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enkätstudie bland små revisionsskyldiga finländska företag 

Revisionslagen ändrades år 2007. Lagändringen förde med sig två större ändringar. 

Den ena var att revisionsplikten för de minsta företagen slopades och den andra att 

förfarandet med lekmannarevisorer avskaffades. Alla företag som i dag enligt 

Revisionslagen (2007/459) är skyldiga att anlita en revisor måste således anlita en 

auktoriserad revisor. Denna ändring är utgångsläget för denna avhandling. 

Avhandlingens syfte är att i de företag som efter lagändringen fortfarande är 

revisionsskyldiga, men som förut hade en lekmannarevisor, undersöka vad som 

förklarar hög upplevd revisionskvalitet i denna grupp av företag. Det är av intresse att 

utreda om ett tvingat revisorsbyte från lekmannarevisor till auktoriserad revisor 

inneburit hög revisionskvalitet eftersom detta är vad lagberedarna eftersträvat. 

Faktorer som kan tänkas förklara en hög revisionskvalitet har tagits fram ur tidigare 

forskning på området. 

Datainsamlingen utfördes elektroniskt och genomfördes som en enkätstudie bland 

1005 företag. Totalt erhölls 121 svar varav 113 var användbara. På materialet 

genomfördes t-test, korrelationsanalys, faktoranalys och regressionsanalys. 

Korrelationsanalysen visade signifikanta korrelationer de olika faktorerna emellan, 

men också mellan den upplevda revisionskvaliteten och samtliga faktorer, förutom 

auktorisering. Starkast korrelerade revisionskvalitet med rykte och arvode. Resultaten 

från regressionsanalysen visade att tre av nio faktorer sannolikt förklarar en hög 

upplevd revisionskvalitet i målföretagen: revisorsbyte, revisorns rykte och revisorns 

arvode.  
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1 INLEDNING 

Revisionsskyldigheten i finländska företag går tillbaka till år 1895, då den dåvarande 

bolagslagen infördes. Därpå följande bolagslag trädde i kraft år 1978 och tillsammans 

med redovisningslagen som tillkom år 1973 var de länge, fram till år 1995, de enda 

lagtexterna i Finland som reglerade revisionen (Alakare, Koskinen, Reinikainen, Sedig 

och Simola 2008, s.18; Niemi och Sundgren 2008, s.83-84). 

I Finland blev behovet av en egen revisionslag uppenbart efter Mancon och Wärtsilä 

Meriteollisuus Oy:s konkurser. Samtidigt gav också ändringarna i den finländska 

ekonomin upphov till ett ökat behov av att reglera och uppdatera regleringen av 

revisionen i Finland. En händelse som också hade sin inverkan på utvecklingen av den 

första revisionslagen var Finlands stundande inträde i EU. Genom revisionslagen kom 

EU-lagstiftningen att implementeras i den nationella. (Niemi och Sundgren 2008, s.84) 

I Finlands första revisionslag (1994/936) som trädde i kraft 1.1.1995 var samtliga 

företag fortfarande revisionsskyldiga, men de minsta av företagen hade möjlighet att 

anlita en lekmannarevisor.  Ett företag måste anlita en auktoriserad revisor om två av 

följande tre gränser överskreds: en balansomslutning över 340 000€, en omsättning 

över 680 000€ samt fler än tio anställda. (Revisionslagen 1994/936) 

Den 1.7.2007 infördes en ny revisionslag (Revisionslagen 2007/459). Den innebar två 

betydande ändringar. Den ena var att revisionen för de minsta företagen blev frivillig 

och den andra att förfarandet med lekmannarevisorer slopades. Företag, som två år i 

rad överskridit minst en av följande tre gränser: balansomslutningen högst 100 000€, 

omsättningen högst 200 000€ och högst haft tre anställda, behövde inte längre välja en 

revisor. (Riistama 2013)  

Som allmänna behörighetskrav för revisorer har i den tidigare revisionslagens 

(1994/936) kapitel 3 § 10 bland annat föreskrivits följande: ”En revisor skall ha en 

sådan insikt i och erfarenhet av frågor som gäller redovisning, ekonomi och juridik som 

med hänsyn till arbetet och omfånget av sammanslutningens eller stiftelsens 

verksamhet behövs för uppgiften.”. Dessa krav på tillräcklig insikt och erfarenhet var 

alltså de krav som ställdes för att en fysisk person skulle få kalla sig för 

lekmannarevisor och revidera små företags bokslut. Arbetsgruppen som utvärderade 

behovet av revisionslagen (2007/459) och revisorernas möjlighet att följa den 

omfattande lagstiftningen, kom fram till att lekmannarevisorerna inte hade samma 
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färdigheter som de auktoriserade revisorerna och därmed inte klarade av att utföra 

revisioner av hög kvalitet (Revisionslagsarbetsgruppen 2003, s.85). Enligt Blij, 

Hassink, Mertens och Quick (1998, s.468) innebär en hög revisionskvalitet att lagar och 

föreskrifter efterlevs och då kan det sägas att om sådana inte efterlevs, är revisionen av 

låg kvalitet. Revision av hög kvalitet gör att marknaderna fungerar bättre, eftersom den 

förbättrar bokslutens tillförlitlighet och korrekthet (Alakare et al. 2008, s.17).  

Arbetsgruppen ansåg också att lekmannarevisionen inte nämnvärt förbättrar bokslutets 

tillförlitlighet, eftersom bokförarens expertis och noggrannhet ansågs inverka på 

tillförlitligheten i företag med lekmannarevisor (Revisionslagsarbetsgruppen 2003, 

s.91). Av arbetsgruppens rapport framkom att det år 2003 i Finland fanns 25 800 

företag som anlitade enbart en lekmannarevisor samt 74 000 företag vars 

revisorsuppgifter saknades i handelsregistret (Revisionslagsarbetsgruppen 2003, s.82).  

1.1. Problemområde 

I den nuvarande revisionslagen som infördes år 2007 slopades revisionsskyldigheten 

för de minsta företagen. Gränserna för denna ”grupp 1” av de riktigt minsta av Finlands 

företag är en omsättning på högst 200 000 €, en balansomslutning på högst 100 000 € 

och färre än 3 anställda. Ett företag med större omsättning än 680 000 €, 

balansomslutning större än 340 000 € och fler än 10 anställda har enligt den gamla 

revisionslagen varit skyldiga att anlita minst en auktoriserad revisor. Företag av denna 

storleksklass kan klassas som ”grupp 3”. 

Mellan dessa två grupper finns det ett vakuum som uppstod när lagen ändrades år 

2007. Till detta vakuum, eller ”grupp 2”, hör företag med en omsättning mellan 200 

000 och 680 000 €, en balansomslutning mellan 100 000 och 340 000 €, samt 

anställda mellan 3 till 10 stycken. Enligt den gamla lagen har denna ”grupp 2” fått 

anlita antingen en lekmannarevisor eller en auktoriserad revisor. Först när två av 

ovannämnda tre gränser överskridits för två år i rad, har ett företag tillhörande denna 

grupp varit tvunget att anlita minst en auktoriserad revisor och därtill, om företaget 

ansett det vara nödvändigt, ytterligare anlita en auktoriserad revisor eller en 

lekmannarevisor.  
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Tabell 1 Revisionsskyldighet för olika stora företag 

 

Tabell 1 är uppgjord av Ossi A. Saarinen (Riistama 2006) och åskådliggör denna 

gruppindelning enligt storlekskriterierna samt hur revisionsplikten ändrats i och med 

lagändringen. För åskådlighetens skull användes i texten ovan Ossi A. Saarinens 

gruppindelning, eftersom det skulle kunna vara missvisande att använda 

benämningarna ”småföretag” eller ”medelstora företag”, då de i litteraturen och praxis 

definieras annorlunda och är mycket större än vad dessa gruppindelningar är1.   

I den nuvarande revisionslagen har företagens möjlighet att välja lekmannarevisorer 

helt slopats. Detta betyder att företagen endast kan välja en auktoriserad revisor för att 

utföra företagets revision. För företagen i ”grupp 2” betyder detta således att de inte 

längre kan anlita en lekmannarevisor utan måste anlita en auktoriserad revisor.  

Den tidigare akademiska forskningen studerar till största delen skillnader i revisioner 

utförda av Big 42 - och icke Big 4-byråer. Detta kan förstås i kontexten att det inte varit 

normalt i andra länder att ha icke-auktoriserade revisorer, det vill säga att det varit ett 

främmande koncept både i resten av Norden och internationellt sett 

(Revisionslagsarbetsgruppen 2003, s.87). Såsom Duff (2009, s.402) skriver är det 

viktigt att utföra forskning i revisionskvalitet i olika länder, eftersom det finns 

skillnader i regleringen och lagstiftningen mellan olika områden och länder, såsom EU 

och USA, men också inom EU. I regel består samplet i tidigare utländsk forskning 

heller aldrig av de riktigt minsta företagen (t.ex. DeFond 1992; Pittman och Fortin 

2003). I tidigare inhemsk forskning består samplet däremot av de minsta finländska 

företagen som efter lagändringen inte längre är skyldiga att utföra revision (t.ex. 
                                                        
1 Jämför till exempel Företagsfinlands definitioner på företagsstorlek på 
www.yrityssuomi.fi/yrityksenkoko. 
2 Big 4 är benämningen som används för de för tillfället fyra stora internationella revisionsbolagen 
Deloitte, EY, KPMG och PwC. 

REVISIONSSKYLDIGHET
Bokslutsperioden 

började innan 
1.7.07

Bokslutsperioden 
började efter 

1.7.07

Bokslutsperioden 
slutade innan 

31.12.11

Bokslutsperioden 
började  
31.12.11

Bokslutsperioden 
slutade innan 

31.12.12
Grupp 1,  
Omsättning<200t€, 
Balansomslutning>100t€,  
Antal personal i medeltal 3

Obligatorisk, 
Lekmannarevisor, 

GRM eller CGR
Frivillig Frivillig Frivillig Frivillig

Grupp 2,  
Omsättning 200t-680t€,  
Balansomslutning 100t€-340t€,  
Antal personal 3-10

Obligatorisk, 
Lekmannarevisor, 

GRM eller CGR

Obligatorisk, 
- 

GRM eller CGR

Obligatorisk, 
Lekmannarevisor 
GRM eller CGR

Obligatorisk, 
- 

GRM eller CGR

Obligatorisk, 
- 

GRM eller CGR

Grupp 3,  
Omsättning>680t€, 
Balansomslutning>340t€,  
Antal personal>10

Obligatorisk, 
GRM eller CGR

Obligatorisk, 
GRM eller CGR

Obligatorisk, 
GRM eller CGR

Obligatorisk, 
GRM eller CGR

Obligatorisk, 
GRM eller CGR

Två kriterier måste uppfyllas för två år i rad.
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Sundgren 1998; Niemi 2004; Knechel, Niemi och Sundgren 2008; Niskanen, 

Karjalainen och Niskanen 2011). Tidigare avhandlingar vid Hanken har bland annat 

beaktat revisorers åsikter i vad som kan tänkas påverka revisionskvaliteten (se till 

exempel Viljam Södergrans pro gradu-avhandling år 2011). Forskning såsom den 

utförd av Carcello, Hermanson och McGrath (1992) har också undersökt revisorernas 

åsikter. Eftersom det förut förekommit en mängd forskning i vad revisorerna anser, är 

det av intresse att också studera andra grupper som möjligtvis påverkats av ändringen i 

revisionslagen. Det finns än så länge rätt få studier som har undersökt hur företagen 

upplever revisionskvaliteten. Med upplevd revisionskvalitet avses att 

revisionskvaliteten bestäms utifrån slutanvändarnas subjektiva åsikter (Davern och 

Wilkin 2010). Enligt Warming-Rasmussen och Jensen (1998, s.65) är kundens 

definition den enda godtagbara definitionen på kvalitet. Då denna avhandling ska 

avgöra vad som förklarar den upplevda revisionskvaliteten i företagen, är det enligt 

Warming-Rasmussen och Jensens (1998) logik endast företaget (och dess ledning) som 

kan ge ett svar på frågan.  

Studien är aktuell eftersom övergångsperioden för lekmannarevisorerna tagit slut den 

31.12.2011 (Aejmelaeus 2007), vilket betyder att företagen sedan dess blivit tvungna att 

byta ut sina lekmannarevisorer till auktoriserade revisorer och sedan 2012 haft en 

auktoriserad revisor. En orsak till varför denna grupp av företag inte har undersökts 

förut kan vara att antalet företag anses varit litet och obetydligt. Det finns nämligen 

flera företag som på frivillig basis väljer en GRM- eller en CGR-revisor eftersom de 

anser valet gynna dem. Enligt revisionslagsarbetsgruppen (2003, s.71) och information 

som den fått från Suomen Asiakastieto Oy samt resultaten i Sundgrens (2002) 

forskning, valde hälften av företagen som hade möjlighet att välja lekmannarevisor i 

stället en GRM- eller CGR-revisor. 

De förutnämnda finska studierna har i de flesta fall testat faktorer som kan tänkas 

förklara revisionskvaliteten genom att jämföra företagens bokslutsinformation. De har 

således inte kontaktat företagen och frågat på vilken nivå de upplever att 

revisionskvaliteten är, fastän sådan forskning i viss mån förekommit i utlandet, utförd 

av bl.a. Boon, McKinnon och Ross (2008); Collis, Jarvis och Skerratt (2004) och Duff 

(2004). Ett byte från en lekmannarevisor till en auktoriserad revisor kan tänkas ha ökat 

företagets revisionskostnader (Revisionslagsarbetsgruppen 2003, s. 91) bland annat 

eftersom auktoriserade revisorer har högre krav på utbildning. Utbildnings- och 

examinationskraven som auktoriserade revisorer ställs inför kan också tänkas ha lett 
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till att revisionskvaliteten är högre nu än innan revisorsbytet som lagändringen gett 

upphov till. Av dessa orsaker är det intressant att undersöka om företagen upplever att 

revisionskvaliteten förbättrats sedan det obligatoriska bytet till auktoriserad revisor och 

om förändringen kan tillskrivas revisorsbytet. 

Undersökningen i denna avhandling ska således besvara följande forskningsfråga:  

• Vad förklarar hög upplevd revisionskvalitet i målföretagen?  

1.2. Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vad som förklarar hög upplevd 

revisionskvalitet i de företag som inte längre får anlita lekmannarevisorer. Insamlingen 

av uppgifterna om upplevd revisionskvalitet utförs genom en enkätundersökning. 

Företagen i undersökningen väljs bland företagen tillhörande grupp 2 (se tabell 1) och 

för vilka det finns uppgifter i Suomen Asiakastietos Voitto+3  -databas om att de haft en 

lekmannarevisor år 2011. För år 2012 har det inte i skrivande stund funnits kompletta 

uppgifter. Av praktiska skäl begränsas företagen till dem som är nåbara via e-post. 

Endast företagsledningens åsikter undersöks, eftersom en bredare undersökning, som 

skulle undersöka övriga intressenters åsikter, skulle vara utöver räckvidden för denna 

avhandling.  

1.3. Avhandlingens fortsatta disposition 

Efter det inledande kapitlet innehållande problemområdesformulering, syfte och 

avgränsningar, kommer nästa kapitel, kapitel 2, i huvudsak att behandla tidigare 

forskning. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av bakgrunden till ändringen i 

revisionslagen, varpå förslagen framförda av arbetsgruppen för revisionslagändringen 

behandlas. Därpå följer en diskuterande jämförelse mellan den äldre och den nya 

revisionslagen. Kapitlet fortsätter med en diskussion av revisionskvalitet sett ur olika 

perspektiv samt olika definitioner av begreppet. Det förs också en diskussion om olika 

sätt att mäta revisionskvalitet. Därefter behandlas faktorer framtagna ur litteraturen 

vilka på ett eller annat sätt förklarar revisionskvaliteten. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. 

                                                        
3 Voitto+ är Suomen Asiakastietos databas som innehåller bokslutsinformation från 150 000 finländska 
företag och koncerner (Voitto+ CD, asiakastieto.fi 2013). 
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Kapitel tre är tillägnat forskningsuppgiften. Där definieras forskningsmetoden, den 

använda databasen, hur enkäten för insamlingen av uppgifter har byggts upp samt 

vilken analysstrategi som använts. I slutet av det tredje kapitlet ställs också 

hypoteserna upp. Det fjärde kapitlet innehåller resultatet från forskningen och 

resultatanalysen. 

Avhandlingen avslutas med ett femte, sammanfattande kapitel där också slutsatserna 

presenteras. Avhandlingens reliabilitet och validitet kommer att behandlas i detta 

kapitel. I det avslutande kapitlet ges också förslag på fortsatt forskning inom området. 
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2 LITTERATURÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras den viktigaste tidigare forskningen om revisionskvalitet. 

Syftet med kapitlet är att redogöra för tidigare forskning samt ta fram faktorer som 

förklarar revisionskvaliteten. Därtill diskuteras i kapitlets början ändringen i 

revisionslagen, definitionen på revisionskvalitet samt hur revisionskvalitet kan mätas.   

2.1. Ändringen i revisionslagen 

Mellan åren 1995 och 2007, efter det att den första finländska revisionslagen trätt i 

kraft och tills den ändrades, skedde det en viss, stundvis internationell, utveckling av 

revisionslagstiftningen. År 1996, ett och ett halvt år efter revisionslagens ikraftträdande 

i Finland, publicerades det på EU-håll en Grönbok (KOM(96) 338) som berörde den 

lagenlige revisorns uppgift, ställning och ansvar i EU. Efter de finansiella skandalerna i 

USA i början av 2000-talet tillsattes en arbetsgrupp som tillsammans med EU 

kommissionen utarbetade förordningen 2002/590/EG gällande de grundläggande 

principerna för en revisors oberoende. (Alakare et al. 2008, s.19)   

Också förslag på att förnya revisionsdirektivet förekom (Alakare et al. 2008, s.19). 

Samtidigt med dessa åtgärder att harmonisera revisionen inom EU tog också Finland 

steg mot förnyelse av revisionslagen. 

2.1.1. Arbetsgruppens förslag 

Handels- och industriministeriet tillsatte i juni 2002 en arbetsgrupp, vars uppgift blev 

att utreda ändringsbehoven i den inhemska revisionslagstiftningen, vilka ändringarna 

på EU-nivå gett upphov till (Alakare et al. 2008, s. 21). Ändringsbehoven kunde till stor 

del tillskrivas Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv 2006/437/EG om 

lagstadgad revision, skriver ED Veijo Riistama (2006). Annan EU-lagstiftning som satt 

sin prägel på den nya lagen är EU kommissionens rekommendation 2002/590/EG om 

revisorns oberoende och rekommendation 2001/256/EG om kvalitetssäkring av 

lagstadgad revision. Arbetsgruppens rapport som innehöll förslag till ändringar i 

revisionslagen blev färdig i oktober 2003. (Alakare et al. 2008, s.21) 

Revisionslagsarbetsgruppen ansåg allmänt att då revisionen och dess tillförlitlighet 

blivit ett hetare samtalsämne med åren, fanns det ett behov att utreda lagens 

utvecklingsmöjligheter (Revisionslagsarbetsgruppen 2003, s.11). Alakare et al. (2008 
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s.17) och Revisionslagsarbetsgruppen (2003) skriver också att i efterskalven av de 

finansiella kriserna ifrågasattes revisionsyrket och revisionens samhälleliga betydelse. 

Följaktligen har regleringen av revisionen den senaste tiden fokuserat på förbättrandet 

av revisionskvaliteten för att öka på samhällets förtroende till revisionsprocessen. 

(Boon, McKinnon och Ross 2008, s.93-94) 

I rapporten som arbetsgruppen utgav ansåg den att revision i dagsläget är så krävande 

att den endast kan utföras av auktoriserade revisorer. Arbetsgruppen ansåg att 

lekmannarevisorer varken har samma beredskap att känna till den omfattande 

lagstiftningen eller sådan kännedom om ekonomiska och rättsliga områden att den 

skulle täcka den aktuella företagsverksamheten. (Revisionslagsarbetsgruppen 2003, 

s.100) 

En annan viktig ändring som lyftes fram i revisionslagsarbetsgruppens ändringsförslag 

var förslaget att befria de minsta aktiebolagen från revisionsplikt 

(Revisionslagsarbetsgruppen 2003, s. 101). Detta ansåg arbetsgruppen var 

ändamålsenligt eftersom de minsta företagens verksamhet är relativt obetydlig för 

samhället och bekämpandet av den gråa ekonomin (Alakare et al. 2008 s.18). Med 

revisionslagsarbetsgruppens rapport som utgångspunkt utarbetades en ny revisionslag 

(459/2007) som trädde i kraft den 1 juli 2007. Härefter följer en genomgång av de 

största ändringarna som lagen medförde. 

2.1.2. Jämförelse mellan den äldre och den nya revisionslagen 

Den nya lagens tillämpningsområde i jämförelse med den äldre lagens, är bredare. I 

den nya lagens 1 § 1 moment andra del står att lagen tillämpas också på befattningar 

som revisorn har enligt annan lag eller förordning samt för sådana befattningar där 

revisorn ska avge ett skriftligt utlåtande till någon myndighet eller domstol. (Riistama 

2006; revisionslag 2007/459) 

I den nya lagen omnämns inte lekmannarevisorerna. I den äldre lagens 2 § definierades 

godkänd revisor och revisor var för sig.  Där framkom att en revisor är en person som 

utför revision åt bokföringsskyldiga och att en godkänd revisor är en person (eller 

sammanslutning) som godkänts enligt stadgandena i lagens 2 kapitel. Den nya lagens 2 

§ är längre och i den definieras en revisor som en fysisk person som godkänts enligt 

kraven i vissa andra av lagens paragrafer. Utöver den allmänna definitionen förklaras 
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också CGR- och GRM-revisorer, koncerner samt sammanslutningar som är föremål för 

offentlig handel. (Revisionslag 1994/936; revisionslag 2007/459) 

I den nya lagen innefattar revisorns allmänna behörighet i 3 § endast föreskriften om 

att som revisor kan endast verka en person som inte är omyndig, försatt i konkurs eller 

som meddelats näringsförbud. I den äldre lagens 10 § fanns samma begränsningar för 

att verka som revisor, men där uppräknades också de egenskaper som en revisor borde 

ha, såsom tillräcklig insikt och erfarenhet i frågor gällande redovisning, ekonomi och 

juridik. (Revisionslag 1994/936; revisionslag 2007/459) 

Ändringen av revisionsskyldigheten är också en av de centrala ändringarna som den 

nya lagen medförde. I den äldre lagens 9 § redogjordes för revisionsskyldigheten i 

sammanslutningar och stiftelser. I den nya lagen har paragrafen med samma innehåll 

utvidgats till att innefatta ett undantag. I den stipuleras att en revisor, om inte annat 

föreskrivs i någon annan lag, inte behöver väljas i en sammanslutning där högst en av 

gränserna som angetts nedan för den avslutade och omedelbart föregående 

räkenskapsperioden överskridits. (Revisionslag 1994/936; revisionslag 2007/459) De 

riktigt minsta företagen med en omsättning på högst 200 000 €, balansomslutning på 

100 000 € och högst tre anställda fick i och med den nya lagen möjlighet att själv välja 

om de vill anlita en revisor eller inte (revisionslag 2007/459). 

En paragraf om revisorsrotation infördes i den nya lagen. För sammanslutningar som 

är föremål för offentlig handel, det vill säga bolag noterade på börsen, medförde den 

nya revisionslagen ändringar i revisorns mandattid. Enligt 5 kapitlet 27 § får en revisor 

högst i sju år i följd verka som revisor för sammanslutningen. För att kunna fortsätta 

krävs att revisorn tar en paus på två år, vartefter revisorn får återvända till uppdraget.  

(Revisionslag 2007/459) 

Riistama (2006) skriver att den nya lagens 13 § (internationella revisionsstandarder) 

ersätter den äldre lagens 16 § (skyldighet att iaktta god revisionssed). I den nya lagens 

11 § gällande revisionsobjektet som är föremål för granskning har också 

verksamhetsberättelsen medtagits.   

I den nya lagens 17 § finns också ett omnämnande som inte fanns i den äldre lagen, 

nämligen att revisorns arvode inte får äventyra hans eller hennes oberoende (Riistama 

2006). Paragrafen om revisorns oberoende ställning utvidgades märkbart i och med 

den nya lagen. Då den förut bestått av tre stycken består den nu av flera moment och 
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många punkter. I den äldre lagens 23 § fanns en kort mening om att revisorn måste ges 

förutsättningar att kunna verkställa revisionen på ett oberoende sätt och ifall det inte är 

möjligt, ska revisorn vägra ta emot uppdraget eller avstå från det (Revisionslag 

1994/936). I den nya lagen finns det däremot uppräknat vad som kan tänkas utgöra hot 

mot oberoende, vilka åtgärder som ska vidtas för att trygga oberoendet samt olika 

faktorer som kan hota oberoendet och hur de ska dokumenteras. Också paragrafen 

gällande revisorns jäv har förlängts betydligt. (Revisionslag 2007/459) 

EU kommissionen anser att oberoende har en central betydelse för förtroendet för 

revisionsberättelsen. Oberoende ökar på bokslutsinformationens trovärdighet och ger 

mervärde för investerare, långivare, anställda och andra intressentgrupper. Oberoende 

enligt kommissionen är det mest väsentliga sättet för yrkesgruppen att visa att de utför 

sitt arbete ärligt och objektivt. (Revisionslagsarbetsgruppen 2003, s.16)  

Lagändringen medförde också en mängd ändringar gällande formen för 

revisionsberättelsen. De nya föreskrifterna kom att följa internationella standarder för 

revisionsberättelser med standardutformning. De tidigare föreskrifterna i den äldre 

lagens (1994/936) 19 § 2 och 3 moment om att revisorn ska göra en anmärkning eller 

lämna tilläggsuppgifter fanns inte längre med i den nya lagen. Berättelsen kom också i 

och med den nya lagen att innefatta olika sorters uttalanden, såsom ett uttalande om 

att föreskrifter och internationella revisionsstandarder följts vid utförandet av 

revisionen. Därtill ändrades begreppen för revisors uttalande. Uttalanden som en 

revisor kan ge blev standarduttalande, uttalande med reservation eller uttalande med 

avvikande mening. I den äldre lagen fanns inga speciella former för hur uttalandet 

skulle ta sig uttryck. (Riistama 2006) 

2.2. Revisionskvalitet 

Regleringen av revisionen har den senaste tiden fokuserat på att förbättra 

revisionskvaliteten med målet att öka samhällets förtroende till revisionsprocessen. 

(Boon, McKinnon och Ross 2008, s.93-94). Revisionskvalitet har beskrivits på ett 

flertal sätt (Watkins, Hillison och Morecroft 2004, s.153). Forskare inom ämnet 

använder sig antingen av en definition myntad i exempelvis Lee, Liu och Wang (1999) 

om att revisionskvalitet är sannolikheten att revisorn inte avger ett standardutlåtande 

för finansiella rapporter innehållande väsentliga fel eller av DeAngelos definition. 

DeAngelos (1981) definition på revisionskvalitet är att den är en marknadsbedömd 
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sannolikhet att en revisor både upptäcker en överträdelse i kundens 

redovisningssystem och att revisorn rapporterar om detta. 

Sannolikheten att upptäcka fel beror å ena sidan på revisorns kompetens och å andra 

sidan på hur mycket tid som tillägnats revisionen, det vill säga på revisorns tekniska 

kunnande (Sundgren 1998, s.446-447). Till tekniskt kunnande räknade Niemi (2004, 

s.556-557) i sin studie utbildningsnivå, arbetserfarenhet och nivån på revisorns 

auktorisering.  

Sannolikheten att revisorn rapporterar om felen beror till viss del på revisorns 

oberoende och självständighet från kunden. En revisor som har ett vänskapligt 

förhållande till sin kund står inför ett svårt val om kunden ber denne att inte rapportera 

något fel. (Watts & Zimmerman 1986, s.314) 

Innebörden i revisionskvalitet kan med andra ord sägas vara att en revisor rapporterar 

sanningsenligt och inte låter bli att rapportera om det förekommer felaktigheter i 

bokslutet. I sin artikel definierar Watkins, Hillison och Morecroft (2004, s.170) 

revisionskvaliteten i sig själv som revisorns övervakningsstyrka och revisorns rykte. 

Med övervakningsstyrkan menas i detta sammanhang revisorns förmåga att förbättra 

kvaliteten på informationen (Watkins, Hillison och Morecroft 2004, s.170).  

Två andra använda definitioner inom litteraturen som lyfts fram i Watkins, Hillison och 

Morecroft (2004) artikel är bland annat den som används av Titman och Trueman 

(1986). Deras definition lyder att revisionskvalitet är tillförlitligheten i den information 

revisorn förser investerarna med (Titman och Trueman 1986). Vidare nämns 

definitionen som myntats av Wallace (1980) och som anger revisionskvalitet som 

måttet på hur väl revisionen lyckas minska på allt onödigt och partiskt i redovisningen 

samt förbättra redovisningsuppgifterna (citerad i Watkins, Hillison och Morecroft 

2004, s.153).  

Såsom Watkins, Hillison och Morecroft  (2004, s.153) skriver, går alla dessa 

definitioner in på revisorns kompetens och oberoende, både vad gäller upplevelserna av 

dem och vad de verkligen är. I figur 1 illustreras förhållandet mellan revisionskvalitet 

och dess komponenter. 
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Figur 1 Revisionskvalitetens byggstenar. 

 
Hay och Davis (2004) däremot delar in revisionskvalitet i fem olika nivåer, varav den 

första är huruvida företaget väljer en revisor eller inte. Således är den nivån inte 

relevant för denna avhandling, varför endast de fyra följande nivåerna beaktas. Den 

första nivån på kvalitet är utbildning, som inte varit ett krav för lekmannarevisorer. 

Den andra nivån är professionell auktorisering, och som bekant är det den högsta nivån 

på auktorisering CGR-auktoriseringen, som innebär de högsta utbildningskraven. Den 

tredje nivån är företagets storlek och den fjärde revisionsbyråns internationella rykte. 

(Hay och Davis 2004) 

Alla dessa nivåer kan observeras hos Big 4 revisorer, emedan en lekmannarevisor 

endast når upp till den första nivån (Hay och Davis 2004, s.37). Enligt denna indelning 

uttrycker ett frivilligt val av en CGR-revisor ett behov av hög revisionskvalitet 

(Niskanen, Karjalainen och Niskanen 2011, s.47).  

En definition av revisionskvalitet som är mer praktiskt lagd än de som nyss 

presenterats och som kanske har mer implikationer för företag, är den som presenteras 

i en artikel av Blij et al. (1998, s.468). Definitionen i den går mer i linje med 

lagstiftningen, nämligen att det är efterföljandet av lagar och föreskrifter som skapar 

revisionskvalitet. Omvänt kan sägas att revisionskvalitet inte finns om inte lagar följs, 

eller att revisionskvaliteten skulle vara låg, såsom skrivs i Francis (2004, s.346). 

Francis skriver att revisionskvaliteten är lägst då revisorn antingen inte följer rådande 

föreskrifter och lagar eller då denne inte ger ett modifierat uttalande när ett sådant 

borde ges. I sådana fall kan man också tala om en misslyckad revision. (Francis 2004, 

s.346) 

Revisionskvalitet	  

Upptäcka	   Kompetens	  

Rapportera	   Oberoende	  
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2.3. Mätning av revisionskvalitet 

Revisionskvalitet är varken lätt att observera eller mäta (Duff 2004, s.5; Francis 2004, 

s.365; Sucher, Moizer och Zarova 1998, s.9). Sucher, Moizer och Zarova (1998) 

konstaterar att detta problem löses i många studier genom att använda olika variabler 

eller faktorer som kan ses som surrogat för revisionskvalitet. Forskningen har då till 

exempel undersökt åtal mot revisorer (Palmrose 1988) samt revisors rykte (Simunic 

och Stein 1984; Wilson och Grimlund 1990) för att bestämma om dessa skulle vara 

möjliga surrogat för revisionskvalitet (citerade i Sucher, Moizer och Zarova 1998, s.9).  

Davern och Wilkin är inne på samma linje som Sucher, Moizer och Zarova (1998). 

Enligt Davern och Wilkin (2010) kan mätning ske på två olika sätt. Det ena är genom 

”independently observables”, fritt översatt objektiva observationer, och det andra är 

genom ”perceptual measures”, fritt översatt upplevda, subjektiva observationer 

(Davern och Wilkin 2010, s.44). Enligt Brickley, Smith, Zimmerman (2004) citerade i 

Davern och Wilkin (2010) är objektiva observationer sådana som innebär att det som 

mäts är lätt att kvantifiera, såsom försäljning eller produktion. Subjektiva 

observationer däremot kräver omdöme och beaktar slutanvändares åsikter. Båda 

mätsätten har dock sina problem. Objektiva observationer anses ha större reliabilitet 

men vara bristfälliga i fråga om validitet. Subjektiva observationer däremot kan anses 

ha god validitet men sakna reliabilitet. (Davern och Wilkin 2010, s.44)  

Ett sätt att indirekt mäta revisionskvalitet är att undersöka vad kunder och andra 

intressenter anser om revisionstjänsternas kvalitet (Boon, McKinnon och Ross 2008, 

s.94). Mätsättet har bland annat använts i forskning utförd av Schroeder, Solomon och 

Vickrey (1986), Carcello, Hermanson och McGrath (1992), Behn, Carcello, Hermanson 

och Hermanson (1997) samt Warming-Rasmussen och Jensen (1998). Ett annat sätt att 

indirekt mäta revisionskvaliteten är att ta fram surrogat eller faktorer som kan tänkas 

ersätta revisionskvalitet tillräckligt bra (Sucher, Moizer och Zarova 1998, s.9). Då 

forskningen går ut på att bland olika intressentgrupper mäta revisionskvalitet kallas 

sådan revisionskvalitet också för upplevd revisionskvalitet (Warming-Rasmussen och 

Jensen 1998), s.65). Den upplevda och den verkliga revisionskvaliteten kan skilja sig åt 

skriver Karjalainen (2011, s.91) eftersom revisionskvalitet inte är observerbart. 

Duff (2004, s.18) skriver att revisionskvalitet i litteraturen undersöks genom att 

använda tre olika metoder. Den första metoden går ut på att undersöka prisskillnader 

och på det sättet försöka urskilja skillnader i revisionskvaliteten. Sådana studier är bl.a. 
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Francis och Simon (1987), Palmrose (1986, 1989), Simunic (1980) och Turpen (1990). 

Den andra metoden går ut på att jämföra skillnader i revisionen mellan olika slag av 

företag, genom att använda olika variabler för att mäta prestanda på kvalitet. Exempel 

på sådana studier är Palmrose (1987), DeAngelo (1981), Simunic och Stein (1996) med 

flera, där forskarna använt sig av åtal mot revisionsbyrån, formen av revisorsuttalande 

respektive val av revisor, revisorsbyte och företagets storlek som variabler. Den tredje 

metoden utgår från ett beteendeperspektiv, där forskningen fokuserat på att identifiera 

attribut som upplevs sammankopplade med revisionskvalitet. Exempel på sådan 

forskning är forskning utförd av bland andra Behn et al. (1997), Carcello, Hermanson 

och McGrath (1992) och Sutton (1993). (Duff 2004, s.18) 

En slutsats som Duff (2009, s.404) drar är att mätningen av revisionskvalitet i de flesta 

studier oftast går utöver DeAngelos (1981) definition på revisionskvalitet till att också 

inbegripa delar som gäller kvaliteten på tjänsten (Duff 2009, s.404). Också i sin 

tidigare forskning skriver Duff (2004, s.2) att DeAngelos definition har den nackdelen 

att den endast inbegriper den tekniska sidan av revisionen och inte alls ser på 

revisionen som en tjänst. Duff anser nämligen att revisionskvaliteten består av 

tjänstens kvalitet och den tekniska kvaliteten. Båda är lika viktiga då revisionskvalitet 

mäts. (Duff 2009, s.401) 

Boon, McKinnon och Ross (2008, s.94) poängterar också i sin artikel att revision är en 

tjänst och då kan kvaliteten på tjänsten enligt Pandit (1999, s.173, citerad i Boon, 

McKinnon och Ross 2008, s.94) definieras som kvaliteten på insatsen som 

revisionsbyrån gör under uppdragets gång. Med detta menar författarna att kvaliteten 

oftast formas på basis av det som sker mellan revisorn och kunden (Boon, McKinnon 

och Ross 2008, s.94). Resultat från forskning utförd av Sucher, Moizer och Zarova 

(1998) visade att personlig kontakt med rådgivare från revisionsbyrån och hur länge 

respondenten känt revisorerna hade mest positivt inflytande på den upplevda 

revisionskvaliteten.  

Också Warming-Rasmussen och Jensen (1998) ser revisionen som en tjänst. Kvaliteten 

på tjänsten visar på skillnader mellan kundernas förväntningar och upplevt utförande 

(Zeithaml et al. 1990, citerad i Duff 2009, s.404). Inom revisionsforskningen finns det 

många studier, skriver Warming-Rasmussen och Jensen (1998, s.65), där det 

framhållits att den enda giltiga definitionen på revisionskvalitet är kundens. Till följd 

av intressentgruppernas olika åsikter och intressen vad gäller rapporteringen, är det 
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viktigt att utreda vilka aspekter av revisionen som användarna upplever betyder 

kvalitet. (Warming-Rasmussen och Jensen 1998, s.65) 

Eftersom revision kan anses vara en tjänst och därmed är abstrakt och svår att mäta, 

kan mätandet av revisionskundernas uppfattningar om kvalitet, det vill säga upplevd 

kvalitet, ses som ett adekvat mätsätt (Parasuraman, Berry och Zeithaml 1988, s.13). 

Upplevd kvalitet definieras av Zeithaml (1987) som konsumentens omdöme om en 

enhets allmänna överlägsenhet (citerad i Parasuraman, Berry och Zeithaml 1988, s.15).  

Upplevd revisionskvalitet har undersökts bland olika intressentgrupper. 

Intressentgrupperna har inkluderat producenter av finansiella rapporterna (Craswell et 

al. 1995; Nielsen 1998, 1999; Dam och Seier Larsen 1993), ägare såsom exempelvis 

aktieägare (Carey et al. 1986) och långivare (Knapp 1985) (Warming-Rasmussen och 

Jensen 1998, s.65). En jämförelse mellan dessa studier visar att uppfattningen om 

kvalitet varierar för de olika intressentgrupperna. Vidare fann Warming-Rasmussen 

och Jensen (1998) när de utförde sin forskning, att deras respondenter inte gjorde en 

tydlig skillnad mellan attribut för att utvärdera kvalitet och sådana som används för att 

utvärdera deras förtroende för revisorn. De citerar en tidigare studie utförd av Menon 

och Williams (1991) där skribenterna istället för begreppet revisorskvalitet använder 

revisorns trovärdighet. (Warming-Rasmussen och Jensen 1998, s.66)  

Duff (2004) utvecklade en modell för att mäta revisionskvaliteten (citerad i Duff 2009, 

s.404). I den delade han in revisionskvaliteten i två delar, en del innehållande tekniska 

egenskaper och en annan innehållande egenskaper från tjänstsidan. I modellen 

AUDITQUAL från år 2004 använder han i huvudsak nio faktorer för att mäta 

revisionskvaliteten. De nio faktorerna, eller dimensionerna, är rykte, kompetens, 

kundbetjäning, oberoende, industrikännedom, erfarenhet, tillgänglighet, empati och 

övriga tjänster. Till den tekniska sidan av revisionskvalitet som inbegriper oberoende 

och kompetens och som återfinns i DeAngelos (1981) definition, hör faktorerna 

industrikännedom, erfarenhet, rykte, förmåga och oberoende.  

Duff framtog sina nio faktorer från tidigare forskning och förklarade dem på följande 

sätt i Duff (2009, s.405): Rykte syftar på positionen som revisorn innehar på 

marknaden som en välrenommerad mellanhand. Kompetens förklaras som revisorns 

förmåga att utföra uppdraget. Branschkännedom syftar på att revisorn innehar 

tillräcklig specialkunskap inom kundens industri. Med erfarenhet avses hur länge 

revisorn jobbat med kunden. Oberoende syftar på objektiviteten och villigheten att 

rapportera om fel och överträdelser i kundens redovisningssystem. Kundbetjäning 
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syftar på processerna som revisorer utför för att försäkra en hög revisionskvalitet och 

oberoende. Med tillgänglighet avses revisorns förmåga att anpassa sina tjänster till 

kundens behov. Empati syftar på hur väl revisorn förstår kundens utmaningar. Med 

den sista dimensionen övriga tjänster avses revisorns förmåga att erbjuda övriga 

redovisningsrelaterade tjänster. (Duff 2009, s.405)  

 

Figur 2 Duffs (2004) 9 dimensioner i AUDITQUAL-modellen.  

I sin senare artikel ändrade Duff (2009) på hur de olika faktorerna, eller 

dimensionerna, fördelades mellan teknisk kvalitet och tjänstens kvalitet. Faktorerna 

som han i sin artikel från år 2009 grupperade in under mätning av revisionens tekniska 

kvalitet var rykte, kompetens, försäkran, objektivitet och övriga tjänster (Duff 2009, 

s.404). I den ursprungliga AUDITQUAL hette försäkran kundbetjäning och återfanns 

som en dimension av tjänstens kvalitet. I figur 2 är dimensionerna grupperade enligt 

AUDITQUAL, såsom den år 2004 presenteras av Duff (2004, s.77-78)  

Dimensionerna för att mäta tjänstens kvalitet kommer från en känd modell, 

SERVQUAL-modellen, som utvecklades av Parasumaran, Berry och Zeithaml år 1988 

(Duff 2009, s.404). Kvaliteten på tjänsten visar på skillnader mellan kunders 

förväntningar och upplevt utförande enligt Zeithaml et al. (1990, citerad i Duff 2009, 

s.404). SERVQUAL-modellen innehåller fem olika dimensioner enligt vilka kvaliteten 

på tjänsten kan mätas i. Dessa är materiella tillgångar, tillförlitlighet, respons, 

försäkran och empati. Materiella tillgångar hänför sig till byggnader, redskap och 

personal, tillförlitlighet hänför sig till konsten att utföra den utlovade tjänsten pålitligt 

och med precision samt respons hänför sig till villighet att hjälpa kunder och erbjuda 

punktlig service. Därtill hänför försäkran sig till arbetstagarnas kunskap och artighet 

och deras förmåga att skapa tillit och förtroende och slutligen hänför sig empati till 
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omsorg och den specifika uppmärksamheten företaget riktar sina kunder. 

(Parasuraman, Berry och Zeithaml 1988, s.23)  

Duff (2004, s.28) anger att modellen efter dess utveckling använts i forskning på 

många olika områden såsom värdepappersförmedling, banker, butiker med flera. Duff 

skriver även att det är viktigt att ta i beaktande också sådana faktorer som inte tillhör 

den tekniska sidan, alltså de förutnämnda faktorerna som påverkar kvaliteten på 

tjänsten (Duff 2004, s.112). 

Warming-Rasmussen och Jensen (1998) undersökte i sin forskning hur externa 

användare, med vilka i deras studie menas aktieägare och finansiella journalister, 

upplever revisionskvalitet. Deras forskning visade att de externa användarna upplever 

kännetecken på revisionskvalitet också som kännetecken som ger upphov till tillit till 

revisorn. I sin studie kom Warming-Rasmussen och Jensen (1998) fram till sex olika 

dimensioner på upplevd kvalitet vilka innehöll många olika kännetecken. De olika 

dimensionerna i deras studie var personlig trovärdighet, revisorns oberoende av 

kundföretagets ledning, transparens i rapporteringen i ärenden som är av intresse för 

långivare och aktieägare, industrikännedom, lojalitet gentemot minoritetsägare samt 

revisorns skepticism (Warming-Rasmussen och Jensen, 1998, s.71).   

2.4. Faktorer som förklarar revisionskvaliteten 

Härnäst ges en översikt över faktorer som använts i tidigare forskning och som anses 

förklara revisionskvaliteten. Duffs (2004) AUDITQUAL-modell innehåller ett brett 

spektrum av olika faktorer som kan tänkas förklara revisionskvaliteten. Modellen kan 

sägas ha en stor inverkan på vilka faktorer som kommer att undersökas i denna 

avhandling eftersom den enligt flera forskares rekommendation innefattar olika sorters 

faktorer av både tekniskt och socialt snitt.  

2.4.1. Revisionsföretagets storlek 

Storlek är en populär variabel i forskningen av revisionskvalitet. DeAngelo skriver i sin 

forskning från år 1981 att små revisionsföretag inte väljs att utföra revision trots att de 

kan, eftersom Big 4 revisionsbolagen är mer kända (DeAngelo 1981, s.184).  Hon 

konstaterar själv att ju fler kunder ett revisionsföretag har, desto mindre klandervärt 

beter sig företaget och desto högre upplevs revisionskvaliteten (DeAngelo, 1981, s.184). 

Vidare skriver DeAngelo att små revisionsföretag kan vara mer beroende av sina 
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kunder och då lättare godkänna sådant de inte borde godkänna (DeAngelo 1981, s.190). 

Kunderna kan också försöka förmå revisorn att inte rapportera om ett fel, exempelvis 

genom hot om avslutande av uppdrag. Ifall ett dylikt fall skulle uppdagas, skulle det 

kunna kosta revisorn andra kunder samt också att de kvarstående kunderna skulle 

begära en sänkning av revisorns arvode. Detta föranleder DeAngelo att konstatera att 

revisorer med många kunder finner det motiverat att rapportera om upptäckta fel. 

(DeAngelo 1981, s.190-191) 

Revisionsföretagets storlek användes också av Niemi (2004) i hans forskning om små 

revisionsföretag kan differentiera sina revisionstjänster eller om revisionskunder 

uppfattar deras tjänster som standardprodukter. Produktdifferentieringen mättes som 

en funktion av revisionsföretagets storlek. Revisionsbyråns storlek användes som en 

variabel eftersom DeAngelo (1981, s.183) i sin forskning kommit fram till att revisorer 

med ett stort antal kunder har mer att förlora ifall de inte rapporterar om ett upptäckt 

fel (Niemi 2004, s.551). Resultat av studien visade att produktdifferentieringen inte 

sågs som Big 4:s ensamrätt, utan att också vissa små revisionsföretag lyckats med 

produktdifferentieringen så väl att de fått ett mycket gott rykte och kunnat begära 

högre arvode. Vidare visade resultatet från undersökningen ett positivt samband 

mellan storleken på revisionsbyrån och prissättningen av revisionstjänster. (Niemi 

2004, s.556-557) 

Titman och Trueman (1986) föreslår i sin forskning att större revisionsbolag har större 

övervakningsstyrka och till följd av det också kan erbjuda en högre revisionskvalitet. 

Med övervakningsstyrkan anses revisorns förmåga att förbättra kvaliteten på 

informationen (Watkins, Hillison och Morecroft 2004, s.162). 

Karjalainen (2011, s.91) skriver vidare att tidigare forskning visat att kvaliteten på 

revisionen utförd av ett av revisionsbolagen bland Big 4 är högre, både vad gäller den 

uppfattade och den verkliga kvaliteten. Han nämner också att revisioner utförda av Big 

4 förknippas med färre antal åtal, högre revisorsarvoden, lägre antal periodiseringar, 

större sannolikhet att avge ett modifierat uttalande samt bättre signaler gällande ett 

företags ekonomiska svårigheter (Karjalainen, 2011, s.91-92). Dessa faktorer hade dock 

tagits fram i forskning av publika bolag. 

I sin forskning från år 2004 tar Francis ställning till att kunder till stora revisionsbolag 

skulle syssla betydligt mindre med resultatmanipulation än små. Forskning som utförts 

av Becker et al. (1998) och Francis et al. (1999) visar att kunder till Big 4 har lägre 
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periodiseringar vilket tyder på mindre aggressivt beteende i fråga om 

resultatmanipulation (citerade i Francis 2004, s.353). Bland annat föranleder dessa 

tidigare forskningar Francis (2004, s.354) att kritisera om det verkligen kan stämma att 

bra företag (sådana som inte manipulerar resultatet), anlitar Big 4 som 

revisionsföretag, vilket leder till att om man mäter revisionskvalitet som mängden åtal, 

är det missvisande, eftersom Big 4 inte i förhållande med andra revisionsbolag har 

samma mängd av dåliga, resultatmanipulerande kunder. Johnson och Lys skrev år 

1990 att revisionsföretag som reviderar små företag inte lyckas få in sådana intäkter att 

de skulle kunna investera i en förbättring av kvaliteten, medan stora företag tycker att 

det inte är lönsamt att anlita en revisor till små lokala branscher (citerade i Knechel, 

Niemi och Sundgren 2008, s.69).  

2.4.2. Auktorisering 

Utbildningskraven för de två olika typerna av auktoriserade revisorer skiljer sig åt. 

Såsom det beskrivs i tidigare studier (bland annat Sundgren 1998 s.443; Knechel, 

Niemi och Sundgren 2008 s.67; Sundgren 2009, s.206; Karjalainen 2011 s.90) ska en 

CGR-revisor till sin utbildning vara ekonomie magister och ha minst tre års 

arbetserfarenhet innan denne får delta i examen för att bli auktoriserad revisor. För att 

få bli en GRM-revisor krävs lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen, samt 

minst tre års arbetserfarenhet för att få ta del i examen för att bli auktoriserad revisor 

(Knechel, Niemi och Sundgren 2008, s.67). Fastän det för båda formerna av 

auktorisering krävs godkänd revisorsexamen, är GRM-examen den som anses den lägre 

av de två (Knechel, Niemi och Sundgren 2008, s.67). Karjalainen (2011, s.90) skriver 

att eftersom det ställs höga krav på auktoriserade revisorer för att få ta CGR- eller 

GRM-examen, kan det finnas skillnader i den föreställda eller verkliga 

revisionskvaliteten mellan lekmanna-, GRM- och CGR-revisorer.   

En lekmannarevisor har varken haft specifika examenskrav eller krav på 

arbetserfarenhet enligt den gamla revisionslagen 1994/936. Om revisorns allmänna 

behörighet fanns stipulerat i revisionslagens 3 kapitel 10 § där det inte fanns specifika 

krav på utbildning eller arbetserfarenhet. Det sägs att revisorn borde inneha tillräcklig 

utbildning eller arbetserfarenhet för utförandet av uppgiften (revisionslagen 

1994/936). I den nya revisionslagens 1 kapitel 2 § utesluts möjlighet att agera revisor 

för en person med sådana kvalifikationer som nämns i den gamla lagen, eftersom det 
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där står att den fysiska personen i fråga måste ha godkänts enligt paragraferna 30 och 

31 vilka gäller auktoriseringen i samma lag (revisionslagen 2007/459).  

Forskning utförd av Sundgren (1998, s.457) visade att icke-auktoriserade dvs. 

lekmannarevisorer är betydligt mindre benägna att avge modifierade 

revisorsuttalanden. Sundgrens forskning tyder på att det finns ett samband mellan 

företag som det går dåligt för och lekmannarevisorer, på grund av att 

lekmannarevisorerna mer sällan avger modifierade uttalanden (Sundgren 1998, s.442). 

Detta tyder enligt Sundgren också på att auktoriserade revisorer utför revisioner av 

högre kvalitet. Detta i sin tur skulle kunna förklaras av både högre oberoende och 

kompetens. (Sundgren, 1998, s.457) 

Enligt Watts och Zimmerman (1986, s.316) garanteras oberoende av att revisorn tillhör 

ett revisionssamfund. I Finland hör alla auktoriserade revisorer till en sammanslutning 

(Sundgren 1998, s.457), emedan lekmannarevisorerna inte gjorde det. 

Lekmannarevisorerna utsattes inte heller för övervakning av sammanslutningarna på 

samma sätt som de auktoriserade revisorerna. (Revisionsnämnden 2013) 

De auktoriserade revisorerna har som tillägg till utbildningskraven haft kravet att de 

ska tillhöra en yrkesförening, antingen då CGR-föreningen eller GRM-revisorer r.f. 

(Sundgren 1998, s.443) De auktoriserade revisorerna övervakas av olika tillsynsorgan, 

TILA övervakar CGR-revisorerna och TIVA GRM-revisorerna (Revisionsnämnden 

2013). För CGR- och CRM revisorer är det ett måste att följa ISA-standarderna 

eftersom deras medlemsorganisationer tillhör International Federation of Accountants 

(IFAC) (Niemi 2004, s.546). Förutom att lekmannarevisorer inte varit tvungna att följa 

internationella revisionsstandarder har det inte heller kunnat ges varningar eftersom 

de inte tillhört någon medlemsorganisation som förbundit sig att följa internationella 

spelregler (Niemi 2004, s.546). 

2.4.3. Övriga tjänster 

Det finns en uppfattning bland lagstiftare och andra myndigheter att erbjudandet av 

övriga tjänster utöver revisionen, såsom rådgivning eller skattekonsultering (Ismail, 

Haron, Ibrahim och Isa 2006, s.741), kan äventyra oberoendet. Övriga tjänster skulle 

då medföra lägre revisionskvalitet och öka på sannolikheten att den finansiella 

rapporteringen inte möter rådande lagar och föreskrifter (Kinney, Palmrose och Scholz 

2004, s 563). Francis (2004, s.357) skriver i sin artikel också om forskning om andra 
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tjänster än revisionstjänster som revisorn ger, har någon betydelse för 

revisionskvaliteten. Han rapporterar om studier från tidigt 2000-tal som tyder på att 

kunder som också köper andra än revisionstjänster och som betalar mycket för 

förutnämnda tjänster får mer särbehandling än andra kunder. Detta skriver Francis 

(2004) att i sin tur betyder att revisionskvaliteten inte är lika hög för kunder som också 

köper övriga tjänster på grund av att revisionsföretaget behandlar dem annorlunda 

eftersom de vill behålla kunden också i framtiden. 

Kinney, Palmrose och Scholz (2004, s.584-585) hittade vissa positiva samband mellan 

revisionskostnader och vissa övriga tjänster, vilket kan ses skapa ekonomiskt beroende. 

Tjänster som revisionsföretaget erbjöd som hänförde sig till beskattning var de enda 

där det ekonomiska beroendet uppvägdes av fördelarna tjänsterna förde med sig för 

den finansiella rapporteringen (Kinney, Palmrose och Scholz 2004, s.585). Det positiva 

sambandet mellan övriga revisionstjänster och revisionskostnader kan delvis förklaras 

med att övriga tjänster är mer inkomstbringande än vanliga revisionstjänster (Kinney, 

Palmrose och Scholz 2004, s.565). Revisionstjänsterna präglas, skrivs det i litteraturen 

(se till exempel Peel och Roberts 2003, Watkins, Hillison och Morecroft 2004) av 

”lowballing”, med vilket menas att de första revisionerna prissätts betydligt under 

kostnaden för revisionen (Watkins, Hillison och Morecroft 2004 s.168). Lowballing 

används av revisionsföretag bland annat i syfte att försäkra sig om att få ett uppdrag, 

för att öka på marknadsandelen och för att kunden ska köpa revisionsföretagets andra, 

övriga tjänster (Peel och Roberts 2003, s.211).  

Svanström och Sundgren (2012, s.71) fann i sin studie av 900 små och medelstora 

företag i Sverige ett positivt samband mellan den upplevda revisionskvaliteten och 

sannolikheten att kunden också kommer att köpa övriga tjänster av revisorn. 

Författarna till artikeln skriver att agentvariabler, såsom att ledningen äger företaget 

eller företagets betalningsförmåga, inte utgjorde orsaken till köpet av de övriga 

tjänsterna (Svanström och Sundgren 2012, s.54). Däremot hade revisionsförhållandets 

längd ett positivt samband med köp av övriga tjänster: kunden köper övriga tjänster 

vartefter förhållandet blir längre (Svanström och Sundgren 2012, s.54). Resultatet från 

deras studie tydde på ett positivt samband mellan revisionsföretagets övriga tjänster 

och revisionskvaliteten (Svanström och Sundgren 2012, s.73).  
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2.4.4. Arvode 

Resultaten från Niemis (2004) forskning visade att revisorns tekniska kunnande 

inverkade positivt på hur mycket en revisor kunde få i timarvode. Till tekniskt 

kunnande räknades här utbildningsnivå, arbetserfarenhet och nivån på revisorns 

auktorisering. (Niemi 2004, s.556-557) Såsom Niskanen, Karjalainen och Niskanen 

(2011 s.47) återger, kom Niemi (2004) fram till att CGR-revisorer har högre 

revisorsarvoden än GRM-revisorer, vilket kan betyda att det finns en upplevd eller 

verklig skillnad mellan revisionskvaliteten.  

Palmrose har varit inne på samma linje i sina artiklar från 1986 och 1989, nämligen att 

dåvarande Big 8 (nu Big 4) utför revisioner av bättre kvalitet och att de samtidigt också 

har de högsta arvodena (citerad i Deis & Giroux 1996, s.57). Tillika visade Deis och 

Giroux (1992) forskning att vartefter revisorsförhållandet blev längre minskade antalet 

timmar som ägnats åt revisionen, fastän arvodet hölls på samma nivå och inte ändrades 

(Deis och Giroux 1992, s.57). Choi, Kim, Kim och Zang (2010, s.27) forskning visade att 

större lokala kontor kan begära högre revisorsarvoden vilket skulle påvisa att större 

kontor utför revision av högre kvalitet än mindre.  

Kinney, Palmrose och Scholz (2004, s.584) fann ett positivt samband mellan 

revisionsarvoden och arvoden för övriga tjänster. Sambandet förklarade författarna 

med att det antingen återspeglar hur mycket risk som är involverat i revisionen (av de 

oftast små kunderna) eller hur mycket möda som lagts ner på revisionen (Kinney, 

Palmrose och Scholz 2004, s.584). Moizer (1997) rapporterar om ett bevisat positivt 

samband mellan höga revisionsarvoden och ett stort antal arbetstimmar.  

Peel och Roberts (2003, s.210) skriver att oberoendet mellan revisor och kund skulle 

äventyras om kundföretaget skulle vara stort i förhållande till revisionsbyråns storlek, 

alltså om revisionsarvodet skulle vara stort i jämförelse med revisorns hela inkomst. 

DeAngelo däremot hävdar att det att en kund står för en stor del av revisionsbyråns 

intäkter inte betyder det att byrån skulle vara beroende av denna ena kund (DeAngelo 

1981, s.192).  

Resultatet från Beattie och Fearnley (1995, s.238) studie visade att respondenterna inte 

i allmänhet ansåg revisionsarvodet vara en av de viktigaste egenskaperna i valet av ett 

revisionsföretag, men nog att det spelade en central roll vid byte av revisor.  
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2.4.5. Branschkännedom 

Fernando, Abdel-Meguid och Elder (2010, s.364) skriver att bland annat 

branschkännedom är en viktig determinant av upplevd revisionskvalitet. 

Branschkännedom innebär en bred kännedom av kundens affärsmiljö, hur 

redovisningen går till i dess industri samt hur eventuell resultatmanipulation ser ut 

inom den specifika industrin (Fernando, Abdel-Maguid och Elder 2010, s.366). 

I en studie utförd av Carcello, Hermanson och McGrath år 1992, visade sig en av de 

viktigaste faktorerna för revisionskvalitet vara den branschkännedom som revisorn 

innehade (Carcello et al. 1992, s.11). Behn et al. (1997, s.22) var i sin forskning inne på 

samma linje, nämligen att branschkännedom är en viktig faktor för att kunderna ska 

vara nöjda med den utförda revisionen. 

Forskning utförd av Solomon, Shields och Whittington (1999, s.206) visar att experter 

inom en viss bransch har en bredare kunskap än icke-experter eftersom de har större 

erfarenhet av branschen, vilket kan anses medföra mer tillförlitliga beslut för 

revisionen.  

Balsam, Krishnan och Yang (2003) skriver att forskare såsom Craswell et al. (1995) och 

Beasley och Petroni (2001) visat att en revisors branschkännedom har en positiv 

inverkan på trovärdigheten som revisorn erbjuder. Forskare såsom Owhoso et al. 

(2002) anser att branschkännedom möjliggör effektivare revisioner (citerade i Balsam, 

Krishnan och Yang 2003, s.72). Resultatet från Balsam, Krishnan och Yangs (2003) 

egen studie blev att branschkännedom inverkar positivt på resultatkvaliteten samt att 

kunder med en branschspecialiserad revisor har lägre periodiseringar än kunder som 

inte har en branschspecialiserad revisor. 

Dunn och Mayhews (2004) studie visade på ett positivt förhållande mellan 

branschkännedom hos revisionsbyråer och hur analytiker utvärderat bokslutens 

kvalitet i oreglerade industrier. Såsom Dunn och Mayhew (2004) hävdar, skriver också 

Castrella, Francis, Lewis och Walker (2004) att branschkännedom kan ses som 

revisionsföretagets differentieringsstrategi. Enligt Porter (1985), citerad i Castrella et 

al. (2004, s.124) leder branschkännedom till högre revisionsarvoden, ifall egenskapen 

uppskattas av kunderna.  
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2.4.6. Revisionsförhållandets längd och revisorsrotation 

Ett långt revisorsförhållande kan inverka både negativt och positivt på trovärdigheten 

av de finansiella rapporterna skriver Ghosh och Moon (2005, s.587). Användarna av de 

finansiella rapporterna kan antingen anse att ett långt förhållande försämrar den 

upplevda revisionskvaliteten och minskar på oberoendet eller, att erfarenheten och 

expertisen som ett långt förhållande medför, istället ökar på rapporternas trovärdighet 

(Ghosh och Moon 2005, s.587). I sin forskning kallar Duff (2009, s.405) 

revisionsförhållandets längd för erfarenhet, med vilket han menar hur erfaren revisorn 

är i fråga om kunden. Detta mäter Duff i år. Johnson, Khurana och Reynolds (2002, 

s.640) definierar ett kort revisorsförhållande som två till tre år, ett medellångt 

förhållande som fyra till åtta år samt ett långt revisorsförhållande som nio år eller 

längre. 

Forskningen som utförs inom området för revisionsförhållandets längd går ut på att 

undersöka om längden på förhållandet mellan kunden och revisorn påverkar 

revisionskvaliteten. I detta sammanhang diskuteras oftast också obligatorisk 

revisorsrotation.  (Francis 2004, s.356)  

Innan den nuvarande revisionslagen (2007/459) införde obligatorisk revisorsrotation 

för börsbolagen i Finland och när mandattiderna för revisorerna inte ännu var 

reglerade, pågick diskussioner mellan olika parter kring införandet av revisorsrotation. 

I början av 2000-talet diskuterades revisorsrotation bland annat i AICPA, SEC och EU 

(Geiger och Raghunandan 2002, s.67).  

I sin artikel diskuterar Geiger och Raghunandan (2002) de olika åsikterna kring 

begräsande av revisionsförhållandets längd. De som förespråkade revisorsrotation 

ansåg att en obegränsad mandattid minskar revisorns oberoende då revisorerna lättare 

börjar bejaka ledningens önskningar. Revisionskvaliteten sjunker således vartefter 

revisionsförhållandet blir längre. (Geiger och Raghunandan 2002, s.67)  

Åsikten var också den, att rotation skulle förbättra revisionskvaliteten eftersom det 

periodvis skulle införas nya perspektiv (Geiger och Raghunandan 2002, s.69; Boon, 

McKinnon och Ross 2008, s.100) samt kundens påverkningsmöjligheter skulle minska 

(Geiger och Raghunandan 2002, s.69). Forskningen som bedrevs av Deis och Giroux 

åren 1992 och 1996 visar på ett negativt samband mellan revisionsförhållandets längd 

och revisionskvaliteten (Deis och Giroux 1992, s.465, Deis och Giroux 1996, s.73). 
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De som förespråkade obegränsad tid för revisionsförhållandet i början av 2000-talet 

ansåg däremot att revisorer som är nya på jobbet lättare blir påverkade av ledningen 

eftersom de är oroliga för sitt rykte ifall de skulle bli av med uppdraget inom loppet av 

en mycket kort tid (Geiger och Raghunandan 2002, s.68). Ghosh och Moon (2005, 

s.588) skriver något liknande om korta revisionsförhållanden, nämligen att problem 

kan uppstå främst i början av revisorsförhållandet eftersom revisorn inte ännu känner 

till företaget lika bra som han eller hon skulle göra efter ett par år i tjänsten.  

Solomon, Shields och Whittington (1999) skriver att vartefter revisorsförhållet blir 

längre möjliggör revisorns ökande kunskap om företaget att han eller hon kan förlita 

sig mindre på ledningens uppskattningar och därmed bli mer oberoende. Svanström 

och Sundgren (2012, s.71) hävdar samma mer än tio år senare, nämligen att ett längre 

revisionsförhållande leder till att revisorn lär känna sin kund bättre och därför kan 

förbättra kvaliteten på tjänsterna genom att skräddarsy dem till vad kunden vill ha. 

Svanström och Sundgren (2012, s.73) fann att ett långt revisorsförhållande tyder på att 

revisionsföretaget utför revision av hög kvalitet.  

I en studie gjord av Myers, Myers och Omer (2003, s.780) erhölls inga bevis på att 

revisionskvaliteten skulle försämras av ett långt revisionsförhållande. I en studie utförd 

av Johnson, Khurana och Reynolds (2002, s.640) fann forskarna att revisionskvaliteten 

var låg de första tre åren i ett uppdrag, vilket enligt forskarna utgjorde ett skäl att inte 

införa obligatorisk revisorsrotation. Forskningen som Ghosh och Moon (2005) utförde 

gick ut på att analysera förhållandet mellan revisorsförhållandets längd och 

revisionskvaliteten som den upplevts av kapitalmarknadsaktörer. Resultaten från 

analysen stödde hypotesen om att investerare ansåg att resultatkvaliteten förbättrades 

när revisorsförhållandet blev längre. Sammanfattat visade deras resultat att reviderade 

bokslut ansågs mer tillförlitliga när revisorsförhållandet var långt och att ett långt 

revisorsförhållande förbättrade revisionskvaliteten. (Ghosh och Moon 2005, s.609)  

Både Ghosh och Moon (2005) och Myers, Myers och Omer (2003) analyserade i sin 

forskning företag som åtminstone i fem år haft samma revisor. Företag som haft ett 

kortare revisorsförhållande än det, uteslöts från undersökningen.  

Studien gjord av Carcello och Nagy (2004) visade att bedräglig finansiell rapportering 

för det mesta förekom under de tre första åren av ett revisorsförhållande. Ytterligare 

visade deras resultat inte på något samband med att bedräglig finansiell rapportering 

skulle vara mer sannolikt att inträffa i ett långt revisorsförhållande. I likhet med 
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Carcello och Nagy (2004) skriver också Ghosh och Moon (2005) att ofrivillig 

revisorsrotation kan ha negativa konsekvenser för revisionskvaliteten. Daugherty, 

Dickins, Hatfield och Higgs (2012) skriver att det i medeltal tar två och ett halvt år för 

revisorn att lära känna ett nytt kundföretag. Samtidigt betyder detta att ifall det för 

vissa revisorer tar upp till tre år innan de bekantat sig tillräckligt med sitt nya 

kundföretag, så är revisionskvaliteten inte under de första två, tre åren den högsta 

möjliga (Daugherty et al. 2012 s.111).  

2.4.7. Rykte 

Revisorns rykte byggs upp av intressenternas uppfattningar (Watkins, Hillison och 

Morecroft 2004, s.170). Watkins, Hillison och Morecroft (2004, s.155) skriver också att 

revisorns rykte ofta används synonymt med revisionskvalitet i litteraturen, eftersom 

ryktet förknippas med revisorns förmåga att förbättra trovärdigheten av den finansiella 

rapporteringen. Watkins, Hillison och Morecroft (2004, s.154) skriver vidare att 

revisorns oberoende kan mätas som revisorns övervakningsstyrka. Av dessa synonymer 

baseras den förstnämnda, det vill säga revisorns rykte, på vad användarna anser att 

revisorns övervakningsstyrka är. (Watkins, Hillison och Morecroft 2004, s.155). 

Forskningen utförd av Deis och Giroux (1996, s.72) visade att revisionskvaliteten 

förbättrades när revisionsbolaget investerade i branschkännedom och frivillig inbördes 

granskning i AICPA, vilka de skriver är två delkomponenter av ett revisionsföretags 

rykte.  

Choi et al. (2010) undersökte skillnader mellan revisionskvaliteten på olika kontor 

inom samma revisionsföretag. Deras hypotes var att ju större kontor, desto högre 

revisionskvalitet och desto högre revisorsarvoden (Choi et al 2010, s.3). Resultatet från 

deras forskning visar att Big 4 borde se till att hålla en konstant revisionskvalitet för 

alla kontor, eftersom lågkvalitetsrevision på ett kontor kan skada hela företagets rykte 

(Choi et al. 2010, s.5). Deras resultat visade också att större lokala revisionskontor är 

mindre beroende av enstaka kunder, vilket bidrar till att de lättare kan stå emot 

kundens påtryckningar och då inte heller godkänna sådant som de inte borde godkänna 

(Choi et al. 2010, s.27). 

DeAngelo (1981, s.191) skriver att större revisionsbyråer har mer att förlora om de 

försummar att rapportera om något som de borde ha lagt märke till och rapporterat 

om. Därför är det i deras eget intresse att erbjuda revisioner av hög kvalitet för annars 
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kan deras rykte skadas. Förlorandet av ryktet samt rättegångskostnaderna leder till att 

auktoriserade revisorer rapporterar konservativt, vilket undersökts av forskare såsom 

Becker et al. (1998), Defond och Subramanyam (1998) samt Francis and Krishnan 

(1999), omnämnda i Reynolds och Francis (2001, s.377).  

Såsom exempelvis Francis och Krishnan (1996, citerad i Sundgren 1998, s.442) kommit 

fram till, har speciellt de internationella Big 4 mycket att förlora ryktesmässigt om det 

skulle visa sig att de förbisett fel i kundens bokslut. Moizer (1997, s.61) skriver att på 

grund av det högre revisorsarvodet som korrelerar med ett högre antal timmar som 

ägnats åt revisionen, kan också ett gott rykte anses förklara en högre revisionskvalitet. 

Big 4, eller på den tiden Big 6, förknippades med högre kvalitet på tjänsten i den största 

delen av de länder där Moizer (1997, s.72) utförde sin undersökning.  

2.4.8. Avskiljandet mellan ägarskap och ledning 

Sundgren (1998, s.442) är en av många forskare som använder sig av forskningen 

utförd av Watts och Zimmerman (1986) gällande teorin om efterfrågan på revision av 

hög kvalitet. Watts och Zimmerman (1986) kom i sin forskning fram till att när 

agentkostnaderna ökar, så ökar också efterfrågan på revision av hög kvalitet. Watkins, 

Hillison och Morecroft (2004, s.159-160) skriver om agentteorin som är av stor 

betydelse till varför revision behövs, samt varför det behövs revision av viss kvalitet.  

Agentteorin kan beskrivas som en teori om att den som äger företaget (principalen) och 

den som styr företaget (agenten) har olika intressen. Eftersom vardera kommer att 

driva sina egna intressen uppstår det ett problem. För att principalen ska kunna 

försäkra sig om att agenten inte driver sina egna intressen utan företagets 

(principalens) intressen, behövs det en tredje part. Det är här den oberoende revisorn 

kommer in i bilden. Revisionen får en övervakande funktion med syftet att förbättra 

informationsflödet mellan ledningen och ägarna. Agentkostnaderna ökar när 

agentkonflikterna mellan ägare och ledning blir större, vilket leder till ett behov av 

revision av hög kvalitet. (Watkins, Hillison och Morecroft 2004, s.160) 

Jensen och Meckling var inne på agentproblematiken år 1976 och skrev i sin forskning 

att agentkostnaderna ökar i takt med att ägar- och ledarskap inte handhas av samma 

person, vilket också i samma grad ökar på behovet av revision av hög kvalitet 

(Svanström och Sundgren 2012, s.62). På basis av Jensen och Mecklings (1976) 

forskning och Niemi (2004) forskning skulle det möjligtvis vara speciellt angeläget att 

ha hög revisionskvalitet i företag där det inte är ägaren som själv leder företaget. För 
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publika företag har vikten av en utomstående ledning bevisats genom många studier 

såsom till exempel Brickley och James (1987), Weisbach (1988) och Cotter et al. (1996) 

(citerade i Beasley och Petroni 2001, s.98). 

Forskare såsom Peel och Roberts (2003, s.209) hävdar att agentproblem i samma grad 

inte förekommer i små företag där ägaren också kan vara den som leder företaget. I 

likhet med Peel och Roberts (2003) diskuterar också Collis, Jarvis och Skerratt (2004, 

s.89) forskning gjord av Bolton (1971) och Carsberg et al. (1985). Dessa studier tyder på 

att små företag, då de oftast är familjeägda, inte har lika stora agentproblem som stora 

företag. Istället är revision i sådana små företag oundviklig eftersom långivare ser det 

som en nödvändighet (Collis, Jarvis och Skerratt 2004, s.89). 

Knechel, Niemi och Sundgren undersökte år 2008 hur små och medelstora företag i 

Finland väljer en revisor. Undersökningen utfördes på 2333 företag. (Knechel, Niemi 

och Sundgren 2008, s.73) Deras undersökning visade att för små företag berodde valet 

av revisor på hur komplicerad företagsstrukturen var samt på hur många anställda 

företaget hade. För större företag som måste välja en auktoriserad revisor berodde valet 

mellan CGR- och GRM-revisor på företagsstorleken, på hur komplex 

företagsstrukturen var samt hur mycket skulder företaget hade. (Knechel, Niemi och 

Sundgren 2008, s.82) Deras undersökning visar också på att små företag bekymrar sig 

mest över agent- och kontrollproblem. (Knechel, Niemi och Sundgren 2008, s.66) 

Knechel, Niemi och Sundgren (2008, s.70) första hypotes var att valet av revisor har ett 

positivt samband med komplexiteten i företagets struktur. Deras andra hypotes var att 

valet att anlita en revisor är positivt kopplat till behovet av utomstående finansiering 

(Knechel, Niemi och Sundgren 2008, s.71). Deras tredje och fjärde hypotes hänförde sig 

till att revisorsvalet hade ett positivt samband med företagets hävkraft, mängden 

osäkrade skulder samt användningen av extern kapitalfinansiering. (Knechel, Niemi 

och Sundgren 2008, s.71) Deras femte hypotes var att valet av revisor har ett negativt 

samband med kostnaderna att bistå konkurrenterna med ägarinformation. (Knechel, 

Niemi och Sundgren 2008, s.72) 

Resultaten för Knechel, Niemi och Sundgren (2008, s.82) visade att bland de minsta 

företagen spelade lönerna och storleken på företaget en stor roll. Om lönerna var höga i 

jämförelse med de operativa kostnaderna i de större av de små företagen, var företagen 

mer benägna att anlita en auktoriserad revisor. I ett företag med flera anställda 

uppfattades det som att agentproblemen ökade behovet av expertis för att klara av alla 
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rådande föreskrifter samt att få feedback på kontrollerna i företaget. Sammanfattat 

beror valet av revisor i de minsta företagen (som fått ha lekmannarevisor innan 

lagändringen) på hur komplex företagsstrukturen är samt på företagets interna drift. 

(Knechel, Niemi och Sundgren 2008, s.83) 

I sin artikel tar Watkins, Hillison och Morecroft (2004) också upp att höga 

agentkostnader ökar behovet av revision av hög kvalitet. Forskningen inom området, 

som Watkins, Hillison och Morecroft (2004) syftar på, visar att valet av variabler som 

används för att mäta revisionskvalitet spelar en stor roll för sambandet mellan höga 

agentkostnader och revisionskvalitet. 

Tabone och Baldachino utförde forskning år 2003 på Malta bland företag där ägaren 

också skötte företaget (s.387). I enkäten som skribenterna skickade ut ställde de frågor 

gällande ägarnas erfarenhet av att sköta företag. Majoriteten av respondenterna hade 

antingen ingen bakgrund i ekonomiska studier eller hade tagit över företaget efter sina 

föräldrar. (Tabone & Baldachino 2003, s.390) Undersökningen visade att dessa 

företagare fann att utförd revision hjälpte dem att erhålla lån och att revisionen hjälpte 

till att hålla skattemyndigheter och långivare nöjda (Tabone & Baldachino 2003, s.391)  

Niskanen, Karjalainen och Niskanen (2011) ville med sin undersökning ta fram vilka 

faktorer inverkar på ett företags val av en viss sorts revisor. Eftersom deras sampel 

bestod av företag som under tiden då undersökningen utfördes måste anlita en revisor 

men som kunde välja mellan olika sorters revisor, fanns det rum att undersöka om 

revisionskvaliteten styrde revisorsvalet. Niskanen, Karjalainen och Niskanen ville 

påvisa att det fanns ett samband mellan behovet av hög revisionskvalitet och 

agentkonflikterna som härrör från separationen av ägarskap och kontroll (Niskanen, 

Karjalainen och Niskanen 2011, s.48). För målgruppens del kom forskarna fram till att 

revisioner av hög kvalitet betydde mera för aktieägarna än för långivarna. För att 

tillgodose agentkostnaderna som agentkonflikterna mellan aktieägare och ägare ger 

upphov till räcker användningen av en GRM-revisor emedan långivare tycks ställa krav 

på att företaget ska ha en CGR-revisor. (Niskanen, Karjalainen och Niskanen 2010, 63) 

2.4.9. Andra faktorer 

En redovisningsfunktion på entreprenad påverkar behovet av revisor i vissa typer av 

företag. Niemi, Kinnunen, Ojala och Troberg (2012) skriver att behovet av en revisor i 

små företag minskar då företagsledningen får råd angående skatteplanering från en 
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extern redovisare. Samtidigt ökar behovet av en revisor på grund av 

informationsasymmetrin som uppstår mellan företagsledningen och den externa 

redovisaren (Niemi et al. 2012, s.170). Annat som enligt Niemi et al. (2012) inverkar på 

det frivilliga valet av revisor är om ett företag får ett modifierat uttalande. Då minskar 

sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor, emedan om företaget hamnar i 

ekonomiskt trångmål ökar villigheten att anlita en revisor. (Niemi et al. 2012, s.170) 

Det finns än så länge mest inhemsk forskning i hur små företag som inte lägre är 

revisionsskyldiga upplever behovet av att frivilligt anlita en revisor, även om också 

utländska forskargrupper undersöker hur scenariot med frivillig revision för små 

företag skulle fungera i andra länder. Sådan forskning har bland annat utförts av Peel 

och Roberts (2003) eller Collis, Jarvis och Skerratt (2004). 

År 2001 gjorde Reynolds och Francis en undersökning om kundföretagets storlek har 

betydelse för hurudana uttalanden revisorer avger. Stora företag medför såklart större 

ekonomisk betydelse för revisionsföretaget, men så länge som revisionsföretaget har 

mer än ett kundföretag så minskar det ekonomiska beroendet drastiskt (Reynolds och 

Francis, 2001, s.376). Om kunden är stor och revisionen utförs dåligt, är förlorandet av 

ryktet mer omfattande än om kunden skulle vara ett litet företag. Niemis (2004, s.551) 

forskning visade att ju större kunden är, desto större är efterfrågan på revisionskvalitet 

och desto mer villiga är företagen att betala för revisionen.   

Empati och kundbetjäning ses av bland annat Duff (2004) som två viktiga dimensioner 

till revisionstjänstens kvalitet. Undersökningen av revisionstjänstens kvalitet 

introducerades genom SERVQUAL-modellen som utvecklades av Parasumaran, Berry 

och Zeithaml (1988). Utgående från den utvecklade Duff (2004) en egen modell där 

tjänstens kvalitet kom att inbegripa empati, kundbetjäning, tillgänglighet och övriga 

tjänster.  

Tillgänglighet var också en faktor som senare användes av bl.a. Carcello, Hermanson 

och McGrath (1992) och Behn et al. (1997) som ett attribut till revisionskvalitet. I 

Carcellos, Hermanson och McGraths (1992, s.8) studie innebar tillgängligheten att 

revisorn blir klar med revisionen inom utsatt tid, att revisorn hittar på hur företaget ska 

redovisa för att uppnå de resultat ledningen önskar uppnå, samt att revisorn inte i 

onödan under revisionen stör ekonomichefen eller den interna revisorn. I deras studie 

var tillgänglighet den tredje viktigaste faktorn för revisionskvaliteten (Carcello, 

Hermanson och McGrath 1992, s.11). Resultatet av Behn et al. (1997) forskning i 
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kundnöjdhet visade att tillgänglighet i frågan om kundens behov var ett väsentligt 

attribut till kundens nöjdhet (Behn et al. 1997, s.15) och att flertalet av attributen som i 

tidigare forskning använts för att förklara revisionskvalitet också mätte kundnöjdhet 

(Behn et al. 1997, s.7). 

Kundbetjäning definierar Duff (2009, s.405) som de processer som revisorn använder 

för att säkra en hög revisionskvalitet. Som exempel på processer enligt Duff (2004, 

s.131-132) kan nämnas möten som revisorn håller för att tillsammans med kundens 

anställda identifiera problem som de stött på eller att revisorn håller möten för att 

utvärdera kundbetjäningen. Tillika uppfattas också regelbunden kommunikation 

mellan revisorn och t.ex. ledningen ha en inverkan på hur bra kunden anser 

kundbetjäningen vara (Carcello, Hermanson och McGrath 1992, s.13). 

Empati betyder i detta sammanhang den förståelse som revisorn har för de utmaningar 

som kunden står inför (Duff 2009, s.405). Empati kan också anses betyda omtänksam, 

individuell uppmärksamhet (Duff 2004, s.29). Behn et al. (1997, s.22) fann att 

bemötandet av kundens behov hade ett positivt samband med hur nöjda kunderna var 

med sin revisor. Richard (2006, s.166) skriver att förhållandet och förtroendet, speciellt 

mellan revisorn och ekonomidirektören, först byggs upp av ryktet för att sedan övergå 

till att formas av empatin mellan revisorn och ekonomidirektören. Vidare skriver 

Richard (2006, s.170) att detta förtroende som är baserat på empatin mellan revisorn 

och ekonomidirektören i kombination med revisorns erfarenhet med företaget, leder 

till att revisorn blir mindre kompetent. I artikeln använder Richard (2006) de två 

begreppen kompetens och oberoende som synonymer, eftersom hon menar att det inte 

finns det ena utan det andra och vice versa (Richard 2006, s.157). Med att revisorn 

skulle bli mindre kompetent menar Richard (2006, s.170) att ett visst avståndstagande 

krävs för att revisorn inte ska mista sitt oliktänkande och för att ett alltför nära 

förhållande skulle göra revisionen svårare att utföra. Med andra ord måste revisorn se 

till att också behålla sitt oberoende medan han eller hon har förståelse för kundens 

utmaningar (Richard 2006, s.172). 

En studie utförd av Warming-Rasmussen och Jensen (1998) presenterades kortfattat i 

avsnittet berörande mätning av revisionskvalitet. I sin studie hade de identifierat 6 

dimensioner som de undersökte i förhållande till den upplevda revisionskvaliteten. Två 

av dessa är redan behandlade på olika sätt, nämligen branschkännedom och revisorns 

oberoende. De övriga dimensionerna är personlig trovärdighet, transparens i rapporten 

i ärenden av intresse för långivare och aktieägare, lojalitet mot minoritetsägare samt 
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revisorns skepticism. Personlig trovärdighet kan ses vara ett synonym till rykte, vilket 

är en faktor som behandlats tidigare.  

Warming-Rasmussen och Jensen (1998, s.76) identifierade också revisorns skepticism 

som en dimension av revisionskvalitet. Enligt de internationella revisionsstandarderna, 

ISA, ska en revisor förhålla sig professionellt skeptisk till rapporterna och innehållet i 

dem, både då revisorn planerar och utför revisionen (ISA 200, punkt 15). Warming-

Rasmussen och Jensens (1998, s.77) egen studie visade att skepticismen och 

transparensen i rapporten upplevdes som de två viktigaste dimensioner bland 

respondenterna, vilka till sin bakgrund var aktieägare och journalister. Emellertid i 

studien utförd av Behn et al. (1997) där de undersökte kundnöjdheten för 

revisionskunderna, fanns det enda negativa sambandet mellan revisorns skepticism 

och kundnöjdheten (Behn et al. 1997, s.15). Möjligtvis skulle det då kunna vara så att 

kunderna, alltså företagen, skulle föredra att revisorn inte skulle bemöta dem med en 

skeptisk inställning, emedan andra intressenter, såsom aktieägare, anser att den 

skeptiska inställningen bådar gott för oberoendet. 

Lojaliteten gentemot minoritetsägare anses inte vara av relevans för denna studie, 

eftersom de undersökta företagen kommer att tillhöra en sådan storleksklass där 

ägandeskapet inte är så utspritt. Rapportens transparens i ärenden av intresse för 

långivare och aktieägare anses inte heller vara av relevans för denna studie eftersom 

dimensionen i Warming-Rasmussen och Jensens (1998, s.75) studie uppfattades som 

en av de viktigaste dimensionerna bland gruppen respondenter som var journalister. 

En av respondentgrupperna i Warming-Rasmussen och Jensens (1998, s.75) studie var 

verkställande direktörer, men av de undersökta dimensionerna var det endast revisorns 

oberoende de ansåg att inte hade en så viktig roll för revisionskvaliteten. 

2.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Faktorer som förklarar revisionskvalitet och som den tidigare forskningen inom ämnet 

tagit fram är revisionsföretagets storlek, auktorisering, övriga tjänster, arvode, 

branschkännedom, revisionsförhållandets längd och revisorsrotation, rykte, 

avskiljandet mellan ägarskap och ledning, redovisningsfunktionen på entreprenad, 

kundföretagets storlek, empati, kundbetjäning, tillgänglighet, revisorns skepticism, 

lojalitet mot minoritetsägare och rapportens transparens.  
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Alla ovannämnda faktorer är inte relevanta för den empiriska studien i denna 

avhandling. Vid utformandet av enkäten och med respondenterna i åtanke (för att inte 

studien och enkäten ska bli alltför omfattande) kommer några av dessa faktorer att falla 

bort. De som lämnas bort är följande: revisionsbyråns storlek, avskiljandet mellan 

ägarskap och ledning, revisionsförhållandets längd och revisorsrotation, 

redovisningsfunktionen på entreprenad, kundföretagets storlek, revisorns skepticism, 

lojalitet mot minoritetsägare och rapportens transparens i ärenden av intresse för 

långivare och aktieägare. 

Revisionsföretagets storlek kontrolleras inte för, eftersom den tidigare forskningen inte 

tagit fram sådana mått på storleken som skulle kunna tänkas vara tillämpbara i denna 

avhandling. Det kontrolleras dock för vilken typ av revisionsföretag som används i den 

inledande delen av mätinstrumentet. Förväntningarna är att det bland målgruppens 

revisorer inte finns många som arbetar på Big 4 eftersom företagen själv är så små.   

Avskiljandet mellan ägarskap och ledning kontrolleras för i inledningen till 

mätinstrumentet, men förväntningen är att ägarskapet och ledningen i företagen inte är 

så åtskiljda att denna faktor skulle kunna anses betydande för förklarandet av den höga 

revisionskvaliteten bland dessa små revisionsskyldiga företag.  

Revisionsförhållandets längd och revisorsrotation är inte relevanta för denna studie 

eftersom det är troligt att den största delen av respondenterna har bytt revisor under de 

senaste tre åren. Tidigare forskning visade att revisionskvaliteten i allmänhet var låg 

under de tre första åren av ett nytt revisorsförhållande (Myers, Myers och Omer 2003, 

Carcello och Nagy 2004 och Daugherty et al. 2012). 

Redovisningsfunktionen på entreprenad är inte relevant för denna avhandling eftersom 

forskningen som tagit fram denna faktor har undersökt små bokföringsskyldiga som 

inte längre enligt lagen är revisionsskyldiga. Kundföretagets storlek som förklarande 

faktor kommer inte att undersökas då det inte är troligt att företagsledningen kan svara 

på om revisorn har många andra kunder utöver dem själva. Revisorns skepticism tas 

inte med eftersom tidigare forskning av Behn et al. (1997) visar att kundnöjdheten 

påverkas av revisorns skepticism. Revisorns skepticism visade sig i den tidigare 

forskningen dessutom vara en viktig faktor för aktieägare och journalister, vilket 

betyder att företagets intressenter uppskattar detta karaktärsdrag mer än kunderna. 

Lojaliteten och transparensen i ärenden som är av intresse för långivare och aktieägare 

behandlas inte, eftersom företagen i denna undersökning är så pass små att de inte har 
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utspritt ägandeskap. Vidare var det i Warming-Rasmussen och Jensens (1998) studie 

respondentgruppen journalister som klassade transparensen som viktig. 

Faktorerna som anses relevanta för denna avhandling och som kan tänkas förklara hög 

upplevd revisionskvalitet i de undersökta företagen är förutom revisorsbytet från 

lekmannarevisor till auktoriserad revisor också auktorisering, övriga tjänster, arvode, 

branschkännedom, rykte, empati, kundbetjäning och tillgänglighet.  

Auktorisering väljs med eftersom Karjalainen (2011, s.90) skriver att det kan finnas 

skillnader i revisionskvaliteten beroende på om revisionen utförs av lekmanna-, GRM- 

eller CGR-revisorer. Skillnaderna kan tillskrivas de höga kraven som ställs på 

auktoriserade revisorer (Karjalainen 2011). Enligt Sundgren (1998) utför auktoriserade 

revisorer revisioner av högre kvalitet än icke-auktoriserade revisorer, vilket beror på 

både högre oberoende och kompetens hos de auktoriserade revisorerna.  

Övriga tjänster väljs med som en faktor eftersom den av tidigare forskning visats 

inverka negativt på revisionskvaliteten. Kinney, Palmrose och Scholz (2004) fann 

positiva samband mellan revisionskostnader och vissa övriga tjänster och menade att 

övriga tjänster kan skapa ekonomiskt beroende mellan revisionsbolaget och kunden. 

Francis 2004 hade också denna syn på övriga tjänster och på att de då har ett negativt 

samband med revisionskvaliteten. Dock hade Svanström och Sundgren (2012) studerat 

små och medelstora företag i Sverige och funnit att revisionskvaliteten inte påverkas 

negativt av köpet av övriga tjänster. 

Arvode tas med som en faktor eftersom tidigare forskning såsom den utförd av Niemi 

(2004) visar att revisorns utbildningsnivå, arbetserfarenhet och nivån på 

auktoriseringen inverkar på arvodet revisorn får. Detta är en faktor som säkert ändrat i 

företagen i och med det tvingade revisorsbytet. De högre revisorsarvodena kan också 

tyda på en verklig eller upplevd skillnad mellan revisionkvaliteten om den utförs av en 

CGR- eller GRM-revisor. (Niemi 2004) 

Branschkännedom är enligt Fernanado, Abdel-Meguid och Elder (2010) en viktig 

förklarande faktor av hög upplevd revisionskvalitet och därför väljs den med. Bland 

annat leder branschkännedom till mer tillförlitliga beslut för revisionen. Studier, såsom 

den utförd av Behn et al. (1997), tyder på att en revisors branschkännedom ökar på 

kundernas nöjdhet med revisionen.  
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Ryktet väljs med som faktor eftersom det förknippas med revisorns förmåga att 

förbättra den finansiella rapporteringens trovärdighet skriver Watkins, Hillison och 

Morecroft (2004). Reynolds och Francis (2001) skrev om att auktoriserade revisorer 

rapporterar konservativt, eftersom de har ett rykte de måste bevara. Moizer (1997) 

skriver att ett gott rykte anses förklara en högre revisionskvalitet. 

Duff (2004) framhåller att revisionskvalitet består av revisionstjänstens kvalitet och 

revisionens tekniska kvalitet. Tillgänglighet, kundbetjäning och empati är tre faktorer 

som mäter revisionstjänstens kvalitet (Duff 2004) och de väljs med för att göra 

undersökningen mer versatil. Tillgänglighet är en av de tre främsta faktorerna som 

förklarar revisionskvalitet enligt Carcello, Hermanson och McGraths (1992) studie. 

Forskning utförd av Behn et al. visar att då revisorn är tillgänglig är också kunden nöjd. 

Kundbetjäning kan ses vara en viktig förklarande faktor av upplevd revisionskvalitet då 

revisionen ses på som en tjänst (Duff 2004). Kommunikationen mellan 

företagsledningen och revisorn anses inverka på hur kunderna upplever nivån på 

kundbetjäningen. Empatin visade också på positiva samband med nöjdheten hos 

kunderna i forskningen utförd av Behn et al. (1997). Richard (2006) skiver att empatin 

byggs upp småningom i förhållandet mellan kunden och revisorn och att revisorn 

måste se till att inte visa alltför mycket empati för då försämras revisionens kvalitet. 

Då det tvingade revisorsbytet utgör utgångspunkten för denna avhandling är de 

medvalda faktorerna sådana som kan tänkas ändra i och med ett revisorsbyte. De är det 

vill säga faktorer som kan tänkas förklara den höga upplevda revisionskvaliteten i 

målföretagen. Nedan på följande sida en figur över de olika faktorerna och 

revisionskvaliteten. Hypoteser för de olika faktorerna ställs upp i följande kapitel. 
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Figur 3 Faktorer som kan tänkas förklara revisionskvaliteten. 
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3 FORSKNINGSUPPGIFT 

Detta kapitel inleds med en genomgång av avhandlingens forskningsmetod och data. I 

den därpå följande delen presenteras enkäten och samplet. För enkätens del sker en 

noggrann redogörelse av frågornas ursprung. I kapitlets sista del presenteras utskicket, 

analysstrategin och de uppställda hypoteserna som utformats på basen av tidigare 

litteratur vilken presenterades i litteraturöversikten. 

Utgångsläget för avhandlingen är att revisionslagändringen borde ha lett till att 

revisionskvaliteten stigit i de företag som efter ändringen i revisionslagen år 2007 

istället för lekmannarevisor måste välja en auktoriserad revisor. Detta stöds av tidigare 

forskning, såsom exempelvis den utförd av Reynolds och Francis (2001), som tyder på 

att auktoriserade revisorer rapporterar mer konservativt än icke-auktoriserade 

revisorer. Konservativ rapportering anses vara bra för revisionskvaliteten (Karjalainen 

2011). Vidare visar forskning utförd av Sundgren (1998) att icke-auktoriserade 

revisorer mer sällan avger modifierade uttalanden än auktoriserade revisorer, vilket ses 

påverka revisionskvaliteten negativt. Ytterligare har det inte funnits specifika 

utbildningskrav för lekmannarevisorer. Niemi (2004) skriver att revisorns tekniska 

kunnande är avgörande för en hög revisionskvalitet. Det tekniska kunnandet påverkas 

av revisorns utbildning, arbetserfarenhet och vilken auktorisering revisorn har (Niemi 

2004). Den tidigare forskningen som presenterades i litteraturöversikten har tagit fram 

en mängd andra faktorer som utöver revisorsbytet kan tänkas förklara den höga 

upplevda revisionskvaliteten i målföretagen. 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vad som förklarar hög upplevd 

revisionskvalitet. Undersökningen riktas till sådana företag som inte längre får anlita 

lekmannarevisorer. De tidigare studierna inom ämnet har tagit fram en mängd olika 

faktorer som kan tänkas förklara hög revisionskvalitet. Denna avhandling kommer att 

undersöka om de för avhandlingen utvalda faktorerna som oftast setts gälla för stora 

bolag också kan tänkas gälla för små revisionsskyldiga finländska företag. Speciellt 

undersöks huruvida det tvingande revisorsbytet kan anses vara en faktor som förklarar 

hög upplevd revisionskvalitet. De övriga för avhandlingen valda faktorerna är 

auktorisering, övriga tjänster, arvode, branschkännedom, rykte, empati, tillgänglighet 

och kundbetjäning. 
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3.1. Forskningsmetod och data 

Forskningsmetoden i denna avhandling är kvantitativ. Oftast är målet med forskningen 

olika, beroende på vilken metod som väljs. Till kvantitativa forskningsmetoder räknas 

enkäter och experiment. Enkäter och frågeformulär tillhör också de populäraste 

datainsamlingssätten inom de ekonomiska vetenskaperna (Ghauri och Grønhaug 

2005).  

Enkätundersökningar utförs i syfte att samla in standardiserad information genom att 

respondenterna deltar i en frågeundersökning (Lundahl och Skärvad 1999, s.168). För 

att samla in data för en enkätundersökning kan man antingen utföra personliga 

intervjuer, telefonintervjuer eller skicka ut enkäter. Då en enkätundersökning utförs 

besvarar respondenterna frågorna skriftligen och för sig själva, utan att den som skapat 

enkäten närvarar (Lundahl och Skärvad 1999, s.170). Fördelar med enkäter är att 

respondenterna kan ges långa svarsalternativ, att de är relativt billiga att utföra, att det 

inte finns någon intervjuareffekt och att det ofta går bra att ställa känsliga frågor. 

Nackdelar är att mätsituationen är okontrollerbar, att det är svårt att följa upp med 

eventuella frågor samt att frågor utan fasta svarsalternativ inte är att rekommendera. 

(Lundahl och Skärvad 1999, s.172)  

Schonlau, Fricker och Elliott (2002, s.2) skriver att de fyra populäraste 

föreställningarna kring Internet-enkäter är att de är mindre tidskrävande, att de t.o.m. 

är bättre än traditionella enkäter, att de är billigare att utföra och att de är lättare att 

genomföra. Författarna menar dock att dessa föreställningar varierar beroende på varje 

enskild enkät (Schonlau, Fricker och Elliott 2002, s.3).  För enkäter som skickats per 

post finns det risk att det uppstår överföringsfel när data flyttas och konverteras till 

elektronisk form. Däremot utgör överföringen ingen risk för elektroniska enkäter, 

eftersom svaren kan laddas ner direkt från enkäten till en databas. (Schonlau, Fricker 

och Elliott 2002, s.30-31)  

Vad gäller utskrifts- och postningskostnader är elektroniskt utförda enkäter 

kostnadseffektivare än enkäter som skickas per post (Schonlau, Fricker och Elliott 

2002, s.26) De menar att oväntade tekniska problem som förstagångsanvändare av 

elektroniska enkäter kan stöta på kan uppväga kostnadsfördelen (Schonlau, Fricker och 

Elliott 2002, s.27).  

Författarna fann också stöd för att svarstiden är kortare för elektroniska enkäter: från 

att ha skickat ut e-post med enkäten till att ha fått svar räckte det i medeltal 9 dagar 
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jämfört med 14 dagar för enkäter skickade per post (Schonlau, Fricker och Elliott 2002 

s.28). Enkätstudiernas största nackdel kan anses vara att deras svarsprocent kan bli 

väldigt låg (Ghauri och Grønhaug 2005, s.126-127).  

För denna avhandling skulle det inte ha funnits tillgängligt sekundärdata eftersom det 

inte bedrivits forskning med samma målgrupp av företag i Finland, vilket föranledde 

ett behov att samla in data själv. För ett visst ändamål insamlade data kallas för 

primärdata. Den största fördelen med primärdata är att de samlats in för ett specifikt 

ändamål. De är således skräddarsydda för avhandlingens forskningsfrågor och -mål. 

Den största nackdelen är att insamlingen av primärdata kan vara kostnads- och 

tidsmässigt dyr. (Ghauri och Grønhaug 2005, s.103) 

Data kommer i denna avhandling att samlas in genom en enkät som skickas ut med 

hjälp av det internetbaserade enkätverktyget Webropol. Elektroniska enkäter är lättare 

att följa upp och eventuellt korrigera, om det skulle visa sig att tryckfel undkommit 

granskningen. Dessutom är det lättare att följa upp vem som svarat på enkäten och 

påminna sådana som inte ännu svarat.   

3.2. Enkät  

Påståendena i enkäten (Bilaga 1) utformades utgående från avhandlingens teoretiska 

referensram. Enkäten kan ses vara indelad i tre olika delar, inledning, huvuddel och 

avslutning. I inledningen ställs tio frågor som relaterar till både företaget och företagets 

revisor. Dessa ska besvaras antingen genom att välja det svar som bäst beskriver det 

egna företaget eller genom att skriva ut svaret, såsom det efterfrågade årtalet, för vissa 

av frågorna. I de sista frågorna i enkätens första del får respondenten också anteckna 

vilken auktorisering deras nuvarande revisor har eller var deras nuvarande revisor 

jobbar, om det är så att de valt alternativet ”annan”. Huvuddelen, del 2, i enkäten 

består av 36 stycken påståenden, grupperade enligt de olika faktorerna som anses 

förklara revisionskvaliteten. Påståendena ska besvaras på en sjugradig Likertskala där 7 

står för helt av samma åsikt och 1 för helt av annan åsikt. Den fullständiga skalan finns 

till påseende i enkäten (Bilaga 1).  

Påståendena är nästan huvudsakligen hämtade från tidigare studier inom ämnet. De 

mest använda källorna är Boon, McKinnon och Ross (2008), Beattie och Fearnley 

(1995) och Duff (2004). Andra viktiga studier som använts är studier utförda av 
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Parasuraman, Berry och Zeithaml (1991), Warming-Rasmussen och Jensen (1998) och 

Carcello, Hermanson och McGrath (1992).  

Merparten av påståendena är direkt hämtade från ovannämnda studier och har således 

testats förut. Vissa påståenden som skulle ha varit bra för att mäta revisionskvalitet 

valdes bort därför att det antogs att företagsledningen inte skulle ha en åsikt i saken. 

Bland sådana påståenden kan nämnas till exempel påståendet att revisorn har andra 

kunder inom samma bransch som respondenten. Påståendena som hämtats från de 

tidigare studierna krävde också en del omarbetning för att passa målgruppen. Den 

tidigare forskningen hade dessutom för det mesta fler än ett par påståenden för att 

mäta samma sak, men med hänsyn till respondenterna och enkätens längd, togs endast 

de påståenden med, som kunde tänkas vara de mest lättförståeliga och 

företagsrelevanta, såsom beskrevs tidigare. Endast ett fåtal av påståendena har 

konstruerats själv med den tidigare forskningen som grund. Källorna åskådliggörs i 

tabell 2. 

Påståendena som berör revisorsbytet är utformade för ändamålet i denna studie på 

basis av studierna utförda av Karjalainen (2011) och Francis (2004). Enligt Francis 

(2004) och Karjalainens (2011) studier är ett lågt antal onormala periodiseringar i 

bokslutet tecken på hög revisionskvalitet. Ett lågt antal onormala periodiseringar är 

också ett kännetecken på god kvalitet i bokslutet. Tidigare forskning (Reynolds och 

Francis 2001) konstaterar också att företag som använder auktoriserade revisorer 

rapporterar mer konservativt (mindre periodiseringar) än företag som anlitar icke-

auktoriserade revisorer, det vill säga auktoriseringen bidrar till god bokslutskvalitet. 

För att mäta auktoriseringens inverkan används frågor som tagits fram på basis av 

forskningen utförd av DeAngelo (1981), Sundgren (1998) och Sundgren, Niemi och 

Knechel (2008). Att revisorn arbetar för en Big 4 byrå anses också tyda på en hög 

revisionskvalitet, vilket föranleder ett påstående att Big 4 byråerna skulle utföra bättre 

revisioner. Påståendena som hänför sig till övriga tjänster är frågor som Beattie och 

Fearnley använde i sin studie år 1995.  

Påståendena för revisionsarvodet är hämtade från Beattie och Fearnleys (1995) studie 

samt från studien av Ismail, Haron, Ibrahim och Isa (2006). Branschkännedomen 

testas med påståenden hämtade från studier utförda av Carcello, Hermanson och 

McGrath (1992) och Behn et al. (1997). Ryktet mäts med två påståenden som Duff 

(2004) utarbetat.  
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Tabell 2 Mätinstrumentet och dess källor 

 

Empati mäts med tre påståenden. Det första påståendet kommer från studien utförd av 

Ismail et al. (2006) och de två andra från Parasuraman, Berry och Zeithaml (1991) 

studie. Kundbetjäningens första påstående kommer från Duffs (2004) studie, det andra 

från Beattie och Fearnleys (1995) studie och det tredje från Carcello, Hermanson och 

Påstående Faktor Källa
11

Byte
Karjalainen (2011); Francis(2004)

12 Karjalainen (2011); Francis (2004)
13

Auktorisering
DeAngelo (1981)

14 Sundgren 1998, 
15 Knechel, Niemi och Sundgren 2008
16

Övriga tjänster
Beattie och Fearnley (1995)

17 Beattie och Fearnley (1995)
18 Beattie och Fearnley (1995)
19

Revisorsarvode
Beattie och Fearnley (1995)

20 Beattie och Fearnley (1995)
21 Ismail et al. (2006)
22

Branschkännedom
Carcello, Hermanson och McGrath (1992)

23 Behn, Carcello, Hermanson och Hermanson (1997)
24

Rykte
Duff (2004)

25 Duff (2004)
26

Empati
Ismail et al. (2006)

27 Parasuraman, Berry och Zeithaml (1999)
28 Parasuraman, Berry och Zeithaml (1999)
29

Kundbetjäning
Duff (2004)

30 Beattie och Fearnley (1995)
31 Carcello, Hermanson och McGrath (1992)
32

Tillgänglighet
Duff (2004)

33 Duff (2004)
34 Duff (2004)
35

Oberoende
Boon, McKinnon och Ross (2008)

36 DeAngelo (1981)
37 Warming-Rasmussen och Jensen (1998)
38

Kompetens
Parasuraman, Berry och Zeithaml (1991)

39 Sundgren (1998)
40 Karjalainen (2011); Sundgren (1998)
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McGraths (1992) studie. Alla tre påståendena som gäller tillgängligheten kommer från 

Duff (2004). 

Det första påståendet som gäller oberoende kommer från Boon, McKinnon och Ross 

(2008) studie. Det andra har utarbetats utgående från DeAngelos (1981) forskning och 

det tredje påståendet kommer från Warming-Rasmusen och Jensen (1998) studie. 

Kompetensens första påstående kommer från studien av Parasuraman, Berry och 

Zeithaml (1991), det andra har utarbetats utgående från Sundgrens (1998) forskning 

och det sista har utarbetats med Karjalainens (2011) och Sundgrens (1998) forskning 

som grund.  

De sista allmänna påståendena i enkäten (41-46) kan inte härledas direkt ur tidigare 

studier, men baserar sig på den tidigare forskningen. Syftet med dem är att utvärdera 

om företagarna anser att det skett en förändring i revisionskvaliteten efter att företaget 

bytt revisor.  

Enkäten avslutas med en del 3, avslutning, bestående av öppna frågor. Den första av de 

tre öppna frågorna behandlar lagändringen överlag och frågar efter respondenternas 

synpunkter på lagändringen, det vill säga anses den var bra eller dålig. Den andra 

frågan behandlar revisionskvaliteten. Respondenterna ombeds delge sina åsikter om 

huruvida de anser att revisionskvaliteten förbättrats efter företagets senaste 

revisorsbyte. Den tredje frågan finns med för att respondenterna ska kunna 

kommentera om de har åsikter angående enkäten eller studien.  

3.3. Sampel 

Företagen som korresponderade med de uppställda storlekskraven togs fram ur 

Suomen Asiakastietos Voitto+ databas hösten 2013. I Voitto+ -databasen fanns det 

9449 företag som år 2011 hade en lekmannarevisor. Ur denna lista plockades för hand 

fram företag som uppfyllde två av följande tre krav: balansomslutning 100 t€-340 t€, 

omsättning 200 t€-680 t€ och färre än 10 anställda. Dessa krav skulle gälla för två år i 

rad. Eftersom det inte fanns uppgifter för år 2012 i databasen för alla företag, 

kontrollerades år 2011 och året innan, dvs. 2010. Genom denna metod eliminerades för 

små och för stora företag. Detta resulterade i ett sampel på 1700 företag. Bland denna 

grupp av företag fanns ungefär tio som antingen likviderats, gått i konkurs, upphört 

eller bytt namn sedan år 2011. Urvalet illustreras i tabell 3. 
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Av dessa 1700 företag fanns uppgifter på ungefär 700 i Fonecta B2B Kohdistamiskone-

databas, varifrån kontaktuppgifterna i första hand hämtades. Användningen av 

Kohdistamiskone hade sedan sommaren 2013 försvårats i forskningssyfte, eftersom de 

direkta e-postadresserna hade tagits bort. Detta ledde till att e-postadresserna manuellt 

måste tas fram från företagens hemsidor, om företagen hade sådana. Eftersom 

elektroniska enkäter är kostnadsmässigt effektivare, lättare att få svar på och har andra 

goda sidor vilka nämnts tidigare, söktes det i första hand e-postadresser. För resten av 

företagen samt för de som inte uppgav en hemsida på Fonecta, användes en sökmetod 

som innebar sökning i Yritystietojärjestelmä ytj:s register, i Kauppalehtis företagssök, i 

Yritysopas samt i Suomen yritykset. 

I Kauppalehtis databas hittades de flesta företags ägaruppgifter, vilket underlättade att 

avgöra vem som var VD i ett företag, det vill säga vem enkäten skulle riktas till. Denna 

sökmetod ledde till att valet av företag blev beroende av om företaget hade en e-

postadress eller inte.  E-postadresser hittades till 1006 företag. Merparten var VD:s 

direkta e-post, men det ingick också ungefär 100 adresser till företagens info. 

Tabell 3 Utveckling av samplet 

 

 

 

 

 

För kontrolländamål valdes det också ut en kontrollgrupp, mot vilken det egentliga 

samplets svar jämförs. Kontrollgruppen bestod av 191 stora bolag, varav vissa var 

börslistade. Dessa företag hade också förut deltagit i enkätundersökningar. Denna 

grupp beskrivs mera noggrant i kapitel 4.  

Påståendena översattes först från originalspråket engelska till svenska och sedan till 

finska (Bilaga 2). Innan enkäten skickades ut, testades frågorna i enkäten av sex 

personer. Detta utgjorde en garanti för att frågorna var förståeliga och relevanta för det 

undersökta. Bland testpersonerna återfanns tre egenföretagare, varav samtliga 

innehade positioner som vd inom sina företag, en som inte studerat redovisning, en 

SAMPEL
Ursprungligt sampel 9449
Manuellt urval 1700

- Bolag som inte var aktiebolag 1
- Icke-finländska bolag 2
- Bolag som inte längre är verksamma 19
- Bolag utan tillgängliga e-postadresser 672

Slutlig sampelstorlek 1006
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redovisningsstuderande och en studerande med ett annat huvudämne. Också 

handledaren bidrog till enkätens granskning. Följebrevet (Bilaga 3) språkgranskades 

också innan det skickades ut. Då följebrevet skickades till kontrollgruppen (Bilaga 6) 

modifierades det en aning för att stämma bättre överens med situationen i de större 

företagen. 

3.4. Utskick 

Före utskicket kontrollerades det att den färdiga enkäten fungerade som den skulle 

genom ett testutskick till två personer, där både den finska och den svenska versionen 

öppnades och testades. Innan det slutliga utskicket raderades de erhållna svaren från 

testutskicket och sålunda nollställdes enkäten. I det slutliga utskicket som skedde 

26.2.2014, skickades enkäten ut till 1006 respondenter efter import av e-

postadresserna från en Excel-fil till Webropol. Enkäten nådde totalt 1005 respondenter 

då det vid utskicket genast konstaterades att en e-postadress var felaktig. Inom loppet 

av de följande 24 timmarna hade 58 felmeddelanden av varierande art nått skribentens 

e-postlåda. För merparten, 56 adresser, gällde att e-postutskicket misslyckats eller att 

personen som nåtts av enkäten inte var rätt person att besvara den. Två nya adresser 

erhölls på detta vis. Två respondenter hade automatsvar då de var på semester. De 56 

felaktiga e-postadresserna togs bort från listan över respondenter och 26 nya e-

postadresser hittades efter en ny sökning och lades till i listan över respondenter. Nya 

e-postadresser för 28 av företagen hittades inte och därtill hade ett företag gått i 

konkurs och ett meddelat att enkäten inte gällde dem. Det skedde såvida ett nytt 

utskick den 27.2.2014 till 26 respondenter, vilket resulterade i att endast två e-

postmeddelanden inte nådde sin mottagare. På måndagen den 3.3.2014 hade 

ytterligare fyra e-postmeddelanden returnerats. Istället för dessa hittades två nya e-

postadresser. Icke-fungerande e-postadresser raderades också från listan över 

mottagare i Webropol för att undvika framtida besvär.  

Den 28.2.2014 skickades en något modifierad enkät ut till kontrollgruppen. Enkäten 

skilde sig från den ursprungliga för bakgrundsfrågornas och de öppna frågornas del. De 

modifierade delarna 1 och 3 finns till påseende i slutet av den ursprungliga enkäten 

(Bilaga 1). Hela 37 av e-postadresserna fungerade inte. Vissa svarade via e-post att 

enkäten inte berörde dem eller att de inte längre jobbade för företaget i fråga. I två av 

dessa fall meddelade de sina efterträdares e-postadresser. På måndagen den 3.3. 

skedde ett nytt utskick åt dessa två personer och på tisdagen hade ännu fyra e-
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postmeddelande kommit tillbaka som inte kunde levereras. De felaktiga adresserna 

togs bort vartefter från listan över respondenterna. 

En påminnelse (Bilaga 4) skickades ut till målgruppen på söndag kväll den 9.3.2014. 

Utskicket skedde då till de företag som inte ännu svarat, vilket utgjorde 908 företag. 

Detta ledde till att fem respondenter av varierande orsaker, såsom att de inte hade tid 

att svara eller att de inte var rätta personer att svara, tog kontakt och meddelade att de 

inte tänker svara på enkäten. På måndagen skedde påminnelseutskicket för 

kontrollgruppens del (Bilaga 7). Enkäten skickades då ut till 117 respondenter som inte 

ännu svarat. Utskicket för denna grupp resulterade i att sex respondenter tog kontakt 

eller togs bort av varierande orsaker. 

En andra påminnelse (Bilaga 5) skickades ut på fredagen den 14.3 efter att svarstiden 

gått ut dagen innan, det vill säga den 13.3. Enkäten skickades då ut till 858 företag. 

Samma procedur upprepades för kontrollgruppens del där påminnelsen (Bilaga 8) 

skickades ut på måndagen med förlängd svarstid till fredagen den 21.3.2014. Utskicket 

skedde till 94 företag.  

I cirkeldiagrammet nedan åskådliggörs hur svaren fördelade sig enligt de olika 

utskicken. Flest svar kom in direkt efter första utskicket, 50 svar. Efter den första 

påminnelsen erhölls 47 svar till och efter den andra påminnelsen ytterligare 24 svar. 

Detta resulterande i totalt 121 svar. Uträknat på målgruppens ursprungliga omfång, 

1006 respondenter, blev enkätens svarsprocent 12 %. Efter att felaktiga e-postadresser 

tagits bort och nya lagts till, blev antalet fungerade adresser 943, vilket resulterade i en 

något bättre svarsprocent på 12,8 %.  

  

Figur 4 Den procentuella fördelningen över när respondenterna besvarade enkäten. 
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Åtta svar eliminerades från undersökningens datamaterial i inledningsskedet. I tre av 

svaren hade företaget överstigit alla gränser och hade inte heller uppgett att de tidigare 

haft en lekmannarevisor. De resterande sex respondenterna angav att de senast bytt 

revisor mellan åren 1989 och 1995. Företagen lämnades bort eftersom de inte heller 

uppgav att de tidigare skulle ha haft en lekmannarevisor. Det slutliga antalet svar som 

togs med i analysen blev 113 stycken. 

Ett t-test utfördes för att kontrollera målgruppens homogenitet. Grupperna i detta test 

var grupp 0 som utgjordes av respondenterna som svarat innan första påminnelsen, det 

vill säga efter första utskicket, och grupp 1 som utgjordes av de respondenter som 

svarat antingen efter första eller andra påminnelsen. Testet visade inte på signifikanta 

skillnader mellan gruppernas medelvärden och målgruppen kan således sägas vara 

homogen. Dessa resultat ingår i bilaga 9. 

3.5. Analysstrategi 

Det insamlade datamaterialet, det vill säga svaren från Webropol-enkäten, behandlas i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 21. Analysstrategin går ut på statistisk 

hypotesprövning.  

Inför den statistiska hypotesprövningen krävs att hypoteser ställs upp och att 

signifikansnivån bestäms. Den vanligaste signifikansnivån är 5 %. Detta betyder att 

nollhypotesen ska förkastas om p-värdet är lägre än 0,05. Framställt på annat vis kan 

sägas att då p-värdet för en variabel är lägre än 0,05 kan det med 95 % sannolikhet 

konstateras att det föreligger ett signifikant samband mellan den oberoende och 

beroende variabeln.  

Litteraturöversikten utgör grunden för att ställa upp följande hypoteser för 

avhandlingen. Nedan anges kortfattat motiveringen till de hypoteser som ställts upp 

samt respektive hypotes. 

Revisionslagsarbetsgruppen ansåg att lekmannarevisorerna inte hade samma 

färdigheter och förutsättningar som auktoriserade revisorer och därmed inte lyckades 

utförda revisioner av hög kvalitet (2003, s.85). Således uttrycks den första hypotesen i 

denna studie som ett positivt samband mellan revisorsbytet och revisionskvaliteten 

enligt följande: 
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H1 :  Det finns ett positivt samband mellan en hög upplevd revisionskvalitet 
och revisorsbytet.  

Tidigare inhemsk forskning, utförd av exempelvis Sundgren (1998), visar att 

lekmannarevisorer inte avger modifierade revisorsuttalanden lika lätt som 

auktoriserade revisorer och därmed lättare låter bli att rapportera om det förekommer 

felaktigheter. Av detta följer hypotes 2 som lyder enligt följande: 

H2 :  Det finns ett positivt samband mellan en hög upplevd revisionskvalitet 
och revisorns auktorisering. 

 Tidigare forskning, såsom den utförd av Kinney, Palmrose och Scholz (2004), visar på 

att endast övriga tjänster som hänför sig till beskattning kan ha ett positivt samband 

med revisionskvaliteten. Därmed kan flertalet övriga tjänster ses påverka revisorns 

oberoende negativt och därmed påverka revisionskvaliteten negativt. Således uttrycks 

den tredje hypotesen enligt följande:  

H3 :  Det finns ett negativt samband mellan en hög upplevd revisionskvalitet 
och övriga tjänster som revisorn utfört.  

Tidigare forskning utförd av exempelvis Niemi (2004) visar att en revisors tekniska 

kunnande har ett positivt samband med arvodet. Detta skulle betyda att ju skickligare 

revisor, desto bättre är han på att utföra revisioner av hög kvalitet. Av detta följer 

hypotes 4 som lyder enligt följande: 

H4 :  Det finns ett positivt samband mellan en hög upplevd revisionskvalitet 
och ett högt revisorsarvode.  

Forskning utförd av till exempel Solomon, Shields och Whittington (1999) visar att 

branschkännedom innebär mer tillförlitliga beslut för revisionen. Mer tillförlitliga 

beslut höjer på revisionskvaliteten. Av detta följer den femte hypotesen som lyder enligt 

följande:  

H5 :  Det finns ett positivt samband mellan en hög upplevd revisionskvalitet 
och revisorns branschkännedom.  

Rykte förknippas med revisorns trovärdighet enligt Watkins, Hillison och Morecroft 

(2004). DeAngelo (1981) kom i sin forskning fram till att speciellt stora och kända 

revisionsbyråer inte borde försumma att rapportera om oegentligheter eftersom 

konsekvenserna kan bli dyra. Av detta följer hypotes 6 som lyder enligt följande: 

H6 :  Det finns ett positivt samband mellan en hög upplevd revisionskvalitet 
och revisorns rykte. 
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Eftersom revisionen också kan anses vara en tjänst är kundernas upplevelser viktiga 

(Parasuraman, Berry och Zeithaml 1988). Kundnöjdheten är då ett centralt mått för att 

avgöra om kvaliteten är hög eller inte. Med grunden i den teoretiska referensramen 

ställs ytterligare följande tre hypoteser upp med tanke på tjänstens kvalitet som en del 

av revisionskvaliteten. Hypotes 7 tar fasta på sambandet mellan empati och 

revisionskvalitet. Duff (2004) tog med empati i sin forskning, som är en viktig 

egenskap för revisorn, eftersom då revisorn visar förståelse för kundens utmaningar 

ökar kundens nöjdhet med revisorn. Hypotes 7 lyder enligt följande: 

H7 :  Det finns ett positivt samband mellan en hög upplevd revisionskvalitet 
och empati 

Faktorn kundbetjäning härstammar också från Duffs (2004) forskning. Han tog med 

den för att mäta de processer revisorn använder sig av för att säkra den höga 

revisionskvaliteten. Av detta följer hypotes 8 som lyder enligt följande: 

H8 :  Det finns ett positivt samband mellan en hög upplevd revisionskvalitet 
och kundbetjäning.  

Tidigare forskning såsom den utförd av Carcello, Hermanson och McGrath (1992) 

klassar tillgänglighet, såsom till exempel att revisorn blir klar med revisionen inom 

utsatt tid, som en av de viktigaste faktorerna som förklarar en hög revisionskvalitet. 

Denna faktor påverkar också kundnöjdheten och på det sättet revisionskvaliteten (Behn 

et al. 1997). Av detta följer den nioende och sista hypotesen som lyder enligt följande: 

H9 :  Det finns ett positivt samband mellan en hög upplevd revisionskvalitet 
och revisorns tillgänglighet.  

I undersökningen kommer den höga upplevda revisionskvaliteten att utgöra den 

beroende variabeln. De övriga faktorerna inklusive revisorsbytet utgör oberoende 

variabler. Eftersom det i enkäten användes flera påståenden (indikatorer) för samma 

variabel, ska de sammanhörande indikatorerna först grupperas genom att göra dem till 

summavariabler. Vissa av indikatorerna testas med faktoranalys. En explorativ 

faktoranalys görs i allmänhet för att söka samband mellan olika indikatorer då 

samband inte förut studerats i tidigare forskning. 
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4 UTFÖRANDE AV FORSKNINGSUPPGIFTEN 

I detta kapitel presenteras resultaten av den empiriska undersökningen. Till en början 

presenteras resultaten från enkäten som deskriptiv statistik. Efter det presenteras 

resultaten från faktor- och korrelationsanalysen samt summavariablerna. Därefter 

presenteras resultaten gällande enkätens huvuddel. Hypoteserna som presenterades i 

föregående kapitel testats för att antingen bekräftas eller förkastas. I samband med 

detta utförs också t-test som jämför medelvärden mellan grupper. En sammanfattande 

diskussion avslutar kapitlet. 

4.1. Deskriptiv statistik  

I denna del sker presentationen av enkätens två delar som deskriptiv statistik. Först 

presenteras resultaten av enkätens första del. Därefter presenteras medelvärdet per 

påstående i enkätens huvuddel (Bilaga 1, Del 2) och hur svaren per påstående 

procentuellt fördelat sig över de sju olika svarsalternativen.  

4.1.1. Enkätens inledande del 

Enkätens inledande del innehöll tio bakgrundsfrågor. Syftet med frågorna ett till tre var 

att utreda om de tillfrågade företagen hörde till gruppen målföretag. I den första frågan 

fick respondenterna fylla i vilken storleksklass deras företag tillhör. 

Balansomslutningen för 23,9 % av respondenterna översteg 340 000 €. Det var endast 

en handfull av dessa 27 respondenter som också samtidigt hade en omsättning över 

gränsvärdet på 680 000 € och ännu färre som samtidigt hade fler anställda än 10. 

Dessa företag hade också tidigare haft en lekmannarevisor. Således var de, trots sin 

höga balansomslutning, lämpliga att ta med i undersökningen. En klar majoritet, 64,6 

% av företagen placerade sig inom gränserna för balansomslutningens storlek i denna 

undersökning, det vill säga de hade en balansomslutning mellan 100 000 € och 339 

999€. 
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Figur 5 Balansomslutning för företagen i målgruppen. 

 
 
Figur 6 Omsättning för företagen i målgruppen. 

Enkätens andra fråga utredde företagens omsättning. Hela 75 % av respondenterna 

placerade sig inom gränserna 200 000 € och 679 999 €. Ungefär 16 % av 

respondenterna hade en omsättning över 680 000 € och 8,9 % hade en omsättning 

under 200 000 €. 
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Figur 7 Antal anställda i företagen i målgruppen. 

Den tredje frågan i enkäten frågade efter antalet anställda i företaget. De flesta 

företagen, 75,45 % hade mellan 3 och 10 anställda. Därtill fanns det 23 % som hade 1 

eller 2 anställda. Endast 3,54 % hade fler än 11 anställda. Med svaren från dessa tre 

frågor som grund kan konstateras att samplet i denna studie är relevant för 

undersökningens syfte. 

Fråga fyra utredde ägarskapet i företaget. Hela 96 % av respondenterna uppgav att 

företaget inte leds av en utomstående vd. Det kan på basen av företagens storlek antas 

att det är ägaren som även fungerar som vd i företagen. Tidigare forskning som 

presenterades i kapitel två, har funnit att det finns ett ökat behov av hög 

revisionskvaliteten i företag där ledar- och ägarskapet var åtskilda på grund av 

agentproblemet. I samma del diskuterades också betydelsen av att företaget var 

familjeägt för agentproblemen och revisionskvalitet. Vissa forskare menar att 

familjeföretag har färre agentproblem än företag som inte är familjeägda. Svaren på 

fråga fem visar att 69 % av företagen som besvarade enkäten uppgav sig vara 

familjeägda. Svaren på dessa två frågor tyder på att målföretagen inte besväras av 

agentproblem i lika mån som större företag med åtskilt ledar- och ägarskap skulle göra.  
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Figur 8 När företaget grundades. 

Fråga 6 utredde vilket år företaget var grundat. Figur 8 visar fördelningen grupperad i 

femårsperioder. Ungefär en tredjedel av företagen hade grundats senast år 1990 eller 

tidigare och allt som allt hade 85 % av företagen grundats före 2000-talet. 

 

Figur 9 Året då den nuvarande revisorn tillträdde i företaget. 

Hela 86 % av de tillfrågade företagen hade bytt revisor mellan åren 2007 och 2014. Det 

största antalet byten av revisor hade skett år 2012, då 31,9 % av företagen bytt revisor, 

vilket med stor sannolikhet berodde på att övergångsperioden tog slut den 31.12.2011. 

Därnäst hade 23,9 % av företagen bytt revisor år 2013 och 19,5 % av företagen år 2011. 
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Figur 10 Företagets tidigare revisor. 

Av de tillfrågade företagen hade 63, det vill säga 60 %, tidigare haft en 

lekmannarevisor, vilket kan ses i figur 10. Totalt 14 företag hade haft en kombination, 

det vill säga en lekmannarevisor och en auktoriserad revisor. Procentuellt hade 32 % av 

dessa företag redan haft en auktoriserad revisor som tidigare revisor. Det framkommer 

inte hurdant företagens föregående byte varit, vilket skulle ha varit intressant att veta 

för att få reda på när företaget bytt ut sin lekmannarevisor till en auktoriserad. 

 

Figur 11 Företagets nuvarande revisor. 

I figur 11 visas fördelningen av företagens nuvarande revisorer. En av respondenterna 

angav ”annan” och meddelade att de inte haft revision år 2013. Resten av företagen 

fördelade sig nästan jämnt, dvs. 46 % uppgav att deras nuvarande revisor är en GRM-

revisor och 53 % av respondenterna uppgav att revisorn är en CGR-revisor.  

Eftersom företagsuppgifterna som samplet baserades på var från år 2011, kan det 

mycket väl hända att företagen mellan åren 2007 och 2011 hunnit byta sin 

lekmannarevisor till en auktoriserad revisor och därtill hunnit byta revisor efter år 

2011. Därför är följande två grafer, figur 12 och figur 13, av intresse. 
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Figur 12 Revisorsbytet i företagen mellan åren 2007 och 2014. 

Grafen i figur 12 visar fördelningen av företagens revisorsbyten mellan åren 2007 och 

2011. Företagen som bytt revisor före år 2007 finns inte med i denna graf och inte 

heller det ena företaget som meddelade att de inte haft revision år 2013. Företagen i 

tabell 12 är således 96 till antalet. Av dessa 96 är det 31 % som bytt från 

lekmannarevisor till GRM-revisor, men nästan lika stor andel företag har bytt från 

lekmannarevisor till CGR-revisor, det vill säga 27 %. Det har inte skett många byten 

från CGR- till GRM-revisor, endast en % av företagen har bytt från CGR-revisor till 

GRM-revisor. Orsaken är inte känd. Det kunde tänkas att den är kostnadsrelaterad. 

Ungefär 12 % av företagen har bytt från en kombination av olika revisorer till antingen 

en GRM- eller en CGR-revisor.  

 

Figur 13 Hur de övriga revisorsbyten fördelat sig mellan åren 2007 och 2014. 
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Bland företagen som bytt från GRM- revisor till CGR-revisor skedde de flesta byten år 

2013. Detta åskådliggörs i figur 13, som visar under vilka år mellan 2007 och 2014 som 

byten skett. Då enkätutskicket genomfördes i början av år 2014, är 2014 inte rimligt att 

ha med i jämförelsen då det inte ännu är till ända, men eftersom vissa av 

respondenterna angett att de bytt revisor då, tas året ändå med. Det kan noteras att de 

flesta byten inom denna kategori skett under en period av tre år, från 2011 till 2013. 

Byten från olika kombinationer till auktoriserade revisorer skedde i huvudsak under två 

år, 2012 och 2013. Byten mellan CGR-revisorer verkar ha skett kontinuerligt under 

perioden 2007 och 2014, dock så att flest byten inträffat år 2012. 

 

Figur 14 Revisorns arbetsplats. 

Den sista frågan i enkätens första del utredde revisorns arbetsplats. Denna fråga togs 

med för att utreda om storleken kunde ses som en faktor som förklarar 

revisionskvaliteten i de företag som tillhörde målgruppen. I 68 % av företagen var deras 

revisor en enskild näringsidkare inom revision. 12 % av respondenterna förlitade sig på 

en Big 4 revisionsbyrås tjänster. I och med att 68 % av företagen valt en enskild 

näringsidkare och endast 12 % valt ett Big 4 revisionsbolag kan det antas att företagen 

inte ser storleken på revisionsbolaget som en viktig faktor vid valet av revisor. Däremot 

kan det tänkas att priset som de enskilda näringsidkarna tar för sina tjänster är 

konkurrenskraftigt i förhållande till vad de större revisionsbolagen tar för sina tjänster. 

Dock kan detta inte sägas med säkerhet, eftersom inga direkta frågor kring 

revisionsarvodet ställdes, då syftet inte var att samla in uppgifter om vad företagen 

betalat sina revisorer i revisorsarvode. 
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Nedan i figur 15 visas skillnaderna i auktoriseringsgrad för revisorerna i de större 

revisionsföretagen. Hela 85 % av målgruppens revisorer som jobbar för Big 4 är CGR-

revisorer. Fördelningen mellan GRM- och CGR-revisorer inom andra auktoriserade 

samfund är dock mer jämn, men CGR-revisorerna är i majoritet där också. Av 

respondenternas revisorer som jobbar för ett annat auktoriserat samfund har nämligen 

56 % CGR-auktorisering. 

 

Figur 15  Fördelningen av auktoriserade revisorer bland de större revisionsföretagen. 

4.1.2. Enkätens huvuddel 

Huvuddelen i enkäten innehöll påståendena 11 till 46, allt som allt 36 påståenden. Ett 

medelvärde för varje påstående och den procentuella fördelningen av svarsalternativen 

finns till påseende i tabell 4. I tabellen är de lägsta (2) och de högsta (6) medelvärdena 

markerade, samt för varje påstående finns det en markering för det svarsalternativ som 

procentuellt erhållit flest svar. Vid en första anblick verkar majoriteten av påståendena 

ha ett medelvärde på fyra, men i verkligheten är det endast knappa hälften, 47,2 %, av 

dem som har det.  

Av påståendena med medelvärdet fyra var det endast två frågor av 17, där nästan 30 % 

av respondenterna inte visste eller inte hade någon bestämd åsikt i saken. Dessa två var 

påstående 12 och 15. 28,3 % respektive 35,4  % av respondenterna visste inte, eller hade 

ingen bestämd åsikt i, om kvaliteten på bokslutet ändrats efter det senaste revisorsbytet 

eller om revisorns auktorisering har betydelse för revisionskvaliteten. 
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Påstående 16 delade åsikterna mest med medelvärdet fyra. 16,8 % av respondenterna 

var helt av motsatt åsikt och 16,8 % av respondenterna var helt av samma åsikt. 

Påståendet gällde revisorns arvode och ljöd ”revisionen är värd sitt pris”. Svaren 

fördelades därutöver relativt jämnt på alla svarsalternativ i påstående 16, 31,8 % höll i 

varierande grad med om att revisionstjänsten var värd sitt pris och 24,8 % höll i 

varierande grad inte med om att revisionstjänsten var värd sitt pris.  

Tabell 4 Deskriptiv statistik över svaren i enkätens huvuddel 

 

Påståendena 17, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 39, 41, 45 och 46 fick trots sitt medelvärde på 

fyra, ändå över 50 % varierande medhåll. För påståendena 22 och 44 var runt 48 % 

respektive 45 % av respondenterna i varierande grad av samma åsikt.  I både påstående 

Påstående Medel- 
värde

1= Helt 
av 
motsatt 
åsikt (%)

2=Nästan 
helt av 
motsatt 
åsikt (%)

3=Delvis 
av annan 
åsikt (%)

4=Vet inte 
eller har 
ingen 
bestämd 
åsikt (%)

5=Delvis 
av 
samma 
åsikt (%)

6=Nästan 
helt av 
samma 
åsikt (%)

7=Helt 
av 
samma 
åsikt 
(%)

Totalt 
(%)

11 6,07 0,9 0,9 0,9 9,7 8,8 32,7 46,0 100
12 4,26 15,0 6,2 7,1 28,3 15,0 9,7 18,6 100
13 3,22 15,9 11,5 16,8 48,7 5,3 0,9 0,9 100
14 3,58 8,8 10,6 14,2 53,1 8,0 3,5 1,8 100
15 4,44 5,3 6,2 7,1 35,4 21,2 15,9 8,8 100
16 4,11 16,9 12,4 12,4 9,7 15,9 15,9 16,9 100
17 4,32 17,7 7,1 8,8 9,7 23,9 14,2 18,6 100
18 2,04 60,2 10,6 9,7 11,5 2,7 2,7 2,7 100
19 4,54 9,7 8,8 12,4 15,0 14,2 20,4 19,5 100
20 4,75 7,1 6,2 13,3 14,2 17,7 20,4 21,2 100
21 4,57 8,8 8,8 16,9 8,8 15,9 20,4 20,4 100
22 4,50 8,0 8,0 9,7 26,5 15,0 14,2 18,6 100
23 4,87 3,5 7,1 8,8 19,5 21,2 20,4 19,5 100
24 5,65 1,8 0,0 0,9 17,7 18,6 30,1 31,0 100
25 5,84 1,8 0,0 0,9 15,0 15,0 26,5 40,7 100
26 4,93 1,8 5,3 6,2 26,5 22,1 21,2 16,9 100
27 5,02 3,5 2,7 5,3 23,9 21,2 28,3 15,0 100
28 4,55 11,5 4,4 7,1 23,9 15,0 23,9 14,2 100
29 2,19 53,1 12,4 6,2 21,2 6,2 0,0 0,9 100
30 4,18 10,6 15,9 4,4 23,9 17,7 14,2 13,3 100
31 3,26 30,1 13,3 13,3 14,2 10,6 10,6 8,0 100
32 5,41 2,7 2,7 3,5 16,9 21,2 23,0 30,1 100
33 5,49 1,8 4,4 3,5 18,6 14,2 20,4 37,2 100
34 5,88 1,8 3,5 0,9 11,5 11,5 22,1 48,7 100
35 6,05 0,9 1,8 0,0 16,9 8,8 12,4 59,3 100
36 6,53 0,9 0,0 0,9 5,4 4,4 14,2 74,3 100
37 5,66 1,8 2,7 2,7 16,9 12,4 23,9 39,8 100
38 5,84 1,8 0,0 1,8 13,3 15,0 28,3 39,8 100
39 4,89 6,2 7,1 8,8 23,9 8,0 15,0 31,0 100
40 3,15 27,4 14,2 15,9 19,5 11,5 4,4 7,1 100
41 4,95 8,8 3,5 13,3 7,1 19,5 21,2 26,5 100
42 5,43 2,7 3,5 3,5 18,6 13,3 26,5 31,9 100
43 5,22 3,5 4,4 9,7 11,5 17,7 25,7 27,4 100
44 4,40 12,4 6,2 9,7 26,5 9,7 16,9 18,6 100
45 5,45 0,9 1,8 5,3 13,3 23,0 33,6 22,1 100
46 4,68 7,1 10,6 9,7 12,4 18,6 23,0 18,6 100
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22 och påstående 44 hade svarsalternativ fyra (vet inte eller har ingen bestämd åsikt) 

ändå fått mest svar med sina 26,5 %. Påstående 22 handlade om huruvida revisorn är 

insatt i kundens bransch och påstående 44 handlade om huruvida kvaliteten på 

revisionen förbättrats efter det senaste revisorsbytet. 

Fyra påståenden fick ett medelvärde över tre. I medeltal var respondenterna delvis av 

annan åsikt om påstående 13, 14, 31 och 40. Respondenterna var i påstående 13 i 

medeltal delvis av motsatt åsikt till att Big 4-byråer skulle utföra bättre revisioner än 

mindre revisionsbyråer och i påstående 14 att CGR-revisorer skulle utföra bättre 

revisioner än GRM-revisorer. I påstående 31 höll de i medeltal delvis inte heller med 

om att det förekommer regelbunden kommunikation mellan ledningen och revisorn. 

30 % av respondenterna hade i påstående 31 angett sig vara helt av motsatt åsikt. I 

påstående 40 höll de delvis inte med om att revisorns utbildning inte skulle ha någon 

inverkan på revisionens kvalitet. Där hade 27,4 % av respondenterna uppgett att de är 

helt av motsatt åsikt till om utbildningen inte har en inverkan på revisionens kvalitet. 

Två påståenden, 18 och 29, erhöll ett medelvärde på knappa två. Påstående 18 utredde 

om revisorn erbjuder företaget redovisningstjänster. 60,2 % av respondenterna var helt 

av motsatt åsikt till om deras revisor erbjuder dem redovisningstjänster. 53,1 % av 

respondenterna var i påstående 29 helt av motsatt åsikt till om revisorn ordnar 

regelbundet möten med personalen för att identifiera centrala problem inom företaget.  

Inget påstående hade ett medelvärde på varken ett eller sju. Fler påståenden hade fått 

ett medelvärde fem eller högre jämfört med påståendena som fått ett medelvärde tre 

eller lägre.   

Hela tio påståenden visade på ett medelvärde över fem. Dessa var 24, 25, 27, 32, 33, 34, 

37, 38, 42 och 43. Respondenterna var i medeltal delvis av samma åsikt om att revisorn 

har ett gott rykte och att denne är trovärdig gentemot tredje part. Vidare var 

respondenterna delvis av samma åsikt att revisorn har deras bästa i tankarna och att 

revisorn är tillgänglig (påståendena 32 till 34). I medeltal var respondenterna också 

delvis av samma åsikt om att deras nuvarande revisor rapporterar väsentliga 

felaktigheter i sitt uttalande. En närmare fördelning över svarens procentuella 

fördelning över de olika svarsalternativa kan utläsas ur tabell 4. 

Tre påståenden erhöll ett medelvärde högre än sex: 11, 35 och 36. Respondenterna var i 

medeltal nästan helt av den åsikten att kvaliteten på deras bokslut var god, att revisorn 
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aldrig vidtagit åtgärder som skulle ha äventyrat dess oberoende och att revisorn var 

oberoende gentemot ledningsgruppen eller styrelsen. Procentuellt sett hade 

majoriteten av respondenterna valt svarsalternativet helt av samma åsikt på två av 

dessa tre frågor: 59,3 % på påstående 35 och 74,3 % på påstående 36 hade uppgett sig 

vara helt av samma åsikt. 32, 7 % nästan helt av samma åsikt och 46 % helt av samma 

åsikt om påstående 11. 

4.2. Faktoranalys 

I tabell 5 åskådliggörs de olika indikatorerna och deras indikatornamn innan materialet 

införts till SPSS och innan påståendena F11 till F46 gjorts om till summavariabler. Då 

flera av påståendena i enkäten togs med för att mäta samma sak, förenklas 

resultatanalysen då de olika, sammanhörande påståenden grupperas till 

summavariabler. Innan vissa påståenden görs om till summavariabler ska deras 

sinsemellan tillhörighet testas med hjälp av faktoranalys.  

Flera av indikatorerna som använts i den tidigare forskningen kan sägas vara s.k. 

latenta variabler, det vill säga variabler som inte direkt i sig går att mäta. Däremot går 

det att mäta olika aspekter av faktorerna.  Genom att påståendena i huvudsak använt 

olika aspekter av de olika faktorerna är det värt, innan de kodas om till 

summavariabler, att undersöka vilka eller vilken faktor de olika indikatorerna 

klassificeras till. För att identifiera sammanhörande indikatorer kan exempelvis 

faktoranalys användas (Field 2013, s.666). 

Faktoranalys gjordes för alla indikatorer som inte hade sitt ursprung i en enhetlig 

bakomliggande teori eller där tidigare forskning inte visat att påståendena hörde ihop, 

det vill säga för faktorer som inte validerats i tidigare forskning. Påståendena 11 till 15 

samt 41 till 46 var sådana. Faktoranalysen utfördes som en principalkomponentanalys. 

I den användes varimax rotation och materialets lämplighet mättes med Kaiser-Meyer-

Olkin måttet, för vilket förkortningen KMO ofta används. För att en faktoranalys ska 

anses ha lyckats, ska kommunaliteten för analysen vara över 0,5. Likaså borde 

resultatets KMO vara större än 0,5 om samplet är dugligt. Värdet för KMO varierar 

mellan 0 och 1, där 1 betyder att materialet har ett sådant korrelationsmönster att 

faktoranalysen borde leda till tillförlitliga och tydliga faktorer som är att lita på (Field 

2005).  KMO för faktoranalysen blev 0,741. Detta är inte ett utmärkt värde, men helt 

dugligt, då det är nästan halvvägs mellan 0,5 (nöjaktigt) och 1 (utmärkt).  
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Tabell 5 De ursprungliga indikatorerna 

 

Fråga Variabel
1. Företagets balansomslutning (i euro) Balans
2. Företagets omsättning (i euro) Oms.
3. Antalet anställda i medeltal AT
4. Leds företaget av en utomstående vd? UtomVD
5. Är företaget ett familjeföretag? Familje
6. Vilket år är företaget grundat? Grundat
7. Vilket år tillträdde Er nuvarande revisor? Började
8. Er föregående revisor var en: Tid.Rev.
9. Den nuvarande revisorn är: Nuv.Rev.
10. Er nuvarande revisors arbetsplats: Arb.Plats.
11. Kvaliteten på vårt bokslut är god. F11
12. Kvaliteten på vårt bokslut har förbättrats efter det senaste revisorsbytet. F12
13. Jag anser att Big 4-byråer utför bättre revisioner än mindre revisionsbyråer. F13
14. Jag anser att en CGR-revisor utför en bättre revision än en GRM-revisor eller en verksamhetsgranskare. F14
15. Jag anser att revisorns auktorisering har betydelse för revisionskvaliteten. F15
16. Vår revisor erbjuder oss skattekonsultering. F16
17. Vår revisor erbjuder oss rådgivningstjänster. F17
18. Vår revisor erbjuder oss redovisningstjänster. F18
19. Revisionstjänsten är värd sitt pris. F19
20. Revisionsarvodet är skäligt i förhållande till vår omsättning. F20
21. Tjänsterna som revisorn utför står i proportion till revisionsarvodet som vi betalar. F21
22. Vår revisor är mycket insatt i vår bransch. F22
23. Vår revisor har den nödvändiga branschkännedomen för att effektivt utföra revisionen av vårt företag. F23
24. Vår revisor har ett gott rykte. F24
25. Vår revisor är trovärdig gentemot tredje part (inkl. skatteverket och långivare). F25
26. Vår revisor är lyhörd för våra problem. F26
27. Vår revisor har vårt bästa i tankarna. F27
28. Vår revisor ger oss personlig uppmärksamhet. F28
29. Vår revisor ordnar regelbundet möten med personalen för att identifiera centrala problem inom vårt företag. F29
30. Vår revisor är villig att ge råd i praktiska redovisningsfrågor. F30
31. Vårt företags (verkställande) ledning och vår revisor kommunicerar regelbundet. F31
32. Vår revisor är flexibel när tidpunkterna för revisionsbesöken fastställs. F32
33. Vår revisor är lättillgänglig (t.ex. per telefon). F33
34. Under revisionen åstadkommer vår revisor så lite störningar hos oss som praktiskt taget är möjligt. F34
35. Vår revisor har aldrig vidtagit sådana åtgärder vilka skulle äventyra hans eller hennes oberoende. F35
36. Vår revisor är oberoende av ledningsgruppen eller styrelsen. F36
37. Vår nuvarande revisor rapporterar väsentliga felaktigheter i sitt uttalande. F37
38. Vår revisor är mycket kompetent. F38
39. En auktoriserad revisor är mer kompetent än en lekmannarevisor att utföra vårt företags revision. F39
40. Jag anser att revisorns utbildning inte har någon inverkan på revisionens kvalitet. F40
41. Revisionen är viktig för vårt företag. F41
42. Jag skulle rekommendera vår nuvarande revisor till andra företag. F42
43. Jag anser att en hög kvalitet på revisionen är viktig för vårt företag. F43
44. Jag anser att kvaliteten på revisionen i vårt företag har förbättrats efter vårt senaste revisorsbyte. F44
45. Jag anser att kvaliteten på revisionen överlag har varit hög i vårt företag. F45
46. Jag anser att revisionskvaliteten i vårt företag varit på samma nivå under de senaste 5 åren. F46
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Faktoranalysen på påståendena 11-15 och 41-46 resulterade i tre faktorer med ett 

egenvärde över 1. Dessa har benämnts auktorisering, byte och revisionskvalitet. De 

förklarade 65,8 % av variationen. Enligt Sundell (2011) ska faktorernas lägsta 

förklarande gräns vara 60 %, så resultatet kan anses tillfredsställande. De nybildade 

komponenterna kommer för enkelhetens skull att göras om till summavariabler istället 

för att direkt spara dem som variabler i SPSS med sin egen faktorsumma. Detta görs 

eftersom alla variabler som kommer att användas i den senare regressionsanalysen då 

får en likadan summa.  

Indikatorerna i den roterade komponentmatrisen ska ha en laddning som överstiger 

0,4 eller understiger -0,4 för att anses vara betydande. Några indikatorer laddade på 

flera komponenter, antingen på två eller på alla tre. Laddningarna var dock i sådana fall 

alltid distinkta för endast en komponent och laddade inte lika mycket på varje 

komponent.  Faktorladdningarna åskådliggörs i tabell 6 nedan. Endast laddningar över 

0,5 har medtagits i tabellen. 

Den första faktorn innehåller flest antal indikatorer och förklarar 33,2 % av variansen. 

Den benämns revisionskvalitet. Också i enkäten var antalet påståenden som var 

avsedda att mäta revisionskvaliteten störst. De två andra faktorerna hade relativt höga 

förklaringsgrader av variansen, 18,7 % och 13,9%.  

Den första faktorn kommer tillsammans med variablerna som mäter oberoende och 

kompetens att utgöra den beroende variabeln i den logistiska regressionsanalysen. 

Oberoendet och kompetensen tas med i revisionskvaliteten eftersom de tidigaste 

definitionerna av revisionskvalitet innebär att revisionskvalitet består av dessa två 

komponenter. De andra faktorerna som utretts i enkäten är sådana som kan tänkas ha 

en effekt på revisionskvaliteten, det vill säga på revisorns kompetens och oberoende.  

I denna undersökning kommer den beroende variabeln revisionskvalitet att kodas om 

så att svarsalternativen 1-4 (11-49) på skalan anger att den upplevda kvaliteten är låg 

och svarsalternativen 5-7 (50-77) på skalan anger att den upplevda kvaliteten är hög. 

Svar med värdet 4 som stod för ”vet inte eller har ingen bestämd åsikt” är med i den 

lägre gruppen eftersom det kan antas att respondenten, eftersom han inte vet, inte 

märkt en förbättring i revisionskvaliteten. Gränsen mellan 49 och 50 för dessa två 

värden valdes eftersom den innebär att alla svar inte behöver vara 5 eller högre, utan 

det räcker om majoriteten av svaren på de 11 variablerna (som utgör 

revisionskvaliteten) är 5 och resten är 4.  
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Tabell 6 Resultatet från faktoranalysen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den andra faktorn verkar innehålla indikatorer som kan tänkas mäta revisorsbytet i 

företag. Den benämns revisorsbyte. Den tredje faktorn visar på samband mellan två 

indikatorer som kan tänkas mäta auktoriseringen i företagen och den benämns 

auktorisering. 

4.3. Summavariabler 

Utifrån faktoranalysens resultat skapades det summavariabler. Summavariabler 

skapades också av indikatorer som grundade sig på den teoretiska referensramen utan 

att det först utfördes en faktoranalys på dem. Faktoranalys valdes att inte genomföras 

eftersom tidigare forskning visat att frågorna mäter faktorerna som forskarna kommit 

fram till i sin forskning. Summavariabler valdes för att materialet skulle vara så 

likformigt som möjligt och därmed enklare att tolka. Dessa förevisas i tabell 7.  

 

 

 

 

Roterad Komponentmatris

Revisionskvalitet Revisorsbyte Auktorisering

F43 0,800

F41 0,781

F42 0,739

F11 0,739

F45 0,696

F44 0,802

F46 0,765

F12 0,659

F15 0,538

F14 0,861

F13 0,849
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Tabell 7 Summavariablerna inför regressionsanalysen 

 

4.4. Korrelationsanalys 

De oberoende variablernas korrelation med den beroende variabeln testats genom 

Pearsons korrelationstest. Denna analys företas för att se om samtliga av de för 

avhandlingen valda oberoende variablerna är sådana som har en inverkan på den 

beroende variabeln och för att testa för risk för multikollinaritet. Värdet för Pearsons 

korrelationskoefficienter är mellan 1 och -1. Då värdet är 1 innebär det att korrelationen 

är positivt fullständig, det vill säga då ena variabeln ökar, ökar också den andra i 

samma proportion. Då värdet är -1 tyder det på en perfekt negativ korrelation mellan 

variablerna, med vilket menas att då den ena variabeln ökar minskar den andra i 

proportionerlig mängd. Ett 0 värde för koefficienten innebär att variablerna inte har 

något linjärt samband och att om den ena ändrar så förblir den andra oförändrad. 

(Field 2005, s.267) 

Korrelationsanalysen utfördes på hela samplet, N=113. Signifikansnivåerna för 

korrelation är antingen p=0,01 eller p=0,05. Matrisen visar att korrelationen mellan 

den beroende variabeln revisionskvalitet och de enskilda oberoende variablerna är 

signifikant med undantag av AUKT som varken är signifikant på p=0,01 eller p=0,05 

nivån. AUKT var också den enda variabel som hade en negativ korrelation med 

revisionskvaliteten. De övriga variablerna korrelerar positivt med den beroende 

variabeln.  

 

 

Indikatorer Summavariabel Faktor
F11 + F35 + F36 + F37 + F39 + F 40 + F41 + F42 + F43 + F45 REKVAL Hög revisionskvalitet
F12 + F15 + F44 + F46 BYTE Revisorsbyte
F13+ F14 AUKT Auktorisering
F16+ F17 + F18 ÖVRTJÄN Övriga tjänster
F19 + F20 + F21 ARVODE Revisorns arvode
F22 + F23 BRANSCH Branschkännedom
F24 + F25 RYKTE Revisorns rykte
F26 + F27 + F28 EMPATI Empati
F29 + F30 + F31 KUNDB Kundbetjäning
F32 + F33 + F34 TILLG Tillgänglighet
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Tabell 8 Korrelationsmatris över samtliga variabler 

Resultaten av korrelationsanalysen finns till påseende i tabell 8 ovan. De starkaste 

korrelationerna mellan revisionskvaliteten och de oberoende variablerna uppfattas 

mellan revisionskvaliteten och revisorns arvode (0,514) och revisionskvaliteten och 

revisorns rykte (0,508). Sålunda kan ses att revisionskvaliteten ökar i företagen då 

revisorns arvode ökar. Revisionskvaliteten kan också ses öka med ökning i revisorns 

rykte. Ett värde som ligger relativt nära noll i denna korrelationsmatris är övriga 

tjänster. Detta indikerar att nästan inte finns några linjära samband mellan övriga 

tjänster och revisionskvaliteten.  

Ett värde över 0,8 eller 0,9 skulle indikera multikollinaritet mellan variablerna 

eftersom de skulle vara nära värdet 1 som betyder fullständig korrelation. Endast ett 

värde mycket nära 0,8 påträffades för sambandet mellan bransch och empati (0,788). I 

fall av hög multikollinearitet är det skäl att undersöka om variabeln borde tas bort. I 

detta fall eliminieras inga variabler i den vidare analysen. Den största delen av de 

oberoende variablerna har som högst en 0,5 korrelation sinsemellan.  

Korrelationsanalysen tyder på att alla oberoende variabler med undantag av revisorns 

auktorisering korrelerar signifikant positivt med den beroende variablen. 

Revisionskvaliteten samverkar med ändringar i dessa variabler och den ändrar då dessa 

Korrelationer
REKVAL BYTE ÖVRTJÄN BRANSCH RYKTE EMPATI KUNDB TILLG AUTK ARVODE

REKVAL Pearson korrelation 1
Sig. (tvåsidig)

BYTE Pearson korrelation ,344** 1
Sig. (tvåsidig) 0,000

ÖVRTJÄN Pearson korrelation ,187* ,478** 1
Sig. (tvåsidig) 0,048 0,000

BRANSCH Pearson korrelation ,340** ,396** ,613** 1
Sig. (tvåsidig) 0,000 0,000 0,000

RYKTE Pearson korrelation ,508** ,296** ,287** ,515** 1
Sig. (tvåsidig) 0,000 0,001 0,002 0,000

EMPATI Pearson korrelation ,333** ,458** ,688** ,788** ,496** 1
Sig. (tvåsidig) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KUNDB Pearson korrelation ,207* ,365** ,718** ,696** ,312** ,712** 1
Sig. (tvåsidig) 0,028 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000

TILLG Pearson korrelation ,355** ,234* ,366** ,596** ,564** ,698** ,493** 1
Sig. (tvåsidig) 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

AUKT Pearson korrelation −0,092 ,412** ,235* 0,058 −0,097 0,166 0,069 −0,080 1
Sig. (tvåsidig) 0,333 0,000 0,012 0,543 0,307 0,079 0,465 0,403

ARVODE Pearson korrelation ,514** ,415** ,495** ,706** ,470** ,731** ,589** ,660** 0,022 1
Sig. (tvåsidig) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,819

**. Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (tvåsidig).
*. Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (tvåsidig).
N=113
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ändrar i värde, det vill säga om värdet för någon av de oberoende variablerna (förutom 

AUKT) ökar, ökar också revisionskvaliteten. Resultaten från korrelationsanalysen 

skulle tyda på att alla faktorer, förutom auktoriseringen, påverkar revisionskvaliteten i 

målföretagen. 

4.5. Regressionsanalys 

För att undersöka samband mellan kategoriska fenomen är logistisk regression det 

rätta verktyget att använda. Logistisk regression ska också användas då den beroende 

variabeln i undersökningen är dikotom, det vill säga endast antar två värden (Sundell 

2011). I denna undersökning antar den beroende variabeln, den upplevda 

revisionskvaliteten, antingen värdet 1= det finns en hög upplevd revisionskvalitet i 

företagen eller 0= den upplevda revisionskvaliteten i företagen är inte hög. 

I en logistisk regression uträknas för varje värde på de oberoende variablerna en 

förväntad sannolikhet för att de ska ha en effekt på den beroende variabeln (Sundell  

2011). I den aktuella undersökningen blir ändamålet med den logistiska regressionen 

att undersöka vad sannolikheten är att en specifik faktor förklarar den höga 

revisionskvaliteten i företaget.   

Regressionanalysen utförs på hela samplet på 113 företag. Analysen innehåller en 

beroende variabel, REKVAL, och nio oberoende variabler. Den beroende variablen kom 

efter faktoranalysen att bestå av 11 olika indikatorer och den kunde därmed uppnå 

värden mellan 11 och 77. Gränsvärdet fastställdes till 49; värden mellan 50 och 77 

angav en hög upplevd revisionskvalitet i företaget.  

Den logistiska regressionen får utseendet: 

REKVAL =α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9+ε 

Där REKVAL Hög upplevd revisionskvalitet  

 α Interceptet 

 X1 Byte 

 X2 Auktorisering 

 X3 Övriga tjänster 
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 X4 Arvode 

 X5 Branschkännedom 

 X6 Rykte 

 X7 Empati 

 X8 Kundbetjäning 

 X9 Tillgänglighet 

 ε Regressionens felterm 

Regressionens huvudresultat presenteras i tabell 9. Ur den kan utläsas vilka effekter de 

olika variablerna har. Först diskuteras de olika testen som utfördes i samband med 

analysen, vilka också finns med i tabell 9. 

Omnibus-testet, som visar om logitmodellen med de specificerade oberoende 

variablerna har en signifikant bättre klassificeringsförmåga än en modell med endast 

konstanten som förklarande variabel, ger ett p-värde på 0,000. Sig. bör i detta fall, 

såsom för regressionens del, vara <0,05 för att resultatet ska tolkas signifikant. Det låga 

p-värdet i detta fall indikerar en statistiskt signifikant skillnad mellan de alternativ som 

jämförs i Omnibus-testet. 

Måtten för R i kvadrat (R2) ges av både Cox & Snell och Nagelkerke. Dessa anger 

modellens förklaringsgrad och är 0,394 respektive 0,689. Förklaringsgraden mäts från 

0 till 1, och detta betyder att ju högre värdet är, desto bättre kan de oberoende 

variablerna predicera den beroende variabeln (Sundell 2011).  

Hosmer och Lemeshow-testet indikerar hur väl klassificeringarna i modellen 

överensstämmer med verkligheten. Det höga p-värdet i detta fall visar på endast små 

skillnader mellan modellen och verkligheten, vilket betyder att modellen företräder 

verkligheten mycket väl. Klassificeringstabellen tyder på samma sak då modellens 

träffsäkerhet är 91,2 %.  
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Tabell 9 Resultatet från den logistiska regressionsanalysen 

 

Faktorerna ÖVRTJÄN, EMPATI, KUNDB, TILLG och AUKT har alla en negativ effekt 

på den beroende variabeln. Resten av variablerna, BRANSCH, RYKTE, ARVODE och 

BYTE har en positiv effekt på den beroende variabeln. Eftersom de tidigare uppställda 

hypoteserna var riktade, det vill säga den oberoende variabeln antogs ha en specifik 

effekt på den beroende variabeln, ska p-värdena som SPSS ger halveras. De halverade 

p-värdena visas i tabellens sista kolumn. För signifikansens del bestämdes tidigare att 

p-värdet ska vara <0,05 för att resultaten ska beaktas vara statistiskt signifikanta.  

Modellens regressionsekvation får således utseendet: 

Hög upplevd revisionskvalitet 

= -4,896 + 0,398*X1 - 0,923*X2 - 0,151*X3 + 0,521*X4 +0,303*X5 + 0,464*X6 - 

0,011*X7 - 0,195*X8 - 0,161*X9 + ε 

Enligt hypotes 1 förväntades revisorsbytet ha ett positivt samband med den höga 

upplevda revisionskvaliteten. Resultatet i tabell 8 visar att faktorn BYTE har ett positivt 

förtecken och att p-värdet är signifikant (0<0,05). Analysen ger med andra ord stöd för 

hypotes 1. Enligt hypotes 2 förväntades ett positivt samband mellan revisorns 

auktorisering och hög upplevd revisionskvalitet. Förtecknet för denna variabel är dock 

Ekvationens variabler
B S.E. Wald df Sig. Exp. (B) Halv.Sig

ÖVRTJÄN −0,151 0,212 0,507 1 0,477 0,860 0,238
BRANSCH 0,303 0,292 1,081 1 0,298 1,354 0,149
RYKTE 0,464 0,211 4,851 1 0,028 1,591 0,014*
EMPATI −0,011 0,209 0,003 1 0,957 0,989 0,479
KUNDB −0,195 0,212 0,849 1 0,357 0,823 0,178
TILLG −0,161 0,173 0,871 1 0,351 0,851 0,175
AUKT −0,923 0,448 4,246 1 0,039 0,397 0,02*
ARVODE 0,521 0,187 7,760 1 0,005 1,684 0,003*
BYTE 0,398 0,226 3,100 1 0,078 1,490 0,039*
Konstant −4,896 2,656 3,398 1 0,065 0,007 0,033*
Omnibus-test av modellkoefficienter 0,000
Cox & Snell R 0,394
Nagelkerke R 0,689
Hosmer & Lemeshow-test 0,977
*Statistiskt signifikant då p-värdet<0,05
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negativt, vilket strider mot den förväntade effekten. Eftersom förtecknet inte är det 

förväntande och fastän p-värdet anger att resultaten är signifikant måste hypotes 2 

förkastas.  

Enligt hypotes 3 förväntades ett negativt samband mellan övriga tjänster som revisorn 

utför och hög upplevd revisionskvalitet. Förtecknet här är det förväntade negativa, men 

på grund av bristande signifikans måste hypotes 3 förkastas. Hypotes 4 förutsade ett 

positivt förhållande mellan arvodet och den höga upplevda revisionskvaliteten. 

Förtecknet för denna variabel är det förväntade och signifikansen är tillräcklig. Således 

kan konstateras att hypotes 4 får understöd. 

Enligt hypotes 5 förväntades ett positivt samband mellan hög upplevd revisionskvalitet 

och revisorns branschkännedom. Förtecknet var det förväntade men p-värdet för 

variabeln var inte tillräckligt, vilket gör att hypotesen måste förkastas. Enligt hypotes 6 

förväntades ett positivt samband mellan revisorns rykte och den höga upplevda 

revisionskvaliteten. Förtecknet för denna hypotes visade sig vara det förväntade och 

likaså var p-värdet signifikant. Hypotes 6 finner sålunda stöd i denna modell. 

Enligt hypoteserna 7 och 8 förväntades positiva samband mellan hög upplevd 

revisionskvalitet och empati respektive kundbetjäning. Förtecknet var inte det 

förväntade för någondera och därtill var p-värdet för högt för att dessa hypoteser skulle 

kunna accepteras. Enligt hypotes 9 förväntades ett positivt samband mellan hög 

upplevd revisionskvalitet och revisorns tillgänglighet. Förtecknet för denna hypotes 

blev inte det förväntade och det fick inte heller ett tillräckligt lågt p-värde för att kunna 

godkännas. Därmed förkastas hypotes 9.  

Modellen ger såvida stöd för tre hypoteser. Variablerna RYKTE, ARVODE och BYTE 

visade med 95 % sannolikhet signifikanta samband med den beroende variabeln. De 

resterande hypoteserna förkastades på grund av bristen på signifikans eller oväntat 

förtecken. Anmärkningsvärt är att då variablerna grupperades enligt Duffs (2004) 

indelning i tjänstens kvalitet och teknisk kvalitetet fick variablerna som tillhörde sidan 

för tjänstens kvalitets varken det förväntade förtecknet eller visade signifikanta 

samband med revisionskvaliteten. Detta föranledde att inga andra regressionsanalyser 

företogs som skulle ha mätt tjänstens kvalitet och revisionens tekniska kvalitet var för 

sig. 
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4.6. Test för skillnader i medelvärden mellan grupper 

T-test kan användas för att undersöka skillnader i medelvärde mellan grupper. För 

undersökningens ändamål insamlades också material från en kontrollgrupp. Detta 

ansågs vara viktigt för att stärka resultatens tillförlitlighet, dvs. gällde det som mätts för 

målgruppen också för kontrollgruppens del? Om ingen förändring, som kan tillskrivas 

variabeln BYTE, i kvalitet upplevs i kontrollgruppen men nog i målgruppen, kunde det 

finnas fog för att lagändringen och bytet till auktoriserad revisor i målgruppens företag 

lett till en förhöjd revisionskvalitet. Genom att genomföra t-test kan skillnader i 

medelvärden studeras mellan två av varandra oberoende grupper. 

Insamlingen av data skedde på samma sätt för kontrollgruppens som för det egentliga 

samplets del. Enkäterna till de mycket större företagen skickades ut alltid en arbetsdag 

senare än den egentliga enkätens utskick. Totalt 60 respondenter ur denna grupp 

svarade och då enkäten hade skickats ut till 191 (136) företag, erhölls en svarsprocent 

på 31,4 % (44,1%). Den modifierade enkäten och de övriga bilagorna som hänför sig till 

kontrollgruppen finns bland bilagorna i slutet av avhandlingen.  

Tabell 10 Deskriptiv statistik för kontrollgruppen 

 

Den största delen av företagen i kontrollgruppen, 26,7 % hade en balansomslutning 

som översteg 26 miljoner euro. En nästan lika stor del av respondenterna, 23,3 % 

uppgav att balansomslutningen var mellan 6 och 10 miljoner euro. Resten av företagen 

fördelades antingen under eller mellan dessa två huvudgrupper. För omsättningens del 

hade 80 % av företagen en omsättning mellan 1 och 45 miljoner euro. Antalet anställda 

på 50 till 100 var det mest förekommande antalet då 38,3 % av respondenterna uppgav 

denna mängd anställda.  

Balans Omsättning AT
Frekvens % Frekvens % Frekvens %

1-5 miljoner euro 10 16,7 1-15 milj. euro 14 23,3 <50 5 8,3
6-10 milj. euro 14 23,3 16-30 mil. euro 22 36,7 50-100 23 38,3
11-15 milj. euro 10 16,7 31-45 milj. euro 12 20,0 10-150 12 20,0
16-20 milj. euro 7 11,7 46-60 milj. euro 3 5,0 151-200 6 10,0
21-25 milj. euro 2 3,3 61-75 milj. euro 1 1,7 201-250 3 5,0
26≤ milj. euro 16 26,7 76-90 milj. euro 3 5,0 251-300 2 3,3
Total 59 98,3 91-105 milj. euro 1 1,7 301≤ 8 13,3
Saknade värden 1 1,7 106≤ milj. euro 4 6,7 Saknade 1 1,7
Totalt 60 100,0 Totalt 60 100,0 Totalt 60 100,0
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Det skulle i princip ha varit möjligt att dela in materialet som tillhörde målföretagen 

enligt uppgifterna gällande deras senaste revisorsbyte. Dock var det som tidigare 

spekulerades fullt möjligt att företagen vuxit och bytt revisor en gång tidigare under 

tidsperioden 2007-2014. Målföretagen som meddelat att de inte bytt från en 

lekmannarevisor till en auktoriserad revisor hade nämligen genomfört sitt revisorsbyte 

under denna tidsperiod. För analysen skulle mängden företag som under sitt senaste 

revisorsbyte bytt från lekmannarevisor till auktoriserad revisor inte ha varit tillräckligt 

stor (innehöll endast 63 företag) för att kunna erhålla signifikanta resultat. 

Kontrollgruppen som samlades in innehöll till sin storlek så annorlunda företag än 

målgruppen att det borde utgöra ett bra jämförelseobjekt. 

För t-testet, som utfördes som ett Independet-Samples T Test, erhöll målgruppen 

värdet 1 och kontrollgruppen värdet 0 i en variabel som gavs namnet grupp och som 

utgjorde grupperingsvariabeln inför testet. I tabell 10 presenteras gruppstatistik för de 

två grupperna målgrupp och kontrollgrupp. Innan testet genomfördes bildades för 

kontrollgruppen summavariabler för de oberoende variablerna vilkas medelvärden 

skulle jämföras. Tabell 10 ska därför studeras med tanke på att medelvärdena inte rör 

sig på en skala mellan 1 till 7 utan varierar från variabel till variabel, vilket har 

åskådliggjorts i tabell 10. För variablerna AUKT, BRANSCH och RYKTE är skalan 2 till 

14 där gränsen för när svaret var högt (5-7) kom att vara 9. Då tabellen visar att 

medelvärdet för AUKT är 6,81 för målgruppen och 10,02 för kontrollgruppen betyder 

det att respondenterna i målgruppen i medeltal svarade med ett värde mellan 1 och 4 

emedan respondenterna i kontrollgruppen svarade med ett värde mellan 5 och 7. För 

kontrollgruppens del spelade auktoriseringen en större roll än för kontrollgruppens del. 

Variablerna ÖVRTJÄN, ARVODE, EMPATI, KUNDB och TILLG hade en skala på 3 till 

21. Dessa variabler sammanställdes nämligen av 3 påståenden var. Variablerna antog 

gränsvärdet 14 när värdet var mellan 5 och 7. 

Variabeln BYTE består av 4 påståenden och dess gränsvärde har valts till 19. REKVA 

däremot består av hela 11 påståenden och därmed är också dess medelvärden i tabell 11 

de högsta. Gränsvärdet för den variabeln är 50. 
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Tabell 11 Gruppstatistik i samband med t-testet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Målgruppen hade således för ett flertal variabler ett lägre medelvärde än gränsvärdet 

för vad som angetts som gränsen för när respondenterna höll med om påståendet. För 

variabeln BYTE höll målgruppen i medeltal inte med om att revisionskvaliteten skulle 

ha förbättrats efter det senaste revisorsbytet medan kontrollgruppen vars medelvärde 

var 21,05, ansåg att bytet lett till en förbättrad revisionskvalitet. För variabeln 

ÖVRTJÄN har målgruppen åter ett medelvärde under gränsen för vad som kan anses 

som goda värden för de övriga variablerna. För denna variabel var dock hypotesen att 

övriga tjänster skulle ha en negativ effekt på revisionskvaliteten. Sålunda är ett lågt 

medelvärde för målgruppen ett gott tecken och till revisionskvalitetens fördel. 

Målgruppen ansåg i medeltal att de inte blivit erbjudna övriga tjänster av sin revisor. 

Kontrollgruppen däremot svarade knappt över gränsvärdet för denna variabel.  

Gruppstatistik
Variabel- 
namn Grupp N Medelvärde Lägre Högre Standard-

värden värden avvikelse
AUKT Målgrupp 113 6,81

2-8 9-14
2,247

Kontrollgrupp 60 10,02 2,494
BYTE Målgrupp 113 17,78

4-18 19-28
4,068

Kontrollgrupp 60 21,05 3,025
ÖVRTJÄN Målgrupp 113 10,47

3-13 3-13
4,789

Kontrollgrupp 60 14,37 3,737
ARVODE Målgrupp 113 13,86

3-13 14-21
5,449

Kontrollgrupp 60 15,85 3,593
BRANSCH Målgrupp 113 9,36

2-8 9-14
3,301

Kontrollgrupp 60 10,87 2,620
RYKTE Målgrupp 113 11,50

2-8 9-14
2,421

Kontrollgrupp 60 12,90 1,526
EMPATI Målgrupp 113 14,50

3-13 14-21
4,359

Kontrollgrupp 60 16,98 3,067
KUNDB Målgrupp 113 9,62

3-13 14-21
4,266

Kontrollgrupp 60 13,83 3,595
TILLG Målgrupp 113 16,78

3-13 14-21
3,941

Kontrollgrupp 60 17,38 2,841
REKVA Målgrupp 113 59,26

11-49 50-77
9,791

Kontrollgrupp 60 64,17 6,151
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För variabeln ARVODE ligger målgruppen med sitt medelvärde under gränsvärdet. De 

mindre företagen tycks i medeltal ha ansett att de inte får valuta för pengarna som de 

investerar i revisionstjänsten och att kostnaden är onödig med hänsyn till företagets 

omsättning samt med tanke på vad de behöver revisionen till. Båda gruppernas 

medeltal understeg gränsvärdet 14 för variabeln KUNDB. Det kan tänkas att ingendera 

av grupperna hade en åsikt i påståenden som berörde kundbetjäningen.   

I tabell 12 presenteras resultatet av t-testet. Värdena presenteras enligt resultatet av 

Levenes-testet som bestämmer om spridningen inom grupperna är lika. 

Signifikansnivån som används för denna statistiska analys är också 0,05. Om p-värdet 

för Levenes är större än p-värdet 0,05 betyder det att spridningen är lika inom gruppen 

och då ska resultaten utläsas från raden Equal variances assumed. Om p-värdet är lägre 

än 0,05 ska raden Equal variances not assumed avläsas. I tabellen nedan har detta 

redan beaktats.     

Tabell 12 Resultat av t-testet 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12 visar att det finns signifikanta skillnader på 95 % -nivån i medelvärde mellan 

målgruppen och kontrollgruppen för samtliga variabler utom TILLG.   

4.7. Respondenternas fria kommentarer 

Fastän frågorna i enkätens tredje del var frivilliga att svara på, valde ändå 72,6  % av 

respondenterna att svara på fråga 47 och 63,7 % att svara på fråga 48. På fråga 49 

svarade 31 % av respondenterna, där de kunde säga vad de ansåg om enkäten. För den 

frågans del kan sägas att den innehöll både positiv och negativ feedback. 

t df
P-värde  

(tvåsidigt)
Skillnad i  

medelvärde
AUKT −8,608 171,000 0,000 −3,211
BYTE −5,440 170,000 0,000 −3,272
ÖVRTJÄN −5,905 147,616 0,000 −3,898
ARVODE −2,881 163,024 0,005 −1,992
BRANSCH −3,054 171,000 0,003 −1,504
RYKTE −4,664 165,934 0,000 −1,404
EMPATI −4,364 157,807 0,000 −2,488
KUNDB −6,518 171,000 0,000 −4,214
TILLG −1,159 155,593 0,248 −0,605
REKVA −4,037 166,136 0,000 −4,910
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4.7.1. Åsikter om lagändringen år 2007 

I fråga 46 tillfrågades företagens åsikter om lagändringen år 2007 och det obligatoriska 

bytet från lekmannarevisor till auktoriserad revisor. Respondenterna ombads också 

ange sina åsikter om lagändringen samt behovet av den. Hälften av respondenterna, 

50,6 %, var på ett eller annat sätt negativt inställda till lagändringen och revisorsbytet.  

Lite över sju procent (7,3 %) av respondenterna ansåg att någon form av 

lekmannarevision fortfarande borde vara möjlig för företag som inte har lagstadgad 

revisionsskyldighet, men som skulle önska få sina bokslut reviderade ändå. 

Motiveringarna ljöd att det i små företag med tillräckligt etablerad verksamhet inte 

behövs så specialiserad revision. Vidare ansågs att då ledningen i företagen är samma 

som ägarna, krävs det inte revision alls för att säkerställa ägarnas intressen. 

Uppfattningen var allmänt att i små och medelstora bolag skulle en lekmannarevisor 

räcka mer än väl. 

 

Figur 16 Åsikter om lagändringen år 2007. 

En bråkdel av respondenterna, 2,4 %, ansåg att det var svårt att hitta en ny, bra revisor. 

3,7 % ansåg att det negativa med bytet var att de nya auktoriserade revisorerna var 

mindre tillgängliga, mindre flexibla, inte kände till vardagen i små företag och att 

revisionen endast innebar ifyllande av blanketter.  

Nästan 38 procent (37,8 %) av respondenterna som svarade på fråga 46 ansåg att 

lagändringen var onödig. Mest kretsade kommentarerna kring de ökade kostnaderna 

som uppkom. Det framkom också att förhållandet mellan pris och kvalitet sjunkit enligt 

vissa respondenter. Bland annat nämndes att Big 4 inte hinner fördjupa sig i företagets 

31% 

11% 

7% 2% 4% 
7% 

38% 

Positivt 

Allmänna kommentarer 

Ingen åsikt/har inte påverkat 

Svårt att hitta en ny revisor 

Nackdelar med stora revisionsbyråer 

Lekmannarevisorer skulle kunna 
tillåtas i små företag 
Negativt  
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verksamhet men ändå fakturerar mer än vad en lekmannarevisor skulle ha gjort. 

Många ansåg att de skulle ha klarat sig med en lekmannarevisor.  

Ungefär en tiondel av respondenterna, 7,3 %, hade ingen åsikt om lagändringen eller så 

uppgav respondenten att lagändringen inte berört företaget. 11 % av svaren på fråga 46 

kunde ses som allmänna kommentarer. Bland kommentarerna fanns personer som 

poängterade att slopandet av revisionsskyldigheten bland de minsta företagen var 

dåligt eftersom banker ändå kräver en rapport över bokslutet då företaget söker lån 

samt att kravet att bostadsaktiebolag ska ha en auktoriserad granskare försvårar 

disponenters jobb på små orter där revisionsbyråerna inte har kapacitet att sköta 

bostadsaktiebolag och tiotal bolagsstämmor ska hållas på våren. Av svaren framkom 

också den åsikten att utbildning för jobbet ger en mer trovärdig bild av revisionens 

kvalitet. 

Nästan en tredjedel, 30,5 %, förhöll sig positiva till lagändringen. Vissa ansåg att den 

föregående revisorn inte var á jour och att de inte utan en lagändring skulle ha förstått 

att anlita en bättre revisor. Det fanns också de som tyckte att den nuvarande revisorn 

verkligen jobbar för sitt arvode. En auktoriserad revisor ansågs garantera en grundnivå 

för revisorsyrkets utövande, men att det på landsbygden finns brist på GRM- 

auktoriserade revisorer. 

En gemensam syn på saken uppfattades både bland de negativa och bland de positiva 

kommentarerna, nämligen att de minsta bolagen (som efter lagändringen befriades 

från lagstadgad revision) ännu borde ha möjlighet att anlita lekmannarevisorer. 

Divergerande åsikter fanns om huruvida gränsvärdena för när revision krävs är bra 

såsom de är eller om de är för höga. Förslag gavs på att till exempel gränsen för 

omsättningen skulle kunna vara en miljon i stället för den nuvarande över 680 000 €. 

4.7.2. Åsikter om revisionskvaliteten 

Fråga 47 utredde respondenternas åsikter om revisionskvaliteten. Frågan ljöd: ”Hur 

upplever ni revisionskvaliteten efter lagförändringen och det senaste revisorsbytet? Har 

revisionskvaliteten förbättrats eller försämrats? Varför anser ni så?” 

Drygt hälften av respondenterna (62,7 %) hade valt att svara på fråga 47. Största delen 

av de som besvarade frågan, 41,7 %, ansåg att det inte skett någon ändring i 

revisionskvaliteten. Förutom kommentarerna om att det inte skett någon ändring 
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påpekade vissa att priset ändå höjts. 14 % besvarade frågan med att säga att de inte har 

någon åsikt i saken. 5,6 % av respondenterna ansåg att kvaliteten uttryckligen 

försämrats och en lika stor del, 5,6 %, ansåg att deras föregående revisor varit bättre än 

deras nuvarande. Då nämndes bland annat att den nuvarande revisorn är en ansiktslös 

kontrollerare som revisionsbyrån utsett åt företaget. 4,2 % kommenterade att priset 

stigit, men att de samtidigt inte märkt att tjänsten skulle ha ändrat i samma mån som 

priset ökat. 

I likhet med den föregående frågan (fråga 46) fanns det ett antal respondenter, 2,78 %, 

som ansåg att utbudet på bra revisorer försämrats. Kriterier som enligt respondenterna 

utmärker en ”bra” revisor är lättheten med vilken företagen kan ha kontakt med 

revisorn samt att revisorn inte är så teoretisk. 

Allt som allt ansåg 26,4 % av respondenterna att kvaliteten förbättrats efter det senaste 

revisorsbytet. 15,3% var fullkomligt nöjda med kvaliteten emedan 11, 1 % var nöjda med 

kvaliteten men hade också annat att tillägga. Bland annat kommenterades det att den 

nya revisorn är mer noggrann men märker samtidigt för företaget ogynnsamma 

detaljer. Respondenterna som tyckte att kvaliteten förbättrats ansåg också att 

auktoriserade revisorer är bättre på att koncentrera sig på det väsentliga i revisionen 

samt att den nya revisorn kan ge goda råd i bokföringen.    

 

Figur 17 Åsikter om huruvida revisionskvaliteten ändrat. 
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4.8. Sammanfattande diskussion 

I målgruppens sampel ingick 113 användbara svar. Ett kontrollsampel på 60 svar hade 

insamlats för att undersöka huruvida medelvärdena mellan målgruppen och 

kontrollgruppen var statistiskt signifikanta. Indikatorerna grupperades till faktorer 

genom faktoranalys för att sedan bilda summavariabler. De oberoende variablerna blev 

9 till antalet och den beroende variabeln revisionskvalitet kom att innehålla 11 

indikatorer, däribland sådana som mäter kompetens och oberoende.  

En korrelationsmatris utfördes för att utreda korrelationen mellan revisionskvaliteten 

och de olika oberoende variablerna. Samtliga oberoende variabler, förutom 

auktoriseringen, visade en signifikant positiv korrelation med den beroende variabeln 

(hög revisionskvalitet). 

Resultaten från t-testet visar att det finns signifikanta skillnader på 95 % -nivån i 

medelvärde mellan målgruppen och kontrollgruppen för samtliga variabler utom 

TILLG.   

Regressionsanalysens resultat visade inte på signifikanta samband mellan hög upplevd 

revisionskvalitet och övriga tjänster, branschkännedom, empati, kundbetjäning eller 

tillgänglighet. Vissa av dessa variabler hade också oväntade förtecken såsom empati, 

kundbetjäning, tillgänglighet och auktorisering. Auktorisering skulle ha visat på ett 

signifikant samband med revisionskvaliteten, men eftersom förtecknet inte var det 

förväntade måste hypotesen förkastas. Däremot visade resultaten från 

regressionsanalysen på ett positivt och signifikant samband mellan upplevd 

revisionskvalitet och tre oberoende variabler.  

Det första signifikanta och positiva sambandet noterades mellan hög upplevd 

revisionskvalitet och revisorsbytet. Undersökningens resultat har brister för denna 

hypotes del, eftersom alla de undersökta företagen vid sitt senaste revisorsbyte inte 

bytte från lekmannarevisor till auktoriserad revisor. Av detta dras slutsatsen att det 

nödvändigtvis inte behövde vara bytet från lekmannarevisor till auktoriserad revisor 

vilket föranledde ett uppsving eller en positiv skillnad i revisionskvaliteten utan snarare 

bytet i sig.  

Det kan med relativt stor sannolikhet konstateras att ett byte av revisor i ett företag för 

det mesta påverkar revisionskvaliteten positivt. Bytet från lekmannarevisor till 
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auktoriserad revisor kan sägas ha inverkat positivt på revisionskvaliteten, men detta 

utesluter inte möjligheten att alla revisorsbyten påverkar revisionskvaliteten positivt.  

Det andra för undersökningen positiva och signifikanta sambandet påträffades mellan 

arvodet och den höga upplevda revisionskvaliteten. Resultatet av korrelationsanalysen 

stärker resultatet av regressionsanalysen. Fastän respondenterna i enkätens avslutning 

konstaterade att priset för revisionstjänsterna stigit, tycktes ändå påståendena som 

mätte faktorn arvode i enkätens huvuddel ha lyckats med att samla in mer positiva 

inställningar än vad respondenterna sedan uttryckte i de sista frågorna. Beattie och 

Fearnley (1995) visade i sin studie att arvodet inte var en avgörande faktor vid valet av 

revisor men nog en av betydelse. Respondenterna skulle säkert ha varit mer missnöjda 

med arvodet om de inte upplevt att de fått valuta för pengarna och en bättre 

revisionskvalitet. Det kan också vara att det inte fanns sådana revisorer tillgängliga på 

marknaden som företaget skulle ha viljat ha, vilket resulterat i ett missnöje angående 

priset för revisionstjänsten.  

Arvodet kan också anses betyda att det ägnas mer timmar åt revisionen och att jobbet 

görs grundligare, vilket kan tänkas ha haft en inverkan på att det betalda arvodet 

ansågs vara skäligt. Bland annat forskningen utförd av Moizer (1997) visade att ett högt 

revisorsarvode tydde på ett stort antal arbetstimmar. Det ökade arvodet skulle i denna 

specifika situation kunna tänkas förklaras med att de auktoriserade revisorerna är 

tvungna att följa internationella standarder i motsats till lekmannarevisorerna. De 

internationella standarderna innehåller flera rekommendationer om revisorns 

rapportering och dokumentation, vilket kan antas ha en inverkan på antalet 

arbetstimmar. T-testet visar inga stora skillnader mellan medelvärdet för denna faktor. 

Kontrollgruppen hade lite högre medelvärde än målgruppen, men också målgruppens 

medelvärde var närmare fem än fyra på Likertskalan.  

Det tredje sambandet som i regressionsanalysen visade sig vara signifikant och positivt 

påträffades mellan ryktet och den höga upplevda revisionskvaliteten. 

Korrelationsanalysen stärkte detta resultat. Ryktet mättes i enkäten genom två 

påståenden, där ena gällde revisorns rykte och andra revisorns trovärdighet gentemot 

tredje part. För båda gruppernas del var medelvärdet för denna faktor mycket högt, för 

målgruppens del nästan en 7:a med 11,5 och för kontrollgruppens del 12,90. I 

kontrollgruppen hade 93,3 % av företagen en CGR-revisor emedan 53 % av 

målgruppens revisorer var CGR-auktoriserade. Dock var antalet CGR-revisorer ungefär 

lika, eftersom målgruppen var nästan dubbelt större än kontrollgruppen. I enkätens 
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sista del nämner någon respondent att de haft det svårt att hitta en duglig, bra revisor, 

ett val där ryktet kan tänkas spela en stor roll.  

DeAngelo skrev år 1981 att det speciellt låg i de stora revisionsbyråernas intressen att 

erbjuda en hög revisionskvalitet så att deras rykte inte skulle skadas. Av målgruppens 

revisorer var majoriteten enskilda näringsidkare. Att förlora ryktet kan tänkas inverka 

lika mycket på dessa enskilda näringsidkare som på större revisionsbyråer. Då ryktet, 

såsom Watkins, Hillison och Morecroft (2004) skriver, byggs upp av interessenternas 

uppfattningar är det inte mycket som krävs för att en revisor får dåligt rykte och blir 

utan kunder. Ett väsentligt fel som passerar obemärkt i en kunds bokföring innebär att 

revisionskvaliteten är låg i företaget och att revisorn inte är kompetent. Reynolds och 

Francis (2001) konstaterade att ett dåligt rykte och rättegångskostnader leder en 

revisor ingenvart och därför är ryktet en viktig faktor som förklarar revisionskvaliteten i 

ett företag. 

Auktoriseringen som en faktor framtagen av tidigare inhemsk forskning gav inga 

signifikanta resultat i varken korrelations- eller regressionsanalysen. Detta kan tänkas 

bero på, såsom det framkommer i enkätens sista del, att respondenterna inte gör 

åtskillnad mellan revisorerna på basis av deras auktorisering. Bland målföretagen fanns 

många som varit nöjda med revisionskvaliteten som deras lekmannarevisor åstadkom 

och som var missnöjda med deras nya auktoriserade revisor. Detta kan såklart också 

tas med en nypa salt – respondenterna är säkert missnöjda om revisorn är mindre 

medgörlig än förut – men som resultatet från de olika analyserna visar, var 

auktoriseringen inte en viktig faktor för revisionskvaliteten bland dessa företag. 

Missnöjet som respondenterna uttryckte i enkätens tredje del kan delvis förklaras med 

resultat från tidigare forskning. Forskare, såsom Johnson, Kurana och Reynolds (2002) 

fann i sin forskning att revisionskvaliteten var låg under de tre första åren av ett 

revisorsförhållande. Likväl fann Ghosh och Moon (2005) att problem kan uppstå inom 

de tre första åren av ett revisorsförhållande eftersom revisorn då inte ännu är bekant 

med företaget såsom han eller hon skulle vara efter ytterligare ett par år i tjänsten. 

Också Daugherty et al. (2012) fann att revisionskvaliteten inte är den högsta möjliga 

under de tre första åren av ett revisionsförhållande. 

Det att revisorns auktorisering inte visade sig ha betydelse för revisionskvaliteten 

kunde visserligen stärka det första sambandet mellan revisorsbytet och 

revisionskvaliteten. Det kunde indikera att revisorns auktorisering inte har någon 



 

 

79 

inverkan på revisionskvaliteten och det i sin tur skulle ge stöd för tanken om att det i 

målföretagen inte spelade någon roll om företagen senast bytt från lekmannarevisor till 

auktoriserad revisor eller från en auktoriserad revisor till en annan auktoriserad 

revisor.  
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5 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Detta sista kapitel sammanfattar det väsentligaste i avhandlingen. Vidare kommer 

resultatens reliabilitet och validitet att diskuteras. Till slut ges förslag till fortsatt 

forskning inom ämnet. 

Hög revisionskvalitet har ansetts vara ett viktigt inslag i dagens företag. Det anses att 

en hög revisionskvalitet kan säkras genom en enhetlig grundnivå på revisorernas 

kunskap, kunskap som bäst anses tryggad genom enhetliga krav på utbildning och 

erfarenhet. Revisionslagändringen som trädde i kraft år 2007 var resultatet av en lång 

process av internationell påverkan. Lagen innebar att de minsta företagen befriades 

från revisionsskyldighet och alla resterande företag som översteg vissa gränsvärden 

måste anlita en auktoriserad revisor. Således slopades det tidigare systemet med 

lekmannarevisorer. Orsakerna till slopandet var bland annat att lekmannarevisorer, 

utan specifika krav på varken utbildning eller examen, inte i längden ansågs kunna 

klara av att följa den omfattande lagstiftningen och utföra revisoner av hög kvalitet.  

Det huvudsakliga syftet med denna avhandling var att undersöka vilka faktorer som 

förklarar en hög upplevd revisionskvalitet i de företag som inte längre får anlita 

lekmannarevisorer. Undersökningen baserades på enkätsvar erhållna från 113 företag.  

Svaren analyserades omfattande i statistikprogrammet IMB SPSS Statistics 21. På 

materialet utfördes faktor- och korrelationsanalys samt inför regressionsanalysen 

bildades det summavariabler av indikatorerna. T-test utfördes för att jämföra 

medelvärden mellan målgruppen och kontrollgruppen. T-testet visade på signifikanta 

skillnader i medelvärden mellan grupperna för alla faktorer förutom tillgänglighet. 

Korrelationsanalysen visade att alla variabler förutom auktoriseringen korrelerar 

positivt med revisionskvaliteten. Resultaten från regressionsanalysen visade vad 

sannolikheten är för att en specifik variabel bland de oberoende variablerna ska ha en 

effekt på, eller i detta fall förklara, den höga revisionskvaliteten i målföretagen.  

Den logistiska regressionsanalysen visade att tre av de nio oberoende variablerna som 

testades i denna studie sannolikt förklarar den högt upplevda revisionskvaliteten i 

målföretagen. Tre av de uppställda hypoteserna kunde godkännas eftersom sambandet 

mellan faktorn och revisionskvaliteten var det förväntade. Sex hypoteser förkastades. 
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Resultatet för regressionsanalysen visade på ett positivt samband mellan högt upplevd 

revisionskvalitet och tre faktorer: revisorsbyte, revisorsarvode och revisorns rykte. 

Resultaten skulle tyda på att det inte endast är revisorsbytet som påverkat 

revisionskvaliteten i de undersökta företagen. Med viss övertygelse kan sägas att bytet 

från lekmannarevisor till auktoriserad revisor lett till en ökad revisionskvalitet i 

målföretagen. De erhållna svaren från kontrollgruppen visar dock att också de upplevt 

att deras revisorsbyte varit fördelaktigt med tanke på revisionskvaliteten, vilket skulle 

indikera att ett revisorsbyte i företag, oavsett om det är från lekmannarevisor till 

auktoriserad revisor eller från auktoriserad revisor till auktoriserad revisor, upplevs 

inverka positivt på revisionskvaliteten i företagen. 

Resultaten visade också på ett positivt samband mellan den upplevda 

revisionskvaliteten och revisorns rykte och revisorsarvodet, vilket indikerar att dessa är 

två faktorer som har en positiv inverkan på revisionskvaliteten. Detta överensstämde 

med resultat från tidigare forskning. 

Respondenterna hade i vissa av frågorna fått ta ställning till om de upplevde att det 

skett en förändring i revisionskvaliteten. Ur de fria kommentarerna i slutet av enkäten 

kunde utläsas att en stor del av respondenterna som svarat på de sista frågorna ansåg 

att lagändringen inte tillfört deras företag något positivt och att revisionskvaliteten inte 

ändrat.  

Vad denna avhandling visat är att det med relativ säkerhet kan konstateras på basis av 

korrelationsanalysen att alla testade variabler förutom auktorisering förklarar hög 

upplevd revisionskvalitet i de företag som tillhör målgruppen. Regressionsanalysen 

visade att tre av nio faktorer dock är mer sannolika att förklara den höga 

revisionskvaliteten: revisorsbyte, revisorsarvodet och revisorns rykte. Resultaten tyder 

på att dessa tre faktorer sannolikt förklarar hög upplevd revisionskvalitet i små 

finländska revisionsskyldiga företag. Denna avhandling har bidragit med att visa att 

vissa av de faktorer, som den tidigare forskningen tagit fram, också är tillämpbara på 

finländska förhållanden och revisionskvaliteten i små revisionsskyldiga företag. Det 

kan vara så att också de övriga av faktorerna skulle ha varit signifikanta och därmed 

sannolika att förklara revisonskvaliteten om samplet varit större.  

Samplets storlek var nämligen en av undersökningens begränsningar. För denna grupp 

av företag var det mycket svårt att hitta e-postadresser. Det verkade också som om 

denna grupp av företag inte heller hade intresse att delta i undersökningar. 
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Svarsprocenten på 12 % kan andå ses vara helt realistisk då enkätundersökningar är 

kända för att ha låga svarsprocenter, men det går inte att förneka att varje extra svar 

skulle ha gett mer tillförlitliga resultat. 

Den andra betydande begränsningen kan ses ha varit att enkäten möjligtvis var för 

svårförståelig för målföretagen. Vid utformningen av den togs inte hänsyn till att 

bakgrunden för de som svarade inte var homogen, vilket den skulle ha varit om 

undersökningen till exempel utförts på revisorer, såsom i tidigare forskning. Enkätens 

akademiska prägel kan tänkas ha avskräckt vissa av målföretagen från att svara. Vidare 

kan undersökningens omfattning ha hämmat datainsamlingen. Det är trots allt inte alla 

som orkar eller hinner svara på 49 frågor, även om ifyllandet endast beräknades ta upp 

till 15 minuter. 

En ytterligare begränsning kan ses vara databasen. Uppgifterna hämtade från Voitto+ 

var kanske inte fullt så tillförlitliga som de kunde ha varit. Då uppgifterna, som 

företagen lämnar in till Voitto+, matas in för hand i databasen, kan vara att det uppstår 

överföringsfel och uppgifterna kan vara olika än de som presenteras t.ex. på företagens 

hemsidor. Därutöver kan uppgifterna i databaser uppdateras med en viss fördröjning 

då företagen publicerar sina bokslut i olika takt.  

5.1. Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet kommer ofta upp i samband med ett instruments 

mätegenskaper. Ett instrument har reliabilitet om det kan tolkas lika i olika situationer. 

Med validitet menas att instrumentet, enkäten i detta fall, mäter exakt det som det är 

avsett att mäta. (Field 2005, s.12) 

Reliabiliteten för ett instrument kan säkras genom att göra om testet under samma 

rådande förhållanden och se om resultatet är detsamma. Om instrumentet är reliabelt 

blir resultatet samma för båda gångerna. Alternativt kan reliabiliteten säkras genom att 

tillämpa vissa statistiska metoder, såsom faktoranalys. (Field 2005, s.13) 

För denna undersökning utfördes faktoranalys på variabler på vilka det inte fanns 

entydig tidigare forskning. För de övriga variablernas del bildades summavariablerna 

på basen av tidigare forskning, vilket kan ses bidra till instrumentets, det vill säga 

enkätens, reliabilitet. Med dessa åtgärder blev undersökningens reliabilitet hög. 
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Validiteten i enkäten till denna undersökning stärktes av att flertalet av påståendena i 

enkäten direkt hämtades från tidigare forskning. Påståendena hade därför blivit testade 

flera gånger om och det kan hävdas att de påståenden, som direkt hämtats från tidigare 

studier, hade en hög validitet. 

5.2. Förslag till fortsatt forskning 

I och med att den lagstadgade revisionsskyldigheten för de minsta företagens del 

slopades skulle det vara av intresse att veta om och på vilka grunder de minsta 

företagen skulle kunna tänka sig att anlita en revisor. Är steget stort att ta när det är en 

auktoriserad revisor som företagen i så fall borde anlita? Skulle de minsta företagen 

uppfatta tröskeln som lägre om de skulle få anlita en lekmannarevisor? Har de märkt 

en skillnad nu när de inte längre har en revisor jämfört med när de hade en? Förlitar de 

sig ännu mer på sina bokförare och är bokföringstjänsterna på entreprenad? Har det 

skett förändringar i detta efter lagändringen 2007? Här kan det tänkas att en 

enkätundersökning inte lämpar sig för att samla in data, eftersom dessa företag kan 

tänkas vara ännu svårare att nå än målföretagen i denna undersökning. 

Det skulle också vara av intresse att utföra en liknande studie i revisionskvalitet bland 

denna grupp av företag men genom att revisionskvaliteten skulle mätas genom 

objektiva observationer. Det svåra i den sortens studie skulle kunna vara att hitta 

tillgänglig information som skulle vara jämförbar företagen emellan. Samtidigt skulle 

det möjligvis vara lättare att samla material och det skulle vara möjligt att hitta ett 

större sampel. Vidare behövs det sådana mått som skulle passa den finländska 

företagsmiljön; till exempel det i viss amerikansk forskning använda måttet antalet åtal 

skulle inte lämpa sig för användning i Finland. Till exempel använde Niemi (2004) 

revisorers timtaxa och revisorers karaktärsdrag för att i sin forskning studera 

förhållandet mellan företagets storlek och kostnaden för revision.  

En undersökning som verkligen skulle ha undersökt om det skett en ändring skulle ha 

varit möjlig om det funnits möjlighet att ställa frågorna före och efter lagändringen. 

Detta skulle dock ha krävt flera års förberedelser, vilket innebär att en undersökning av 

den typen skulle passa bättre som ämne till en doktorsavhandling eller ett större 

forskningsprojekt. Ifall det planeras nya revisionslagändringar eller möjligtvis EU 

direktiv skulle det också vara möjligt att göra nya undersökningar om dessa effekter.  
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BILAGA 1 ENKÄT 

Del 1: Vänligen välj det alternativ som bäst beskriver Ert företag 
 

1. Företagets balansomslutning (i euro)  
o < 100 000 
o 100 000 – 179 999 
o 180 000 – 259 999 
o 260 000 – 339 999 
o 340 000 ≤ 

 
2. Företagets omsättning (i euro) 
o < 200 000 
o 200 000 – 279 999 
o 280 000 – 379 999 
o 380 000 – 479 999 
o 480 000 – 579 999 
o 580 000 – 679 999 
o 680 000 ≤ 

 
3. Antal anställda i medeltal 
o 1-2 
o 3-4 
o 5-6 
o 7-8 
o 9-10 
o 11< 
 
4. Leds företaget av en utomstående vd?  
o Ja   
o Nej 

 
5. Är företaget ett familjeföretag?   
o Ja  
o Nej 

 
6. Vilket år är företaget grundat? (Fyll i årtal) 

 
7. Vilket år tillträdde Er nuvarande revisor? (Fyll i årtal) 

 
8. Er föregående revisor var en: 
o lekmannarevisor 
o GRM-revisor 
o CGR-revisor 
o kombination av ovanstående 

 
9. Den nuvarande revisorn är: 
o GRM-revisor 
o CGR-revisor 
o Annan, vad? (Fyll i) 

 
10. Er nuvarande revisors arbetsplats: (Möjlighet att välja flera alternativ) 
o Big 4-byrå (Deloitte, Ernst&Young, KPMG eller PwC ) 
o Annat auktoriserat revisionssamfund 
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o Egenföretagare 
o Annan, vad? (Fyll i) 
Del 2: Nedan följer ett antal påståenden. Var vänlig markera Er åsikt beträffande 
dem genom att välja det alternativ som bäst stämmer överens med Er 
uppfattning.  
Skalan är: 7= Helt av samma åsikt, 6= Nästan helt av samma åsikt, 5= Delvis av 
samma åsikt, 4= Vet inte eller har ingen bestämd åsikt, 3= Delvis av annan åsikt, 2= 
Nästan helt av motsatt åsikt, 1= Helt av motsatt åsikt 

 
11. Kvaliteten på vårt bokslut är god.  
12. Kvaliteten på vårt bokslut har förbättrats efter det senaste revisorsbytet. 
13. Jag anser att Big 4-byråer utför bättre revisioner än mindre revisionsbyråer. 
14. Jag anser att en CGR-revisor utför en bättre revision än en GRM-revisor eller en 

verksamhetsgranskare. 
15. Jag anser att revisorns auktorisering har betydelse för revisionskvaliteten. 
16. Vår revisor erbjuder oss skattekonsultering.  
17. Vår revisor erbjuder oss rådgivningstjänster. 
18. Vår revisor erbjuder oss redovisningstjänster.  
19. Revisionstjänsten är värd sitt pris.  
20. Revisionsarvodet är skäligt i förhållande till vår omsättning. 
21. Tjänsterna som revisorn utför står i proportion till revisionsarvodet som vi 

betalar. 
22. Vår revisor är mycket insatt i vår bransch. 
23. Vår revisor har den nödvändiga branschkännedomen för att effektivt utföra 

revisionen av vårt företag. 
24. Vår revisor har ett gott rykte.  
25. Vår revisor är trovärdig gentemot tredje part (inkl. skatteverket och långivare). 
26. Vår revisor är lyhörd för våra problem.  
27. Vår revisor har vårt bästa i tankarna.  
28. Vår revisor ger oss personlig uppmärksamhet.  
29. Vår revisor ordnar regelbundet möten med personalen för att identifiera 

centrala problem inom vårt företag.  
30. Vår revisor är villig att ge råd i praktiska redovisningsfrågor. 
31. Vårt företags (verkställande) ledning och vår revisor kommunicerar 

regelbundet. 
32. Vår revisor är flexibel när tidpunkterna för revisionsbesöken fastställs.  
33. Vår revisor är lättillgänglig (t.ex. per telefon). 
34. Under revisionen åstadkommer vår revisor så lite störningar hos oss som 

praktiskt taget är möjligt.  
35. Vår revisor har aldrig vidtagit sådana åtgärder vilka skulle äventyra hans eller 

hennes oberoende.  
36. Vår revisor är oberoende av ledningsgruppen eller styrelsen.  
37. Vår nuvarande revisor rapporterar väsentliga felaktigheter i sitt uttalande. 
38. Vår revisor är mycket kompetent. 
39. En auktoriserad revisor är mer kompetent än en lekmannarevisor att utföra vårt 

företags revision. 
40. Jag anser att revisorns utbildning inte har någon inverkan på revisionens 

kvalitet. 
41. Revisionen är viktig för vårt företag. 
42. Jag skulle rekommendera vår nuvarande revisor till andra företag. 
43. Jag anser att en hög kvalitet på revisionen är viktig för vårt företag. 
44. Jag anser att kvaliteten på revisionen i vårt företag har förbättrats efter vårt 

senaste revisorsbyte. 
45. Jag anser att kvaliteten på revisionen överlag har varit hög i vårt företag. 
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46. Jag anser att revisionskvaliteten i vårt företag varit på samma nivå under de 
senaste 5 åren. 

 
 

Del 3 (Öppna frågor) 
47. I och med förändringen i revisionslagen år 2007 kan inte längre 

lekmannarevisorer användas som revisorer i företag. Hur upplever ni 
lagförändringen överlag? Synpunkter på ändringen av revisionslagen och 
behoven av den. 

48. Hur upplever ni revisionskvaliteten efter lagförändringen och det senaste 
revisorsbytet? Har revisionskvaliteten förbättrats eller försämrats? Varför anser 
ni så? 

49. Åsikter om enkäten. 
 
 
ENKÄT kontrollgrupp (del 1 och del 3) 
 

Del 1: Vänligen välj det alternativ som bäst beskriver Ert företag 
 

1. Företagets balansomslutning (i miljoner euro) 
o <1 
o 1-5 
o 6-10 
o 11-15 
o 16-20 
o 21-25 
o 26≤ 

 
2. Företagets omsättning (i miljoner euro) 
o <1  
o 1 - 15 
o 16 - 30 
o 31 - 45 
o 46 - 60 
o 61 - 75 
o 76 - 90 
o 91 – 105 
o 106≤ 

 
 

3. Antal anställda i medeltal 
o <50 
o 50-100 
o 101-150 
o 151-200 
o 201-250 
o 251-300 
o 301≤ 
 
4. Leds företaget av en utomstående vd?  
o Ja   
o Nej 

 
5. Är företaget ett familjeföretag?   
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o Ja  
o Nej 

 
6. Vilket år är företaget grundat?  

 
7. Vilket år tillträdde er nuvarande revisor? 

 
8. Er föregående revisor var en: 
o GRM-revisor 
o CGR-revisor 
o kombination av ovanstående 
o Annan, vad? 

 
9. Den nuvarande revisorn är: 
o GRM-revisor 
o CGR-revisor 
o Annan, vad? 

 
10. Er nuvarande revisors arbetsplats: 
o Big 4-byrå (Deloitte, Ernst&Young, KPMG eller PwC ) 
o Annat auktoriserat revisionssamfund 
o Egenföretagare 
o Annan, vad? 

 
Del 3: 

47. Hur upplevde ni ändringen i revisionslagen år 2007 överlag? Synpunkter på 
ändringen av revisionslagen och behovet av den. 
48. Åsikter om enkäten. 
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BILAGA 2 KYSELY 

Osa 1: Valitsettehan yritystänne parhaiten kuvaavan vaihtoehdon 
 

1. Yrityksenne taseen loppusumma (euroissa) 
o < 100 000 
o 100 000 – 179 999 
o 180 000 – 259 999 
o 260 000 – 339 999 
o 340 000 ≤ 

 
2. Yrityksenne liikevaihto (euroissa) 
o < 200 000 
o 200 000 – 279 999 
o 280 000 – 379 999 
o 380 000 – 479 999 
o 480 000 – 579 999 
o 580 000 – 679 999 
o 680 000 ≤ 

 
3. Työntekijöitä keskimäärin 
o 1-2 
o 3-4 
o 5-6 
o 7-8 
o 9-10 
o 11< 

 
4. Johtaako yritystä ulkopuolinen toimitusjohtaja?   
o Kyllä  
o Ei 

 
5. Onko yritys perheyritys?    
o Kyllä  
o Ei 

 
6. Minä vuonna yrityksenne on perustettu?  

 
7. Minä vuonna nykyinen tilintarkastajanne aloitti yrityksessänne? 

 
8. Edellinen tilintarkastajanne oli: 
o Maallikkotilintarkastaja 
o HTM-tilintarkastaja 
o KHT-tilintarkastaja 
o yhdistelmä edellisistä 

 
9. Nykyinen tilintarkastajanne on: 
o HTM-tilintarkastaja  
o KHT-tilintarkastaja 
o Muu, mikä? 

 
10. Nykyisen tilintarkastajanne työpaikka: 
o Big 4-yhteisö (Deloitte, Ernst&Young, KPGM, PwC) 
o Muu auktorisoitu tilintarkastusyhteisö 
o Itsenäinen yrittäjä  
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o Muu, mikä? 
 

Osa 2: Vastaattehan seuraaviin väittämiin valitsemalla vaihtoehdon,  joka 
parhaiten kuvaa näkemystänne kyseiseen väittämään. 
Asteikko on seuraava: 7= Täysin samaa mieltä, 6= Melkein täysin samaa mieltä, 5= 
Melkein samaa mieltä, 4= En osaa sanoa tai ei tiettyä mielipidettä, 3= Osittain eri 
mieltä, 2= Osittain täysin eri mieltä, 1= Täysin eri mieltä 

 
11. Tilinpäätöksemme laatu on hyvä. 
12. Tilinpäätöksemme laatu on parantunut viimeisimmän tilintarkastajavaihdoksen 

jälkeen. 
13. Mielestäni Big 4-yhteisöt suorittavat parempia tilintarkastuksia kuin 

pienemmät tilintarkastusyritykset. 
14. Mielestäni KHT-tilintarkastaja suorittaa paremman tilintarkastuksen kuin 

HTM- tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja. 
15. Mielestäni tilintarkastajan auktorisoinnilla on vaikutusta tilintarkastuksen 

laatuun. 
16. Tilintarkastajamme tarjoaa meille verotukseen liittyvää neuvontaa. 
17. Tilintarkastajamme tarjoaa meille neuvontapalveluita. 
18. Tilintarkastajamme tarjoaa meille kirjanpitopalveluita. 
19. Tilintarkastuspalvelu on hintansa arvoinen. 
20. Tilintarkastuspalkkio on kohtuullinen suhteessa liikevaihtoomme. 
21. Tilintarkastajan suorittamat palvelut ovat oikeassa suhteessa maksamaamme 

tilintarkastuspalkkioon nähden. 
22. Tilintarkastajamme on hyvin perehtynyt toimialaamme. 
23. Tilintarkastajamme omaa tarvittavan toimialan tuntemuksen suorittaakseen 

yrityksemme tilintarkastuksen tehokkaasti. 
24. Tilintarkastajallamme on hyvä maine. 
25. Tilintarkastajamme on uskottava kolmatta osapuolta kohtaan (mukaan lukien 

verottaja ja lainanantajat). 
26. Tilintarkastajamme ymmärtää helposti ongelmamme. 
27. Tilintarkastajamme ajattelee meidän parastamme. 
28. Tilintarkastajamme huomioi meidät henkilökohtaisesti. 
29. Tilintarkastajamme järjestää työntekijöillemme säännöllisesti kokouksia 

tunnistaakseen yrityksemme keskeisimmät ongelmat. 
30. Tilintarkastajamme on halukas antamaan neuvoja käytännön kirjanpitoasioissa. 
31. Yrityksemme (toimeenpaneva) johto ja tilintarkastajamme pitävät 

säännöllisesti yhteyttä. 
32. Tilintarkastajamme on joustava sopiessamme tilintarkastuskäyntien ajankohtia.  
33. Tilintarkastajamme on helposti tavoitettavissa (esimerkiksi puhelimitse). 
34. Tilintarkastajamme aiheuttaa yrityksessämme niin vähän häiriöitä 

tilintarkastuksen aikana kuin käytännöllisesti katsoen on mahdollista. 
35. Tilintarkastajamme ei ole koskaan ryhtynyt toimenpiteisiin jotka vaarantaisivat 

hänen riippumattomuutensa. 
36. Tilintarkastajamme on johtoryhmästä tai hallituksesta riippumaton. 
37. Nykyinen tilintarkastajamme raportoi olennaisista virheistä lausunnossaan. 
38. Tilintarkastajamme on hyvin pätevä. 
39. Auktorisoitu tilintarkastaja on pätevämpi kuin maallikkotilintarkastaja 

suorittamaan yrityksemme tilintarkastuksen. 
40. Mielestäni tilintarkastajan koulutuksella ei ole merkitystä tilintarkastuksen 

laatuun. 
41. Tilintarkastus on tärkeä yrityksellemme. 
42. Suosittelisin nykyistä tilintarkastajaamme muille yrityksille.  
43. Mielestäni korkealaatuinen tilintarkastus on tärkeä yrityksellemme. 
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44. Mielestäni tilintarkastuksen laatu yrityksessämme on parantunut viimeisimmän 
tilintarkastajavaihdoksen jälkeen. 

45. Mielestäni tilintarkastuksen laatu yleisesti ottaen on ollut korkea 
yrityksessämme. 

46. Mielestäni tilintarkastuksen laatu yrityksessämme on ollut samalla tasolla 
viimeiset viisi vuotta. 

 
Osa 3 (Avoimet kysymykset) 
47. Vuoden 2007 tilintarkastuslakiuudistuksen myötä ei maallikkotilintarkastajia 

enää voi valita yritysten tilintarkastajiksi. Millaisena koette lakimuutoksen 
yleisesti ottaen? Mielipiteitä tilintarkastuslakimuutoksesta ja sen 
tarpeellisuudesta. 

48. Millaisena koette tilintarkastuksen laadun nyt lakimuutoksen ja viimeisimmän 
tilintarkastajavaihdoksen jälkeen? Onko laatu parantunut vai huonontunut? 
Miksi olette tätä mieltä? 

49. Mielipiteitä kyselystä? 
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BILAGA 3 FÖLJEBREV PÅ FINSKA OCH SVENSKA, 26.2.14 

Ämnesrad: Tilintarkastuksen laatu yrityksessänne/Revisionens kvalitet i ert företag 

Arvoisa vastaanottaja! 

Teen parhaillani pro gradu-tutkielmaani tilintarkastuksen laadusta Hanken Svenska 

handelshögskolanissa Vaasassa. Tavoitteenani on selvittää PK-yritysten mielipiteitä 

tilintarkastuksen ja tilintarkastajien laadusta. Osoitetietonne olen saanut 

kotisivuiltanne tai hakukoneita käyttäen. 

Pyydän Teitä ystävällisesti osallistumaan tutkimukseeni vastaamalla kyselylomakkeen 

kysymyksiin. Löydätte linkin kyselyyn tämän viestin lopusta. Vastauksenne on erittäin 

tärkeä tutkimuksen onnistumisen kannalta. Kyselyyn vastaaminen kestää enintään 15 

minuuttia. Pyydän teitä vastaamaan kyselylomakkeeseen, joko suomeksi tai ruotsiksi, 

viimeistään 13.3.2014 mennessä. 

Käsittelen vastauksenne luottamuksellisesti, raportoimatta kenenkään yksittäisiä 

vastauksia, ainoastaan kokonaisuuksia. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin 

kysymyksiinne osoitteessa paula.eriksson@student.hanken.fi. Mikäli myös haluatte 

yhteenvedon tutkimukseni tuloksista ilmoitattehan siitä minulle myös sähköpostilla. 

Kiitos osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin,  

Paula Eriksson 

____________________________________________________________

Bästa mottagare! 

Jag skriver som bäst min pro gradu-avhandling om revisionens kvalitet vid Hanken 

Svenska handelshögskolan i Vasa. Syftet är att utreda små och medelstora företags 

åsikter om revisionens och revisorernas kvalitet. Era adressuppgifter har jag fått från 

företagets hemsida eller genom att utnyttja sökmotorer. 

Jag ber Er vänligen delta i min undersökning genom att svara på frågorna i enkäten. 

Länken till enkäten finns i slutet av detta meddelande. Ert svar är mycket viktigt för att 

undersökningen ska lyckas. Det tar maximalt 15 minuter att besvara enkäten. Jag ber 

Er fylla i enkäten, antingen på finska eller på svenska, senast den 13.3.2014. 
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Jag behandlar Era svar konfidentiellt och rapporterar inte enskilda svar, endast 

helheter. Jag besvarar gärna frågor rörande undersökningen, så kontakta mig vid behov 

per e-post på adressen paula.eriksson@student.hanken.fi. Ifall Ni önskar ett 

sammandrag av min undersökning ber jag er också kontakta mig via e-post. 

Tack för Er medverkan! 

Med vänlig hälsning, 

Paula Eriksson 
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BILAGA 4 PÅMINNELSEBREV PÅ FINSKA OCH SVENSKA, 9.3.14 

Ämnesrad: Tilintarkastuksen laatu yrityksessänne/Revisionens kvalitet i Ert företag 

Arvoisa vastaanottaja! 

Lähetin Teille jonkin aikaa sitten samanlaisen sähköpostiviestin jossa pyysin Teitä 

osallistumaan tutkimukseeni vastaamalla kyselylomakkeen kysymyksiin. Kyselyn 

tavoitteena on selvittää PK-yritysten mielipiteitä tilintarkastuksen ja tilintarkastajien 

laadusta ja se tehdään pro gradu-tutkielmaani varten. Linkin kyselyyn löydätte tämän 

viestin lopusta.  

Pystyäkseni suorittamaan tilastotieteellisiä analyysejä, tarvitsisin riittävän määrän 

vastauksia. Siksi juuri Teidän vastauksenne on erittäin tärkeä tutkimuksen 

onnistumisen kannalta.  

Muistutan, että teillä on vielä muutama päivää aikaa vastata, eli viimeistään torstaina 

13.3.2014 toivoisin saavani vastauksenne. Kyselyyn vastaaminen kestää enintään 15 

minuuttia. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiinne osoitteessa 

paula.eriksson@student.hanken.fi.  

Mikäli olette jo vastanneet kiitän, ja pyydän anteeksi aiheetonta muistutusta! 

Kiitos osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin, 

____________________________________________________________

Bästa mottagare! 

Jag sände Er för en tid sedan ett liknande e-postmeddelande där jag bad Er delta i min 

undersökning genom att svara på frågorna i enkäten. Syftet med enkäten är att utreda 

små och medelstora företags åsikter om revisionens och revisorernas kvalitet och den 

görs för min pro gradu-avhandling. Länken till enkäten hittar Ni i slutet av detta 

meddelande. 

För att kunna göra statistiska analyser, skulle jag behöva ett tillräckligt antal svar. 

Därför är just Ert svar mycket viktigt för att undersökningen ska lyckas.  
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Jag påminner om att Ni ännu har några dagar tid på Er att svara, dvs. senast torsdagen 

den 13.3.2014 önskar jag få Era svar. Det tar maximalt 15 minuter att besvara enkäten. 

Jag besvarar gärna Era frågor beträffande undersökningen på 

paula.eriksson@student.hanken.fi. 

Ifall Ni redan svarat tackar jag och ber om ursäkt för den obefogade påminnelsen. 

Tack för Er medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 
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BILAGA 5 ANDRA PÅMINNELSEN PÅ FINSKA OCH SVENSKA, 14.3.14 

Ämnesrad: Tilintarkastuksen laatu yrityksessänne/Revisionens kvalitet i Ert företag 

Arvoisa vastaanottaja! 

Lähetin teille aikaisemmin sähköpostiviestin jossa muistutin Teitä pyynnöstäni 

osallistua tutkimukseeni vastaamalla kyselyyn. 

Pyynnöstänne on vastausaikaa pidennetty perjantaihin 21.3.2014 asti. Jokainen vastaus 

on tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeä, ja toivonkin että aikanne riittää 

tutkimukseen vastaamiseen. Vastaaminen kestää korkeintaan 15 minuuttia. Vastaan 

mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiinne osoitteessa 

paula.eriksson@student.hanken.fi. Linkin kyselyyn löydätte tämän viestin lopusta.  

Mikäli olette jo vastanneet kiitän, ja pyydän anteeksi aiheetonta viestiä! 

Kiitos osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin, 

____________________________________________________________

Bästa mottagare! 

Jag sände er tidigare ett e-postmeddelande där jag påminde Er om min begäran att Ni 

deltar i min undersökning genom att besvara enkäten.  

På Er begäran har svarstiden förlängts tills fredagen 21.3.2014. Varje svar är viktigt för 

att undersökningen ska lyckas och jag hoppas att ni tar er tid att svara på 

undersökningen. Det tar maximalt 15 minuter att svara. Jag besvarar gärna Era frågor 

beträffande undersökningen på paula.eriksson@student.hanken.fi. Länken till enkäten 

hittar Ni i slutet av detta meddelande. 

Ifall Ni redan svarat tackar jag och ber om ursäkt för det obefogade meddelandet. 

Tack för Er medverkan! 

Med vänliga hälsningar 
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BILAGA 6 FÖLJEBREV, KONTROLLGRUPP, 28.2.14 

Ämnesrad: Tilintarkastuksen laatu yrityksessänne/Revisionens kvalitet i ert företag 

Arvoisa vastaanottaja! 

Teen parhaillani pro gradu-tutkielmaani tilintarkastuksen laadusta Hanken Svenska 

handelshögskolanissa Vaasassa. Tavoitteenani on selvittää yritysten mielipiteitä 

tilintarkastuksen ja tilintarkastajien laadusta. Osoitetietonne olen saanut 

kotisivuiltanne tai hakukoneita käyttäen. 

Pyydän Teitä ystävällisesti osallistumaan tutkimukseeni vastaamalla kyselylomakkeen 

kysymyksiin. Löydätte linkin kyselyyn tämän viestin lopusta. Vastauksenne on erittäin 

tärkeä tutkimuksen onnistumisen kannalta. Kyselyyn vastaaminen kestää enintään 15 

minuuttia. Pyydän teitä vastaamaan kyselylomakkeeseen, joko suomeksi tai ruotsiksi, 

viimeistään 14.3.2014 mennessä. 

Käsittelen vastauksenne luottamuksellisesti, raportoimatta kenenkään yksittäisiä 

vastauksia. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiinne osoitteessa 

paula.eriksson@student.hanken.fi. 

Kiitos osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin, 

____________________________________________________________
Bästa mottagare! 

Jag skriver som bäst min pro gradu-avhandling om revisionens kvalitet vid Hanken 

Svenska handelshögskolan i Vasa. Syftet är att företags åsikter om revisionens och 

revisorernas kvalitet. Era adressuppgifter har jag fått från företagets hemsida eller 

genom att utnyttja sökmotorer. 

Jag ber Er vänligen delta i min undersökning genom att svara på frågorna i enkäten. 

Länken till enkäten finns i slutet av detta meddelande. Ert svar är mycket viktigt för att 

undersökningen ska lyckas. Det tar maximalt 15 minuter att besvara enkäten. Jag ber 

Er fylla i enkäten, antingen på finska eller på svenska, senast den 14.3.2014. 
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Jag behandlar Era svar konfidentiellt och rapporterar inte enskilda svar. Jag besvarar 

gärna frågor rörande undersökningen, så kontakta mig vid behov per e-post på 

adressen paula.eriksson@student.hanken.fi 

Tack för Er medverkan! 

Med vänlig hälsning, 
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BILAGA 7 PÅMINNELSE, KONTROLLGRUPP 10.3.14 

 

Arvoisa vastaanottaja! 

Lähetin Teille jonkin aikaa sitten samanlaisen sähköpostiviestin jossa pyysin Teitä 

osallistumaan tutkimukseeni vastaamalla kyselylomakkeen kysymyksiin. Kyselyn 

tavoitteena on selvittää yritysten mielipiteitä tilintarkastuksen ja tilintarkastajien 

laadusta ja se tehdään pro gradu-tutkielmaani varten. Linkin kyselyyn löydätte tämän 

viestin lopusta.  

Pystyäkseni suorittamaan tilastotieteellisiä analyysejä, tarvitsisin riittävän määrän 

vastauksia. Siksi juuri Teidän vastauksenne on erittäin tärkeä tutkimuksen 

onnistumisen kannalta.  

Muistutan, että teillä on vielä tämä viikko aikaa vastata, eli viimeistään perjantaina 

14.3.2014 toivoisin saavani vastauksenne. Kyselyyn vastaaminen kestää enintään 15 

minuuttia. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiinne osoitteessa 

paula.eriksson@student.hanken.fi.  

Mikäli olette jo vastanneet kiitän, ja pyydän anteeksi aiheetonta muistutusta! 

Kiitos osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin, 

____________________________________________________________ 

Bästa mottagare! 

Jag sände Er för en tid sedan ett liknande e-postmeddelande där jag bad Er delta i min 

undersökning genom att svara på frågorna i enkäten. Syftet med enkäten är att utreda 

företags åsikter om revisionens och revisorernas kvalitet och den görs för min pro 

gradu-avhandling. Länken till enkäten hittar Ni i slutet av detta meddelande. 

För att kunna göra statistiska analyser, skulle jag behöva ett tillräckligt antal svar. 

Därför är just Ert svar mycket viktigt för att undersökningen ska lyckas.  

Jag påminner om att Ni ännu har denna vecka tid på Er att svara, dvs. senast fredagen 

den 14.3.2014 önskar jag få Era svar. Det tar maximalt 15 minuter att besvara enkäten. 
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Jag besvarar gärna Era frågor beträffande undersökningen på 

paula.eriksson@student.hanken.fi. 

Ifall Ni redan svarat tackar jag och ber om ursäkt för den obefogade påminnelsen! 

Tack för Er medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 
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BILAGA 8 ANDRA PÅMINNELSEN, KONTROLLGRUPP 17.3.14 

Tilintarkastuksen laatu yrityksessänne/Revisionens kvalitet i Ert företag 

Arvoisa vastaanottaja! 

Lähetin teille viime viikolla sähköpostiviestin jossa muistutin Teitä pyynnöstäni 

osallistua tutkimukseeni vastaamalla kyselyyn. 

Pyynnöstänne on vastausaikaa pidennetty perjantaihin 21.3.2014 asti. Jokainen vastaus 

on tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeä, ja toivonkin että aikanne riittää 

tutkimukseen vastaamiseen. Vastaaminen kestää korkeintaan 15 minuuttia. Vastaan 

mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiinne osoitteessa 

paula.eriksson@student.hanken.fi. Linkin kyselyyn löydätte tämän viestin lopusta.  

Mikäli olette jo vastanneet kiitän, ja pyydän anteeksi aiheetonta viestiä! 

Kiitos osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin, 

____________________________________________________________ 

Bästa mottagare! 

Jag sände er förra veckan ett e-postmeddelande där jag påminde Er om min begäran 

att Ni deltar i min undersökning genom att besvara enkäten.  

På Er begäran har svarstiden förlängts tills fredagen 21.3.2014. Varje svar är viktigt för 

att undersökningen ska lyckas och jag hoppas att ni tar er tid att svara på 

undersökningen. Det tar maximalt 15 minuter att svara. Jag besvarar gärna Era frågor 

beträffande undersökningen på paula.eriksson@student.hanken.fi. Länken till enkäten 

hittar Ni i slutet av detta meddelande. 

Ifall Ni redan svarat tackar jag, och ber om ursäkt för det obefogade meddelandet! 

Tack för Er medverkan! 

Med vänliga hälsningar,  
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BILAGA 9 RESULTAT AV T-TESTET FÖR SVARSTIDEN 

 

 

95% Säkerhetsintervall på skillnaden
Lägre Högre

ÖVRTJÄN Förutsedda 
lika 
varianser

1,960 ,164 -,324 111 ,747 -,299 ,924 -2,130 1,531

BRANSCH Förutsedda 
lika 
varianser

1,987 ,161 -,483 111 ,630 -,308 ,636 -1,569 ,954

RYKTE Förutsedda 
lika 
varianser

,101 ,751 -,578 111 ,565 -,270 ,467 -1,194 ,655

EMPATI Förutsedda 
lika 
varianser

3,794 ,054 -,497 111 ,621 -,417 ,841 -2,083 1,248

KUNDB Förutsedda 
lika 
varianser

1,448 ,231 ,634 111 ,527 ,522 ,822 -1,107 2,151

TILLG Förutsedda 
lika 
varianser

,755 ,387 ,192 111 ,848 ,146 ,761 -1,361 1,653

AUKT Förutsedda 
lika 
varianser

1,110 ,294 -,617 111 ,538 -,267 ,433 -1,126 ,591

ARVODE Förutsedda 
lika 
varianser

2,021 ,158 ,259 111 ,796 ,272 1,052 -1,811 2,356

BYTE Förutsedda 
lika 
varianser

3,823 ,053 -,002 111 ,998 -,002 ,785 -1,558 1,554

REKVA Förutsedda 
lika 
varianser

3,026 ,085 -,696 111 ,488 -1,313 1,886 -5,050 2,424

Skillnad på 
standardfel

Likheter mellan varianser t-test för likheter mellan medelvärden

F Sig. t df
P-värde 

(tvåsidigt)
Skillnad i 

medelvärde


