innehåller några uppenbara mätfel (Jacobsen, 2002). 

Denna studie innehar en hög reliabilitet. Skälet till detta påstående är att studiens mät-

ning kan upprepas av en annan oberoende part och om denna part använde samma 

kriterier, skulle ett liknande resultat erhållas.  

2.8.3 Källkritik 

Källkritik är en vetenskaplig metod där målet är att fastställa om en källas innehåll är sant 

eller falskt samt användbart eller ej, för den fråga som önskas svar på. Med andra ord 

genom källkritik och källkritiska kriterier (tidskriteriet, beroendekriteriet och tendens-

kriteriet) kan en källas trovärdighet och användbarhet prövas. Med tidskriteriet menas 

att en källa är mer trovärdig ju närmare i tiden denna är. Beroendekriteriet belyser vikten 

av att en trovärdig källa inte ska vara påverkad av någon annan källa. Med tendens-

kriteriet menas att en trovärdig källa inte ska ha personliga, ekonomiska eller andra 

intressen för att uppge en falsk bild av verkligheten (Nationalencyklopedin, sökord 

“källkritik”).  

I inledningen av denna studie användes en del nationella tidningsartiklar. Dessa tidnings-

artiklar kan ha gett en snäv bild av verkligheten. Syftet med användningen av dessa 

tidningsartiklar var dock att erhålla en inblick i de ovan nämnda skandalerna. Övriga 

sekundärkällor som studerats i denna studie har noggrant kontrollerats gällande upplaga 

och tidpunkt för utgivande. Det har även eftersträvats att källornas upphovsmän är 

tillförlitliga och pålitliga, i den mån att de är auktoriteter och experter inom området.  
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar en teoretisk referensram som ligger till grund för den empiriska under-

sökningen. Referensramen redogör för innebörden av agentteori, revision och revisor, revisions-

risk och intern kontroll, revisionsberättelse samt revisionsarvode. Dessutom återges en del 

tidigare forskning kring revisionsarvodets påverkan på en revisors benägenhet att avge en ren 

eller oren revisionsberättelse. Avslutningsvis ges en sammanfattning av kapitlet. 

3.1 Agentteori 

Agentteori är en vedertagen teori som används för att urskilja och förklara diverse 

problem som kan uppstå mellan två eller flera parter när de utför någon form av affärs-

transaktion sinsemellan. Mer detaljerat kan agentteori beskrivas som ett kontrakt där en 

person (principalen) anlitar en annan person (agent) för att utföra en tjänst åt principal-

en (Jensen & Meckling, 1976). 

Eftersom det i de flesta organisationer förekommer en separation mellan ägande och 

kontroll kan agentteorin förklara behovet av revision. Revision kan inom agentteorin ses 

som ett förhållande mellan en revisor (agenten), ägaren (principal) och en företags-

ledning (principal). Med ägare avses i det här fallet exempelvis aktieägare eller firma-

tecknare (Fosberg, 2004). Enligt Power (1999) är agentteorin främst tillämpbar för större 

företag där företagsledningen är helt skild från ägarna. Power (1999) anser dock att 

agentteorin kan tillämpas för mindre företag, exempelvis revisionspliktiga mikroföretag, 

om ägaren saknar den kompetens som krävs för att tolka finansiell information. För-

hållandet mellan en revisor och en ägare kan exemplifieras med hjälp av Figur 8 nedan.  

 

 

Figur 8 En illustration över förhållandet mellan en ägare och revisor i ett mikroföretag 
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Agentteorin kan även i viss utsträckning användas för att förklara revisionsarvodets 

storlek (Nikkinen & Sahlström, 2004). Ifall det finns en större agentproblematik i ett 

företag kan det leda till att en revisors arbete blir mer omfattande, då problem i form av 

missförstånd och irrelevanta förväntningar lätt kan uppstå mellan revisorn (agenten) och 

ägaren (principalen). Att revisorns arbete blir mer omfattande kan i sin tur leda till att 

dess arvode blir större (Craswell et al., 2002). 

3.2 Revision och revisor  

Revision innebär att en revisor kritiskt granskar, bedömer och uttalar sig om ett företags- 

eller en annan organisations redovisning. Avsikten med denna kritiska granskning och 

bedömning är att ge information om redovisningens tillförlitlighet och ledningens sätt att 

förvalta företaget eller organisationen (Nationalencyklopedin, sökord “revision”). En 

uppdragsgivare väljer en revisor och därefter skapas ett kontrakt mellan dessa partner 

där revisorn förpliktar sig att utöva revision. En revisor anlitas vanligtvis av en 

organisations ledning och efter utförd revision betalar denna ledning revisorns arvode 

(Trohammar & Wernerman, 2006).  

Enligt revisionslagen (1999:1079) 3 § ska ett företag “ha minst en revisor” och i 5 §, i 

samma lag, står det att revisorns uppgift är att “granska företagets årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver.” I aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 1 § står 

det dock att privata aktiebolag, sedan 1 november år 2010, inte behöver ha en revisor 

om de understiger två av följande tre gränsvärden: 

 Medelantal anställda: 3 

 Balansomslutning: 1,5 miljoner kr 

 Nettoomsättning: 3 miljoner kr 

Utöver att en revisor ska följa god revisionssed ska denne enligt revisorslagen (2001:883) 

19 § även följa god revisorssed. Enligt Trohammar & Wernerman (2006) är god revisors-

sed – till skillnad från god revisionssed – yrkesetiska regler för revisorer tillämpade av 

FAR och en viktig etisk regel är just att följa god revisionssed. 

Enligt Engerstedt & Strömquist (2003) har en revisor två olika roller. Den första rollen 

innebär att en revisor granskar och uttalar sig om ett företags-, myndighets- eller för-

enings årsredovisning, bokföring och förvaltning överensstämmer med rådande lag-

stiftning och normgivningsram. Den andra rollen går ut på att en revisor arbetar som en 

rådgivare. Som rådgivare får en revisor bara ge råd och synpunkter till beslut, men aldrig 

själv fatta beslut åt exempelvis en företagsledning.  Gällande vilka uppgifter som ingår i 

dessa två roller går isär bland både revisorer och företagare, vilket inneburit att ett för-

väntningsgap lätt kan uppstå (Engerstedt & Strömquist, 2003). Ett förväntningsgap kan 

uppstå när det finns en skillnad mellan vad en klient förväntar sig av revisorns arbete och 

vad klienten i själva verket får från revisionsberättelsen (Gómez-Gullamón, 2003). För-

väntningsgapet kan bero på att revisorn ej i tillräckligt hög grad klarlagt för dess klient 
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vad revisorn kan och får göra (Trohammar & Wernerman, 2006). Med förväntningsgap 

menas ofta att en revisor är ovillig att göra uttalande utöver den information som denne 

behöver ge enligt praxis. Kreditgivare och investerare är dock intresserade av att erhålla 

mer information än vad en revisor kan ge dem, vilket ofta kan resultera i ett för-

väntningsgap (Öhman, 2007).  

3.3 Revisionens syfte  

Revisorns roll är att kvalitetssäkra den ekonomiska informationen som en verksamhet 

avlämnar. Revisionens syfte är därmed är att ge ökad trovärdighet åt verksamhetens 

ekonomiska informationsåtergivelse samt att skydda verksamhetens intressenter. Att 

revisionens syfte är att skydda verksamhetens intressenter innebär att revisorn, genom 

utövad revision, försäkrar att verksamheten är vinstgivande och ej riskerar att hamna i 

en obeståndssituation (Trohammar & Wernerman, 2006). Skyddandet av verksamhetens 

intressenter kan även sammankopplas med att en verksamhets intressenter vill kunna 

säkerställa att just deras intressen tillgodoses. Exempelvis kan investerare förlora pengar, 

anställda missta sina arbeten samt andra intressenter missgynnas om ett företags 

ekonomiska information ej överensstämmer med verkligheten (Cuplan & Trussel, 2005). 

Revisionen ger även en tilltro till att verksamhetens ledning sköter sin förvaltning och sitt 

uppdrag (Trohammar & Wernerman, 2006). Sammantaget innebär det att revisionens 

syfte är att reducera informationsklyftor som kan uppkomma mellan ett företag och dess 

intressenter (Sundgren et al., 2009).  

3.4 Revisionsrisk och intern kontroll 

Vid ett revisionsuppdrag är resurserna i form av tid och arvode ofta begränsade. Det 

innebär att en revisor måste välja de granskningsmetoder som är de mest effektiva för 

att få fram ett tillfredsställande utlåtande i revisionsberättelsen. Det som avgör vad och 

hur mycket som ska granskas, samt när granskningen ska ske beror på bedömningen av 

risker. En analys av risker i ett revisionsuppdrag gör det även enklare att finna väsentliga 

fel i en verksamhets redovisning eller brister i den interna kontrollen (Trohammar & 

Wernerman, 2006). Intern kontroll påverkar alla delar av en organisation och är inte be-

gränsad till uppföljning av ekonomi. Med andra ord är intern kontroll en process som 

påverkas av ett företags ledning och utformas för att ge en trovärdig bekräftelse om att 

företaget uppnår en funktionell och effektiv verksamhet samt återger en tillförlitlig 

finansiell rapportering. Vad som omfattas av intern kontroll är exempelvis att reducera 

brister i den interna kontrollen genom ett utarbetande av lämpliga arbetsrutiner och 

hjälpmedel som företaget i efterhand ser till att fullfölja (Ekonomistyrningsverket 

webbsida, 2013). Att en revisor gör en analys av risker i ett revisionsuppdrag gör även att 

denne kan få underlag till förvaltningsrevisionen, när det gäller att bedöma ledningens 

sätt att utsätta verksamheten för risker (Trohammar & Wernerman, 2006).   
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Risken för att en revisor gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen brukar be-

tecknas som revisionsrisk och det påverkas i sin tur av tre andra typer av risker, vilket är 

följande (Trohammar & Wernerman, 2006): 

 Inneboende risk 

 Kontrollrisk 

 Upptäcktsrisk 

Inneboende risk är risken att det uppkommer ett fel i redovisningen eller förvaltningen. 

Det som påverkar den inneboende risken är hur förhållandet i den reviderade 

organisationen ser ut. Förhållandet i en organisation kan exempelvis vara komplex och 

det kan innebära svåra bedömningar vid värderingen av tillgångar och skulder. Att en 

organisation är komplex innebär ofta att organisationen i fråga kan inneha ovanliga eller 

komplexa transaktioner, vilket ofta kan ge en högre revisionsrisk. Några exempel på 

ovanliga eller komplexa transaktioner kan vara när delar av ett företag säljs eller att ett 

företag gör avsättningar (Trohammar & Wernerman, 2006). Kontrollrisken är risken att 

en verksamhets egna system inte finner och rättar ett fel i verksamhetens redovisning, 

vilket systemet borde ha gjort. Det kan till exempel handla om att en verksamhets 

attestering av fakturor ej fungerar som utlovat. Slutligen, med upptäcktsrisk avses risken 

att en revisor ej upptäcker fel som är väsentliga för företaget (Trohammar & 

Wernerman, 2006; Deutschmann, 2007).  

3.5 Revisionsberättelse  

En revisionsberättelse är den enda publika årliga rapporten som en revisor avlämnar 

efter sitt revisionsuppdrag och denna rapport ska upprättas i paritet med Årsredo-

visningslagen. Enligt Trohammar & Wernerman (2006) är revisionsberättelsen målet med 

revisionen och denna rapport kan ses som en kvalitetsstämpel efter en genomförd 

revision. I revisionsberättelsen ska en revisor ge ett utlåtande om en organisations 

årsredovisning innehåller några väsentliga fel eller ej, samt uttala sig om förvaltningen av 

organisationen skötts på ett korrekt sätt eller inte (Trohammar & Wernerman, 2006). Av 

informationen som återges i en revisionsberättelse är det viktigt att den är värdefull och 

användbar för ett företags intressenter (Gómez-Guillamón, 2003).  

En revisionsberättelse kan antingen lämnas ren eller oren (Trohammar & Wernerman, 

2006), vilket djupare berörs under avsnitt 3.5.1 Ren revisionsberättelse samt 3.5.2 Oren 

revisionsberättelse. Bland studier som genomförts tidigare, vilka har fokuserats på rena- 

och orena revisionsberättelser, har majoriteten av revisionsberättelserna varit rena. Av 

Figur 9 nedan framgår ett antal (internationella- och nationella) tidigare studier och hur 

stor andel (i procent) av ren- respektive oren revisionsberättelse som dessa undersökare 

fann utav dess insamlade data. Det ska dock framhållas att urvalet skiljer sig åt mellan 

dessa studier, i form av dels storlek på företag och dels geografi, (samt att enbart en 

studie, Skough & Brännström (2007), har svenska företag i sitt datamaterial). 
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Undersökare Andel rena 
revisionsberättelser 

Andel orena 
revisionsberättelser 

Laitinen & Laitinen (1998) 93,00 % 7,00 % 

Ireland (2003) 93,30 % 6,70 % 

Farrugia & Baldacchino (2005) 80,10 % 19,90 % 

Skough & Brännström (2007) 87,00 % 13,00 % 

 

Figur 9 En presentation över en del tidigare studier och dess andel (i procent) av ren- respektive oren 

revisionsberättelse 

3.5.1 Ren revisionsberättelse  

Om en revisor kan försäkra sig om att en organisations årsredovisning ej innehåller några 

väsentliga fel eller brister samt att ingen invändning kan göras gentemot organisationens 

förvaltning, ska en revisor avge en ren revisionsberättelse. En ren revisionsberättelse är 

till fullo standardutformad, vilket innebär att den ej innehåller några anmärkningar 

(Trohammar & Wernerman, 2006).   

Trohammar & Wernerman (2006) hävdar dock att angivandet av ren revisionsberättelse 

aldrig kan utgöra en garanti för att allt står rätt till i ett företag. Enligt Ireland (2003) kan 

en ren revisionsberättelse ges trots att det uppkommit fel i de finansiella rapporterna. 

Skälet till detta kan bero på revisorns oaktsamhet, starka hot eller på grund av ”growing 

problem effect”. Med ”growing problem effect” avses mindre felaktigheter som till en 

början ej haft någon väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna och som revisorn 

upptäckt under ett tidigt skede i granskningen. Om en revisor upptäckt sådana mindre 

felaktigheter skrivs ingen oren revisionsberättelse direkt. De mindre felaktigheterna kan 

dock växa sig större med tiden och då kan en revisor välja att fortsätta att ignorera dessa 

fel, exempelvis på grund av skam för att dessa fel borde ha påpekats tidigare, eller helt 

enkelt för att felaktigheterna tidigare tilläts passera obemärkt (Ireland, 2003, s. 994).  

3.5.2 Oren revisionsberättelse  

Det finns ett flertal skilda skäl till att ett företag kan få en oren revisionsberättelse. Enligt 

Skough & Brännström (2007) är dock följande skäl de vanligaste: 

 att företagets egna kapital är förbrukat till mer än hälften, 

 att företaget inte redovisat skatter och avgifter på ett korrekt sätt samt 

 att årsredovisningen ej upprättats inom föreskriven tid 

Om ett aktiebolag går med förlust över ett räkenskapsår, måste förlusten täckas av eget 

kapital. Ifall företaget inte har tillräckligt med eget kapital för att täcka förlusten hamnar 

företaget på en obeståndssituation (SOU 2008:49). Det är viktigt att företag redovisar 

skatter och avgifter på ett korrekt sätt då denna redovisning ligger till grund för dess 

skatter, avgifter och bidrag (Trohammar & Wernerman, 2006). Med att årsredovisningen 
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ej upprättats inom föreskriven tid menas att ett aktiebolag inte skickat in sin årsredo-

visning inom sju månader efter räkenskapsårets utgång (Bolagsverkets webbsida, 2013). 

En oren revisionsberättelse kan vara synnerligen allvarligt för en organisation och dess 

ledning. Allvarligheten ligger i att den kan frambringa negativ uppmärksamhet och även 

ge en indikation om att organisationen i fråga är misskött. Att en organisation upplevs 

misskött kan exempelvis vara att organisationen inte följt rådande praxis och 

rekommendationer ifrån normgivande organ (Artsberg, 2005). Om en organisation 

erhåller en oren revisionsberättelse kan det medföra att organisationens intressenter får 

ett lägre förtroende för organisationen i fråga (Skough & Brännström, 2007). Det lägre 

förtroendet kan exempelvis innebära att investerare blir mindre villiga att investera 

(Trohammar & Wernerman, 2006) och att kreditgivares utlåningsvilja blir lägre (Gómez-

Gullamón, 2003).  

3.6 Revisionsarvode 

Enligt Trohammar & Wernerman (2006) är en revisors uttagande av arvode reglerad av 

god revisorsed och FARs yrkesetiska regler. I dessa reglementen står det att en revisors 

arvode “ska vara skäligt med hänsyn till de kunskaper och den erfarenhet revisorn kan 

utnyttja i sin yrkesverksamhet. Hänsyn ska också tas till det enskilda uppdragets natur 

och omfattning” (Trohammar & Wernerman, 2006, s. 50). Ytterligare står det, i dessa 

reglementen, att en revisors arvode inte får vara “beroende av något ekonomiskt utfall 

eller ha karaktär av provision” (Trohammar & Wernerman, 2006, s. 50).  

Vid upphandling av revisionstjänster är fast pris ej acceptabelt för ett revisionsuppdrag. 

Trots detta har en revisors klient rätt att, vid begäran, få en ungefärlig uppgift om arvod-

et i förväg. Idag är det relativt vanligt att företag begär offert på revisionen. Att lämna 

offert är tillåtet för revisorer, dock får offerten aldrig innehålla fasta takpriser utan 

reservation. Detta innebär att det måste finnas en klausul, i offerten, som belyser att ett 

annat arvode kan bli aktuellt om förutsättningarna för revisionen ändras (Trohammar & 

Wernerman, 2006).  

3.7 Tidigare forskning 

Inledningsvis kan det konstateras att det finns förhållandevis rikligt med forskning kring 

revisionsarvodets påverkan på revisorns benägenhet att avge en ren eller oren revisions-

berättelse. Trots denna betydande mängd forskning går uppfattningarna isär bland 

forskare om vilken påverkan revisionsarvodets storlek egentligen har på en revisors 

tendens att avge en ren eller oren revisionsberättelse. En fördjupning av en del forskares 

uppfattningar kring detta ämnesområde samt deras forskningsresultat redogörs i 

nedanstående stycken. 

Enligt Hoitash et al. (2007) kan ett högre revisionsarvode påverka revisionskvalitén på två 

skilda sätt. Det första sättet är att ett högre revisionsarvode kan ge en möjlighet för en 

revisor att lägga ned mer tid och resurser i ett uppdrag, och därav finns det en möjlighet 

till att revisionskvalitén kan förbättras. Ett högre revisionsarvode kan även medföra att 
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en revisor blir mer ekonomiskt beroende av sin klient (Hoitash et al., 2007). Gällande det 

ekonomiska beroendet som en revisor kan hamna i, anser Reynolds & Francis (2001), att 

en revisors större klienter har en större förmåga att skapa ett ekonomiskt beroende 

gentemot revisorn – jämfört med revisorns mindre klienter. Skälet till att större klienter 

har en sådan större förmåga kan bero på att dessa företag har mer resurser samt att 

rykte- och rättstvisteskador i samband med ett revisionsmisslyckande sannolikt är högre 

för dessa företag (DeFond et al., 2002; Hoitash et al., 2007). Reynolds & Francis (2001) 

preciserar dock att om en revisor innehar fler än en klient, reduceras det ekonomiska 

beroendet för varje klient. Således innebär det, i de flesta fall, att om en revisor har en 

stor kundstock dämpas det ekonomiska beroendet för varje ny klient (Reynolds & 

Francis, 2001). Sammanlagt kan det ekonomiska beroendet, emellan en revisor och dess 

klient, medföra att en revisor äventyrar sitt oberoende i syfte att behålla dess klient. Det 

kan exempelvis innebära att en revisor ej i lika stor grad ifrågasätter felaktigheter eller 

brister i en verksamhets redovisning eller förvaltning (Hoitash et al., 2007). 

Antle et al. (2006) har även genom sin forskning kunnat påvisa att ett högre revisions-

arvode kan leda till att en revisor får en mer liberal syn gentemot dess klient. Den mer 

liberala synen som Antle et al. (2006) kunde påvisa i sin forskning byggde på att en 

revisor påverkades av storleken på revisionsarvodet genom att denne då, i större grad, 

tillät sin klient att tillämpa onormalt stora periodiseringar. Onormalt stora periodisering-

ar kan ge den följden att ett företag kan se mer lönsamt ut än vad det egentligen är det 

följande året, genom att delar av årets resultat flyttas till det nästkommande året. 

Sammanfattningsvis fann Antle et al. (2006) att ett högre revisionsarvode kan leda till att 

en revisor blir mindre oberoende i sin yrkesutövning, då denne därmed kan tillåta sin 

klient att tillämpa onormalt stora periodiseringar. 

I motsats till ovan nämnda forskare och dess forskningsresultat har Ireland (2003), 

Craswell et al. (2002) samt Hope & Langli (2010) funnit att ett högre revisionsarvode inte 

äventyrar en revisors oberoende och objektivitet kopplat till kvalitén på revisionen samt 

revisorns benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse. Ireland (2003) och 

Craswell et al. (2002) har ej heller funnit stöd för att revisorns ekonomiska beroende 

jämte klienten påverkat revisorns tendens att avge ren eller oren revisionsberättelsen. I 

paritet med ovannämnda forskare och dess forskningsresultat har Caramanis & Spathis 

(2006) funnit att storleken på revisorns arvode inte heller har någon påverkan på en 

revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse.  

Enligt Ireland (2003) kan andra faktorer, såsom det reviderade organisationens storlek 

och komplexitet samt revisionsrisken, i högre grad ha påverkan på revisionsarvodets 

storlek, revisionskvalitén samt revisorns benägenhet att avge en ren eller oren revisions-

berättelse. Mer ingående anser Laitinen & Laitinen (1998) att sannolikheten för att en 

revisor ska avge en oren revisionsberättelse blir högre om den reviderade organisationen 

har lägre lönsamhet, lägre soliditet och lägre tillväxt. Ytterligare anser Laitinen & Laitinen 

(1998) att ju mindre ett företag är, sett till balansomslutning och antal medelanställda, 
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desto större är sannolikheten att företaget får en oren revisionsberättelse. Caramanis & 

Spathis (2006) anser även att ett företags skuldsättningsgrad, soliditet, rörelse- och 

nettomarginal samt balansomslutning har stor påverkan på om en revisor ska avge en 

oren revisionsberättelse.  

3.8 Kapitelsammanfattning 

Kapitlet inleddes med en beskrivning av agentteori som sammantaget förklarar behovet 

av revision och att denna teori i viss utsträckning kan användas för att förklara revisions-

arvodets storlek (Fosberg, 2004; Nikkinen & Sahlström, 2004). Vidare i den teoretiska 

referensramen beskrevs innebörden och syftet med revision samt vilka företag som 

berörs av denna granskning. Syftet med revision är att ge information om redovisningens 

tillförlitlighet och ledningens sätt att förvalta ett företag (Nationalencyklopedin, sökord 

“revision”). Dessutom är revisionens syfte att skydda en verksamhets intressenter, i den 

mån att intressenterna vill kunna säkerställa att just deras intressen tillgodoses (Cuplan 

& Trussel, 2005). Efter detta redogjordes att en revisor, i sitt yrkesutövande, måste ta 

hänsyn till olika slags risker på grund av att resurserna i form av tid och arvode vanligtvis 

är begränsade. Därefter beskrevs revisionsberättelsens innebörd och skillnaden mellan 

ren- och oren revisionsberättelse. Därtill redogjordes för en del tidigare forskning kring 

andelsförhållandet mellan ren- och oren revisionsberättelse, där majoriten av revisions-

berättelserna varit rena. I det näst sista avsnittet klargjordes att en revisors uttagande av 

arvode är reglerad genom god revisorsed och FARs yrkesetiska regler.  

Avslutningsvis berördes en del tidigare forskning kring revisionsarvodets påverkan på 

revisorns benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse. Då den här studien 

bygger på ett deduktivt tillvägagångssätt ligger utgångspunkten i tidigare forskning, vilket 

innebär att det är tidigare forskning som vi tar med oss till empirin. Av det samband som 

vi ämnar undersöka i studien kan det av tidigare forskning konstateras att uppfattning-

arna går isär bland forskare om vilken påverkan revisionsarvodets storlek egentligen har 

på en revisors tendens att avge en ren eller oren revisionsberättelse. Den tidigare 

forskningens resultat har däremot klarlagt att ett företags soliditet, nettomarginal och 

balansomslutning har en påverkan på en revisors benägenhet att avge en ren eller oren 

revisionsberättelse (Laitinen & Laitinen, 1998; Caramanis & Spathis, 2006). Det innebär 

att dessa tre nyckeltal fungerar som studiens kontrollvariabler i den empiriska under-

sökningen.  
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4 Empiri 

I det här kapitlet presenteras vår studie av 300 västmanländska mikroföretag. Inledningsvis fram-

ställs det insamlade datamaterialet genom deskriptiv statistik i form av grafer som beräknades 

med hjälp av Microsoft Excel. Avslutningsvis presenteras analytiskt statistik i form av resultatet 

från den bivariata- och multivariata logistiska regressionsanalysen i SPSS.  

4.1 Deskriptiv statistik 

För att ge en överskådlig bild av den här studiens insamlade datamaterial presenteras 

materialet först genom en enskild grafisk fördelning av revisionsberättelser, revisions-

arvoden, soliditet, nettomarginal och balansomslutning.  

4.1.1 Fördelning av revisionsberättelser 

Av studiens totala insamlade datamaterial på 300 västmanländska mikroföretag hade 41 

företag en oren revisionsberättelse, vilket innebar att andelen orena revisionsberättelser 

var 14 %. Detta framgår av Figur 10 nedan. 

 

Figur 10 Andelen rena- och orena revisionsberättelser i en undersökning av 300 slumpmässigt utvalda 

västmanländska mikroföretag 

4.1.2 Fördelning av revisionsarvode 

I Figur 11 presenteras en grafisk fördelning över vad 300 västmanländska mikroföretag 

betalat för dess enskilda revisionsuppdrag. Av figuren framgår det att majoriteten av 

företagen betalat mellan 5 001 och 10 000 kr för revisionsuppdraget. En tendens som kan 

utläsas från figuren är att ett högre arvode troligen kan ge en större sannolikhet för att 

en revisor avger en oren revisionsberättelse och vice versa. Denna tendens kan härledas 

till att 15 % av de rena respektive 7 % orena revisionsberättelserna förekom i intervallet 

0 ≤ x ≤ 5 000 kr samt att 14 % av de rena respektive 20 % orena revisionsberättelserna 

återfanns i intervallet x ≥ 15 001 kr. 
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Figur 11 Revisionsarvodet i 259 företag som erhållit ren revisionsberättelse och 41 företag som erhållit oren 

revisionsberättelse 

4.1.3 Fördelning av soliditet  

Ur Figur 12 kan soliditen för 300 västmanländska mikroföretag utläsas. Påfallande är att 

cirka 63 % av företagen med oren revisionsberättelse hade en soliditet mindre eller lika 

med 30 %, (där motsvarade andel för företag med ren revisionsberättelse var cirka 26 %). 

 

Figur 12 Soliditeten i 259 företag som erhållit ren revisionsberättelse och 41 företag som erhållit oren 

revisionsberättelse 
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4.1.4 Fördelning av nettomarginal 

I Figur 13 presenteras nettomarginalen för 300 västmanländska mikroföretag. Av figuren 

framgår det att majoriten av företagen hade en nettomarginal i intervallet -30 ≤ x ≤ 29 %. 

Den mest noterbara skillnaden som kan utläsas utifrån Figur 13 är däremot att cirka 41 % 

av företagen med oren revisionsberättelse hade en nettomarginal i intervallet -30 ≤ x ≤ -1 

%, medan motsvarande andel för företag med ren revisionsberättelse var cirka 18 %.  

 

Figur 13 Nettomarginalen i 259 företag som erhållit ren revisionsberättelse och 41 företag som erhållit oren 

revisionsberättelse 

4.1.5 Fördelning av balansomslutning 

I Figur 14 presenteras balansomslutningen för 300 västmanländska mikroföretag. Utifrån 

figuren framgår det att 98 % av de företag som fick en oren revisionsberättelse hade en 

balansomslutning inom intervallet 1 kr ≤ x ≤ 5.000 tkr. Motsvarande andel för företag 

som erhåll en ren revisionsberättelse var 86 %. Av detta framgår att andelen orena 

revisionsberättelser inom intervallet 1 kr ≤ x ≤ 5.000 tkr var 12 % högre än rena revisions-

berättelser i samma intervall. 
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Figur 14 Balansomslutningen i 259 företag som erhållit ren revisionsberättelse och 41 företag som erhållit 

oren revisionsberättelse 

4.2 Analytisk statistik - Bivariat analys  

I det första testet undersöktes sambandet mellan revisionsarvodets storlek och en 

revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse. För att undersöka om det 

föreligger ett signifikant samband mellan dessa variabler genomfördes en bivariat 

logistisk regressionsanalys i SPSS. I Figur 15 nedan redovisas en datautskrift från denna 

specifika logistiska regressionsanalys i SPSS. 

Lämpligheten som den logistiska modellen har gentemot det insamlade datamaterialet 

kan utläsas av Likelihood ratio testet och Score testet. Båda dessa test gav ett positivt 

förändringstal (2,602 respektive 2,935), dock visade det sig att testen inte var statistiskt 

signifikanta (0,107 > 0,05 samt 0,087 > 0,05). Det innebar att den logistiska modellen 

hade en bättre förklaringsgrad än noll-modellen, emellertid var det inte statistiskt 

signifikant.  

Bedömningen om den oberoende variabeln, arvode, med säkerhet kan inkluderas i den 

logistiska modellen kan utläsas av Wald-testet. För den oberoende variabeln återgavs en 

signifikansnivå på 0,094. Det innebar att den oberoende variabelns effekt på den 

beroende variabeln ej var statistiskt signifikant (0,094 > 0,05). Trots att den oberoende 

variabeln inte är signifikant kan sambandet mellan den oberoende och beroende 

variabeln åskådliggöras genom en graf och denna grafs resultat skulle likna Figur 17 

nedan. Av den figurens graf framgår det att sannolikheten för att en revisor ska avge en 

oren revisionsberättelse ökar om arvodet tilltar.  
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Goodness-of-fit statistik, i form av Hosmer & Lemeshows test, återgav en signifikansnivå 

på 0,350. Det innebar att det är statistiskt signifikant (0,350 > 0,05) att modellen, som 

helhet, ger värden som inte avviker mer från de faktiska värden än vad som skulle kunna 

förklaras av slumpen.  

 

Figur 15 Logistisk regressionsanalys med en oberoende variabel (arvode) och en beroende variabel 

(ren/oren revisionsberättelse) (bearbetning av en datautskrift från SPSS) 

4.3 Analytisk statistik - Multivariat analys  

I det andra testet genomfördes en multivariat logistisk regressionsanalys i SPSS, där tre 

kontrollvariabler inkluderas till det undersökta sambandet mellan revisionsarvodets 

storlek och en revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse. I Figur 16 nedan 

redovisas en datautskrift från den specifika logistiska regressionsanalysen i SPSS. 

Modellens lämplighet gentemot det insamlade datamaterialet kan utläsas av Likelihood 

ratio testet och Score testet. Både dessa test gav ett positivt förändringstal (12,395 

respektive 12,939) och var statistisk signifikanta (0,003 < 0,05 samt 0,012 < 0,05). Det 

innebar att den logistiska modellens förklaringsgrad är bättre än noll-modellen och detta 

är statistiskt signifikant.  

Bedömningen om de oberoende variablerna med säkerhet kan inkluderas i den logistiska 

modellen kan utläsas av Wald-testet. Av de oberoende variablerna var det enbart arvod-

et som hade signifikant effekt på den beroende variabeln (0,028 < 0,05). Arvodets Exp B-

värde var 1,055. Det innebar att om övriga oberoende variabler i modellen konstanthålls 

vid respektive medelvärde, är oddset för att en revisor ska avge en oren revisions-

berättelse större om revisorn får ett högre arvode. Det antyder att sannolikheten för att 

en revisor ska avge en oren revisionsberättelse är större för ett högre arvode. Ifall 

revisorns arvode höjs med ett steg, det vill säga 1 tkr, är oddsen för att denne ska avge 

en oren revisionsberättelse högre med 5,5 % [(1,055 – 1) * 100 = 5,5 %]. För de övriga 

oberoende variablerna (solditet, nettomarginal och balansomslutning) återgavs en 

signifikansnivå över 0,05, vilket innebar att dessa variablers effekt på den beroende 

variabeln ej är statistisk signifikant. Det innebär att dessa variablers effekt ej kommer att 

tolkas mer ingående.  
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Av Hosmer & Lemeshows test återgavs, för denna (multivariata) logistiska modell, en 

signifikansnivå på 0,281. Det innebar att det är statistiskt signifikant (0,281 > 0,05) att 

modellen, som helhet, ger värden som inte avviker mer från de faktiska värden än vad 

som skulle kunna förklaras av slumpen.  

 

Figur 16 Logistisk Regressionsanalys med flera oberoende variabeler och en beroende variabel (ren/oren 

revisionsberättelse) (bearbetning av en utskrift från SPSS) 

I och med att revisionsarvodets storlek hade en positiv signifikant påverkan på en 

revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse kan sambandet tydligare 

exemplifieras med hjälp av en graf, vilket återfinns i Figur 17. Den här figurens graf 

bygger på ett koordinatsystem, och av figuren framgår sannolikheten att en revisor ska 

avge en oren revisionsberättelse vid ett visst arvode. På x-axeln syns revisionsarvodets 

storlek med en intervallskala på 0 ≤ x ≤ 50 tkr och på y-axeln framgår sannolikheten att 

en revisor avger en oren revisionsberättelse med en intervallskala på 0 ≤ x ≤ 45 %.  
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Figur 17 Graf över förväntade sannolikheter på den oberoende variabeln (arvode) (datautskrift från SPSS) 

4.4 Besvaring av studiens hypoteser  

Nollhypotes (H0) = Storleken på revisionsarvodet har ingen signifikant påverkan på en 

revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse för västmanländska mikro-

företag i en bivariat analys. 

Mothypotes (H1) = Storleken på revisionsarvodet har en signifikant påverkan på en 

revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse för västmanländska mikro-

företag i en bivariat analys. 

Av resultatet i den bivariata analysen klargjordes att revisionsarvodets storlek ej har en 

signifikant påverkan på en revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse. 

Detta implicerar att vi inte kan förkasta nollhypotesen. 
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Nollhypotes (H0) = Storleken på revisionsarvodet har ingen signifikant påverkan på en 

revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse för västmanländska mikro-

företag i en multivariat analys. 

Mothypotes (H1) = Storleken på revisionsarvodet har en signifikant påverkan på en 

revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse för västmanländska mikro-

företag i en multivariat analys. 

I den multivariata analysen påträffades ett positivt signifikant samband mellan revisions-

arvodets storlek och en revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse. Detta 

implicerar att vi kan förkasta nollhypotesen och acceptera mothypotesen. 
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5 Analys 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställning genom att resultatet från den empiriska under-

sökningen analyseras och jämförs med den teoretiska referensramen och tidigare forskning. 

5.1 Analys och besvaring av studiens frågeställning  

 Påverkas en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse av 

revisionsarvodets storlek, om så på vilket sätt?  

Inledningsvis kan det konstateras att studiens andelsförhållande mellan rena- och orena 

revisionsberättelser (ren 86 % respektive oren 14 %) ej skiljde sig markant från tidigare 

studier inom det här ämnesområdet (jämför med Figur 9 ovan).  

Beträffande sambandet mellan revisionsarvodets storlek och en revisors benägenhet att 

avge en ren eller oren revisionsberättelse återfanns det i den bivariata analysen inget 

signifikant samband. Ett positivt signifikant samband mellan dessa variabler påträffades 

dock i den multivariata analysen. Resultatet från den sistnämnda analysen kan tolkas 

såsom att ett högre revisionsarvode ger en större sannolikhet för att en revisor ska avge 

en oren revisionsberättelse. Att det, till skillnad från den bivariata analysen, återfanns ett 

positivt signifikant samband i den multivariata analysen antyder att det fanns ett under-

tryckt samband i den bivariata analysen. Det implicerar att någon/några av kontroll-

variablerna är positivt korrelerade med den beroende eller oberoende variabeln, och 

negativt korrelerade med den andra variabeln. 

I den teoretiska referensramen nämndes att agentteori i viss utsträckning kan användas 

för att förklara revisionsarvodets storlek (Nikkinen & Sahlström, 2004). Förklaringen 

motiverades med att ifall det förekom en större agentproblematik i ett företag kunde det 

leda till att en revisors arbete blir mer omfattande och rörigt, då problem i form av miss-

förstånd och irrelevanta förväntningar lätt kan uppstå mellan agenten och principalen 

(Craswell et al., 2002). Att revisorns arbete blir mer omfattande och rörigt inom mindre 

företag, till exempel mikroföretag, kan förutom agentproblematiken bottna i att mindre 

företag ofta har begränsade ekonomiska resurser att använda till intern kontroll (se 

avsnitt 3.4 Revisionsrisk och intern kontroll). Enligt Craswell et al. (2002) kan ett om-

fattande och rörigt arbete leda till att revisionsarvodet blir större. Dessa vetenskapliga 

åsikter kan potentiellt sammankopplas med den här studien, då denna studies resultat 

kunde uppvisa att det förelåg ett positivt signifikant samband mellan revisionsarvodets 

storlek och en revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse. Den potentiella 

sammankopplingen kan motiveras av att det kan föreligga en större agentproblematik i 

de företag som erhåller en oren revisionsberättelse, och om det finns en större agent-

problematik kan därav revisionsarvodet bli högre.  

Som nämndes i teorin behöver en revisor i sitt revisionsuppdrag ta hänsyn till olika slags 

risker, då det underlättar vad och hur mycket som revisorn ska granska samt när 

granskningen ska ske. En analys av risker i ett revisionsuppdrag gör det även enklare för 

revisorn att finna väsentliga fel i en verksamhets redovisning eller brister i verksam-
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hetens interna kontroll. Risken för att en revisor gör ett felaktigt uttalande i revisions-

berättelsen betecknades som revisionsrisk och det kunde i sin tur delas in i inneboende-, 

kontroll- och upptäcktsrisk (Trohammar & Wernerman, 2006). Mindre företag, exempel-

vis mikroföretag, har ofta mindre ekonomiska resurser att lägga ned på dess interna 

kontroll jämfört med större företag. Detta kan leda till att den interna kontrollen då blir 

mindre tillförlitlig i mikroföretag jämfört med större företag. En mindre tillförlitlig intern 

kontroll kan i sin tur resultera i att ett mikroföretags avlämnade ekonomiska information 

i större mån kan innehålla felaktigheter. Denna risk för felaktigheter medför att 

revisionsrisken då kan bli relativt stor i ett mikroföretag och om revisionsrisken är stor 

ansåg Ireland (2003) att revisionsarvodet likaså kunde bli större. I denna studie återfanns 

ett positivt signifikant samband mellan revisionsarvodets storlek och en revisors be-

nägenhet att avge en oren revisionsberättelse. Detta statistiska samband kan förklaras av 

att ett mikroföretag som har finansiella problem och/eller högre agentproblematik leder 

det till att en revisors uppdrag blir mer omfattande och oordnat, vilket i sin tur ger till 

resultat att revisionsrisken blir högre. En högre revisionsrisk i kombination med ett om-

fattande och oordnat uppdrag innebär ofta ett högre revisionsarvode. Ytterligare kan 

denna situation medföra att revisorn avlämnar en oren revisionsberättelse, då denne 

exempelvis inte har erhållit tillräckligt med underlag för att fastställa att företagets 

årsredovisning och förvaltning är korrekt. 

 

Vidare i den teoretiska referensramen skildrades tidigare forskning inom det här ämne-

sområdet. Det kunde i detta avsnitt konstateras att forskarnas uppfattningar går isär 

kring vilken påverkan revisionsarvodets storlek egentligen har på en revisors tendens att 

avge en ren eller oren revisionsberättelse. Enligt Ireland (2003), Craswell et al. (2002), 

Hope & Langli (2010) samt Caramanis & Spathis (2006) forskningsresultat uppgavs att 

revisionsarvodets storlek ej har någon påverkan på en revisors benägenhet att avge en 

ren eller oren revisionsberättelse. Hoitash et al. (2007) och Antle et al. (2006) angav dock 

att revisionsarvodets storlek har en påverkan, i den mån att ett högre revisionsarvode 

kan leda till att en revisor blir mer ekonomiskt beroende av sin klient och kan få en mer 

liberal syn. Detta kan tillföra att revisorn exempelvis ej i lika stor grad ifrågasätter fel-

aktigheter eller brister i klientens redovisning eller förvaltning. Tolkningen som kan göras 

av Hoitash et al. (2007) och Antle et al. (2006) resultat är att ett högre revisionsarvode 

innebär en större sannolikhet för att en revisor ska avge en ren revisionsberättelse. 

Ytterligare ansåg Reynolds & Francis (2001), DeFond et al. (2002) och Hoitash et al., 

(2007) att större företag har en större förmåga att skapa ett ekonomiskt beroende 

gentemot revisorn, då dessa företag har mer resurser samt att rykte- och rättstviste-

skador i samband med ett revisionsmisslyckande sannolikt är högre för dessa företag. I 

motsats till dessa forskares resultat fann vi i denna studie att ju högre revisionsarvodet är 

desto större är sannolikheten att en revisor ska avge en oren revisionsberättelse. Att ett 

motsatt resultat återfanns kan emellertid förklaras av att vårt metodologiska tillväga-

gångssätt skiljer sig mot dessa nämnda forskares dito. Ytterligare kan det motsatta 
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resultatet förklaras av att den här studiens dataurval består av mindre företag i form av 

mikroföretag. 

 

Valet av den här studiens kontrollvariabler (soliditet, nettomarginal och balans-

omslutning) berodde på att dessa tre nyckeltal täckte in mycket av den tidigare 

forskningens faktorer som däri haft signifikant påverkan på en revisors benägenhet att 

avge en ren eller oren revisionsberättelse. Laitinen & Laitinen (1998) och Caramanis & 

Spathis (2006) ansåg att sannolikheten för att en revisor ska avge en oren revisions-

berättelse blir högre om den reviderade organisationen har en lägre lönsamhet, lägre 

soliditet och lägre tillväxt. Av den här studiens multivariata logistiska regressionsanalys 

framgick det att ingen av studiens kontrollvariabler hade en enskild signifikant påverkan 

på den beroende variabeln. Trots att kontrollvariablerna var för sig inte var statistisk 

signifikanta i den multivariata logisitiska regressionsanalysen kan dock ett samband 

mellan dessa enskilda variabler och den beroende variabeln utläsas av studiens fram-

ställda deskriptiva statistik (se avsnitt 4.1 Deskriptiv statistik). Av detta avsnitt framgår 

det att när företagens soliditet, nettomarginal och balansomslutning sjunker desto större 

antal orena revisionsberättelser finns det i datamaterialet. Sammantaget innebär det att 

den deskriptiva statistiken förstärkte tidigare forskning gällande kontrollvariablernas 

enskilda signifikanta påverkan på en revisorns benägenhet att avge en ren eller oren 

revisionsberättelse. Däremot var kontrollvariablerna var för sig inte signifikanta i den 

analytiska statistiken, vilket innebär att den deskriptiva- och analytiska statistiken ger ett 

motstridigt resultat.  
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6 Slutdiskussion 

I det här avslutande kapitlet görs först en återkoppling till studiens syfte. Därefter ges en löpande 

diskussion kring valet av metod och studiens resultat. Avslutningsvis återges förslag till fortsatta 

studier. 

Syftet med den här studien var att “fördjupa tidigare genomförd forskning inom detta 

ämnesområde, genom att undersöka om det finns ett samband mellan revisionsarvodets 

storlek och en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse, och i så 

fall på vilket sätt?”. Syftet anses uppnått då vi fördjupat tidigare genomförd forskning 

samt att studiens slumpmässiga urval inneburit att studiens resultat kan appliceras till en 

större population, det vill säga västmanländska mikroföretag. Vidare innehåller studien 

inga uppenbara mätfel och vi bedömer att det inte saknas någon avgörande del för upp-

satsens resultat.  

Då studien byggde på ett deduktivt tillvägagångssätt inleddes i början en insamling av 

sekundärdata, främst i form av etablerade teorier inom ämnet och tidigare relevant 

forskning som behandlat det aktuella samband som vi ämnade undersöka. Trots att det 

fanns en betydande mängd forskning kring detta ämnesområde kunde vi konstatera att 

uppfattningarna går isär bland forskare om vilken påverkan revisionsarvodets storlek 

egentligen har på en revisors benägenhet att avge en ren eller oren revisionsberättelse. 

För att därefter sammanställa en djupare undersökning samt att erhålla en helhets-

uppfattning kring detta ämnesområde användes ett antal kvantitativa metoder vid 

insamling av primärdata. De kvantitativa metoderna i sig var användbara och lärorika, 

och ledde till att vi uppnådde ett resultat som både förstärkte och omkullkastade tidigare 

forskning. Beträffande studiens urvalstorlek var målsättningen att erhålla 41 mikro-

företag med en oren revisionsberättelse, då det skulle ge ett EPV-värde över tio. Efter att 

300 mikroföretag hade samlats in uppnåddes målet på 41 mikroföretag med en oren 

revisionsberättelse.   

För att sammanställa det insamlade datamaterialet och sedan erhålla ett slutgiltigt 

resultat användes deskriptiv- och analytisk statistisk i form av diagram i Microsoft Excel 

samt bivariat- och multivariat logistisk regressionsanalys i SPSS. Av resultatet i den 

bivariata analysen framgick det att revisionsarvodets storlek ej har en signifikant 

påverkan på en revisors benägenhet att avge en oren revisionsberättelse. Till skillnad 

från den bivariata analysen påträffades ett positivt signifikant samband mellan dessa 

variabler i den multivariata analysen. Av denna skillnad kan det konstateras att ett 

adderande av kontrollvariabler (soliditet, nettomarginal och balansomslutning) innebar 

att det undersökta sambandet blev mer signifikant. Att det undersökta sambandet blev 

signifikant i den multivariata analysen antyder att det fanns ett undertryckt samband i 

den bivariata analysen. Det implicerar att någon/några av kontrollvariablerna är positivt 

korrelerade med den beroende eller oberoende variabeln, och negativt korrelerade med 

den andra variabeln. 
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Genom denna studie har vi kommit fram till att ett högre revisionsarvode ger en större 

sannolikhet för att en revisor ska avge en oren revisionsberättelse. Det här resultatet 

anser vi inte ska tolkas såsom att en revisor utför en bättre granskning om denne får ett 

lägre revisionsarvode. Det ska istället härledas till att en revisor får mer ekonomiska 

rapporter från sin klient att granska om denne får ett högre revisionsarvode. Om 

revisorns klient dessutom har finansiella problem och/eller begränsade ekonomiska 

resurser att lägga ned på intern kontroll kan det leda till att revisionsrisken ökar. En 

högre revisionsrisk innebär att det finns en större risk för att klientens redovisning 

innehar felaktigheter eller brister samt att revisorns uppdrag då kan bli mer omfattande 

och oordnat, vilket i sin tur kan resultera i att revisorns arvode blir högre. Ytterligare kan 

denna situation leda till att revisorn avlämnar en oren revisionsberättelse, då denne 

exempelvis inte erhållit tillräckligt med underlag för att fastställa att företagets års-

redovisning och förvaltning är korrekt.  

Den här studiens resultat har även ett potentiellt teoretiskt stöd då den kan samman-

kopplas med agentteori, i och med att det kan föreligga en större agentproblematik i de 

företag som erhåller en oren revisionsberättelse. Det innebär att ifall det finns en större 

agentproblematik i ett företag kan det leda till att revisionsuppdraget därigenom blir mer 

rörigt, då det till exempel kan finnas olika slags missförstånd och irrelevanta förväntning-

ar mellan revisorn och ägaren. Att förhållandet mellan revisorn och ägaren kan upplevas 

som rörigt kan resultera i att revisionsuppdraget blir mer omfattande och att risken för 

felaktigheter i klientens avlämnande ekonomiska information ökar. Denna situation kan 

även leda till att revisorn skulle kunna avge en oren revisionsberättelse, då denne 

exempelvis inte fått tillräckligt med bevis för att med säkerhet fastställa att företagets 

redovisning och förvaltning är oklanderlig.   

Avslutningsvis ska det framhållas att denna studie innehåller en del begränsningar. Den 

främsta begränsningen är att studiens resultat enbart kan generaliseras till mikroföretag 

med säte i Västmanlands län. Ytterligare hade resultatet möjligen kunnat bli annorlunda 

om fler kontrollvariabler hade inkluderats, exempelvis storleken på revisionsbyrån, 

mikroföretagets anställda, skuldsättningsgrad och bruttomarginal.  

6.1 Förslag till vidare studier 

Som berörts tidigare i den här studien går uppfattningarna isär bland forskare om vilken 

påverkan revisionsarvodets storlek egentligen har på en revisors benägenhet att avge en 

ren eller oren revisionsberättelse. För att skapa enighet bland forskarnas teoribildande 

krävs således mer forskning inom det här ämnesområdet. 

En tänkbar infallsvinkel är att genomföra en kvalitativ studie, för att på så sätt lyfta fram 

diverse företags och revisionsbyråers egna tankar kring detta ämnesområde: “revisions-

arvodets påverkan på en revisors tendens att avge en ren eller oren revisionsberättelse“. 

En annan tänkbar infallsvinkel är att vidareutveckla den här studien genom att tillämpa 

ett annorlunda metodologiskt tillvägagångssätt, och då använda sig av ett annat data-

urval och exempelvis beröra mikroföretag eller större företag och/eller andra län. 
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Avslutningsvis vore det intressant att undersöka vilka av den här studiens kontroll-

variabler som är positivt korrelerade med den beroende eller oberoende variabeln, och 

negativt korrelerade med den andra variabeln.  
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