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Sammandrag 
 
Revisionsbyråernas val av klienter har blivit alltmer viktigt på grund av den fortsatta priskonkurrensen och 
den ökade risken för rättstvister. Valet av klienter är avgörande på grund av den potentiella risken för att 
revisionsbyrån blir associerad med vissa klienter. Denna risk kallas för uppdragsrisk. Uppdragsrisk består 
av tre delar: klientens affärsrisk, revisorsrisk samt revisionsrisk. 
 
Enligt professionella standarder borde en revisionsbyrå i samband med ett beslut för att godkänna en klient 
på ett tillbörligt sätt ta i beaktande de risker som uppstår i och med att en revisionsbyrå erbjuder 
professionella tjänster under särskilda omständigheter. Det erbjuds ändå så gott som ingen vägledning över 
de faktorer som borde beaktas när ett beslut för att godkänna en klient fattas. En bra kategorisering av olika 
risktyper är delningen i klientens affärsrisk, revisorsrisk och revisionsrisk. Tidigare forskning i Finland 
erbjuder inte bevis på hur revisorer som fattar beslutet för att godkänna en klient upplever betydelsen av 
dessa tre risker.  
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur CGR-revisorer på Big 4-revisionsbyråer rangordnar klientens 
affärsrisk, revisorsrisk samt revisionsrisk. 
 
Undersökningen genomfördes som enkätundersökning där respondenterna var ombedda att rangordna 
faktorer relaterade till dessa risker. Enkäten skickades till alla CGR-revisorer på Big 4-revisionsbyråer. 
Enkäten nådde 394 revisorer och med 100 användbara svar blev svarsprocenten 25,4. 
 
Resultatet antyder att den viktigaste faktorn som påverkar klientens affärsrisk är klientens finansiella 
situation medan klientens finansiella utveckling och ledningens integritet var näst viktiga. 
Revisionsriskfaktorer rangordnades så att ledningens attityd mot den interna kontrollen var den viktigaste 
faktorn och information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar tillsammans med mångtydiga 
bokföringsprinciper var den näst viktiga. Revisionsbyråns relativa expertis i prospektklientens bransch 
upplevdes klart som den viktigaste faktorn i bedömningen av revisorsrisk. Revisionsrisk och revisorsrisk 
rangordnades som de två viktigaste komponenter i uppdragrisk medan klientens affärsrisk var klart mindre 
viktig än de två andra riskerna. De tre komponenterna var ändå mycket nära varandra och skillnaden 
mellan olika komponenter var inte signifikant.  
 
Resultaten stämde långt överens med tidigare forskning. Ingenting väldigt överraskande kom fram men 
undersökningen ger en bra bild över hur Big 4 CGR-revisorer rangordnar faktorer relaterade till klientens 
affärsrisk, revisionsrisk samt revisorsrisk. Skillnader i svaren mellan mera och mindre erfarna revisorer 
samt skillnader i svaren mellan olika revisionsbyråer var inte signifikanta. Också spridningen i svaren inom 
hela gruppen var tämligen liten. 
 
Genom att analysera resultaten kan man dra slutsatsen att det är i första taget företagets finansiella 
information och analytisk granskning som påverkar valet av klienten. Detta ter sig naturligt i och med att 
bokslut av alla företag måste revideras av godkända revisorer. Bokslutsanalys och analytisk granskning ger 
en snabb bild av företaget på ett kostnadseffektivt sätt, och också till exempel revisionsstandard 300 
forutsätter kvalitetsförsäkring av ekonomisk information av förflutna perioder. 
 
Nyckelord Val av klienter, uppdragsrisk, klientens affärsrisk, revisionsrisk, revisorsrisk 
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1 Inledning 

1.1 Problemområde 

Revisionsbyråernas val av klienter har blivit alltmer viktigt på grund av den fortsatta 

priskonkurrensen och den ökade risken för rättstvister. Valet av klienter är avgörande på 

grund av den potentiella risken för att revisionsbyrån blir associerad med vissa klienter. 

Denna risk kallas för uppdragsrisk. Risken för revisionsbyrån utgör alla de fall och 

händelser som skadligt kan påverka dess verksamhet, till exempel genom förlorade klienter, 

personalavgång, inkomstbortfall eller ett förlorat eller skadat rykte. Den tänkbara risken för 

revisionsbyråer kan med andra ord variera från ekonomiska förluster till konkurs. På grund 

av dessa risker är det väsentligt för revisionsbyråer att överväga nyttan och kostnaderna 

med att revisionsbyrån associeras med en viss klient. Uppdragsrisk består av tre delar: 

klientens affärsrisk, revisorsrisk samt revisionsrisk. (Canfield, Ethridge, & Marsh, 2007) 

 

Klientens affärsrisk innebär risken för att klienten inte kommer att kunna fortsätta sin 

verksamhet och att verksamheten är olönsam. Exempel på ökad affärsrisk hos klienten är 

till exempel going concern 1 -problem, inflatoriskt uppdrivna avkastningskrav och 

verksamhet på volatila näringsgrenar. Revisionsbyråer kan inte kontrollera storleken på 

klientens affärsrisk, utan de kan endast fastställa risken och avgöra ifall de godkänner 

risken eller inte. (Canfield et al, 2007) 

 

Revisorsrisk (ibland även kallad för revisors affärsrisk) är risken för att bli associerad med 

vissa klienter. När en revisionsbyrå väljer sina kunder borde de ta i beaktande de risker som 

                                                 
1 Fritt översatt blir termen “going concern” ”principen om fortsatt verksamhet”. Termen är dock inte etablerad 

inom svenskan och eftersom termen going concern är globalt använd, kommer den även att användas i detta 

arbete. 
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revisorn ställs inför gällande hans eller hennes professionella rykte. Ett exempel på 

revisorsrisk är en rättegång; oavsett utgången av åtalet ger det dålig publicitet, vilket kan 

skada revisorns och revisionsbolagets rykte. Man anser revisorsrisken hög ifall klienten har 

bytt revisionsbyrå ofta eller har en stor mängd rätteprocesser på gång. (Canfield et al, 2007) 

 

Revisionsrisk är risken för att väsentliga fel i bokslutsinformationen klarar sig igenom 

granskningen utan att upptäckas varpå utlåtandet i revisionsberättelsen blir felaktigt. Med 

andra ord betyder revisionsrisk att en revisor skriver en ren revisionsberättelse om ett 

bokslut som innehåller väsentliga fel. Faktorerna som påverkar revisionsrisken är stora och 

åtskilliga transaktioner i slutet av räkenskapsperioden, finansiella rapporter som inte är 

förberedda på ett lämpligt sätt, samt svagheter i den interna kontrollen. (Canfield et al, 2007) 

 

Fast ämnet är viktig, vet man lite om hur revisorerna fattar beslut om att godkänna eller 

förkasta en klient. Enligt professionella standarder borde en revisionsbyrå i samband med 

ett beslut för att godkänna en klient på ett tillbörligt sätt ta i beaktande de risker som 

uppstår i och med att en revisionsbyrå erbjuder professionella tjänster under särskilda 

omständigheter (Johnstone, 2001). Det erbjuds ändå väldigt lite vägledning om de faktorer 

som borde tas i beaktande när ett beslut för att godkänna en klient fattas, och tidigare 

forskning i Finland har inte klargjort hur revisorer som fattar beslutet för att godkänna en 

klient upplever betydelsen av klientens affärsrisk, revisorsrisk samt revisionsrisk. 

 

För att minimera risken för att bli associerad med vissa klienter förutsätter bland annat 

AICPA:s (American Institute of Certified Public Accountants) kvalitetskontrollstandarder 

att revisionsbyråer använder kända riktlinjer och tillvägagångssätt när de bestämmer ifall de 

ska godkänna en ny klient. SAS (Statements on Auditing Standards) nr. 84 kräver att en 

efterträdande revisor ställer vissa förfrågningar till den företrädande revisorn. CGR- 

Föreningens (Förening för revisorer som godkänts av Centralhandelskammaren) 

revisionsstandard nr 300 innehåller standarder och anvisningar för planering av 
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revisionsuppdrag samt saker man bör ta i beaktande under planeringen. Föreningens 

revisionsrekommendationer följer så noggrant som möjligt IFAC:s (International 

Federation of Accountants) internationella ISA-standarder (International Standards on 

Auditing) för revision och revisionsstandard nr 300 är översatt från ISA 300; ”Planning an 

Audit of Financial Statements”. Dessa standarder presenteras senare under 

rubriken ”relevanta standarder”.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur CGR-revisorer på Big 4-revisionsbyråer2 

rangordnar klientens affärsrisk, revisorsrisk samt revisionsrisk. 

 

Undersökningen avgränsas till att behandla endast CGR-revisorer eftersom de på grund av 

sin omfattande examen och därav följande ansvar och skyldigheter borde ha en omfattande 

kunskap om olika faktorer som måste tas i beaktande vid godkännandet av en klient. Vidare 

avgränsas arbetet till att behandla CGR-revisorer endast på Big 4-revisionsbyråer. Enligt 

Centralhandelskammarens statistik per 10.3.2010 anställer Big 4-revisionsbyråer cirka 62 

procent av alla CGR-revisorer och i och med att de är stora och alla de största företagen i 

Finland är kunder hos någon Big 4-revisionsbyrå kan man tänka sig att de har mera 

avancerade och enhetliga procedurer angående godkännandet av klienter. Det kan också 

vara att Big 4-revisorer jobbar med revision med större sannolikhet än andra CGR-revisorer 

som kan jobba med andra uppgifter och göra bara några revisionsuppdrag per år vid sidan 

om annat. Big 4 CGR:s kan med andra ord tänkas ha mera erfahrenhet av godkännandet av 

klienter än andra CGR-revisorer. 
                                                 
2 Big 8, 6, 5 & 4-revisionsbyråer: Med ”The Big four” menas de fyra största internationella revisionsbyråerna; 

PriceWaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young och KPMG. Gruppen var fram till 1989 

känd som ”Big 8” som sedan blev ”Big 6” (1989-1998) genom olika företagsköp och fusioner. ”Big 5” (1998-

2002) blev ”Big 4” efter Enron-skandalen 2002 som resulterade till Arthur Andersens konkurs. 
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1.3 Arbetets fortsatta uppläggning 

I kapitel två behandlas begreppet revisionsbyråernas val av klienter mera ingående och där 

redogörs även för relevanta standarder för detta arbete. Kapitel tre redogör för tidigare 

forskning inom området revisionsbyråernas val av klienter. I kapitel fyra presenteras 

arbetets forskningsuppgift, forskningsfrågor, metoder samt sampel. I kapitel fem 

presenteras och analyseras resultaten av undersökningen och i kapitel sex avslutas arbetet 

till en diskussion kring forskningsresultaten med hänsyn till syftet. Kapitel sex presenterar 

också förslag till fortsatt forskning. 
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2 Revisionsbyråernas val av klienter 

2.1 Inledning 

Corporate Governance, som fritt översatt blir ”bolagsstyrning” på svenska, behandlar 

tankegångar och bestämmelser om hur bolag skall ägas och styras. Varje bolag försöker 

maximera aktieägarnas avkastning på investerat kapital, vilket man försöker uppnå genom 

att styra bolag på lämpligt sätt och därigenom bidra till samhällsekonomins effektivitet och 

tillväxt. (Sevenius, 2007) Ett område inom bolagsstyrning är riskhantering. Riskhantering 

betyder att man med kvantitativa och kvalitativa metoder utvärderar och förebygger risker 

(Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys, 2008). Ett speciellt område inom 

revisionsbyråernas riskhantering är godkännande av klienter, på vilket detta arbete även 

kommer att koncentrera sig. 

 

En revisionsprocess kan delas in i tre steg: planering, granskning och rapportering. Vid 

planeringen av ett revisionsuppdrag skall revisorn avgöra vad som kommer att granskas, 

hur det skall göras och vem som skall göra det. Det handlar om att få ut god kunskap om 

företaget och dess bransch för att få ett så bra underlag som möjligt för själva granskningen. 

Underlaget används sedan för att bedöma var risken för att väsentliga fel kan förekomma är 

som störst. Det är på dessa områden revisionen sedan kommer att koncentreras på. Detta 

arbete kommer att fokusera endast på planeringsskedet till den utsträckning det påverkar 

revisionsbyråernas val av klienter. (Förening Auktoriserade Revisorer, 2002) 

 

En revisor som är verksam inom revisionsbranschen bör noggrant överväga ifall 

godkännande av en kundrelation kan medföra risker som äventyrar efterföljandet av 

revisorernas grundprinciper. Saker som kan äventyra revisorernas hederlighet eller 

professionella beteende är till exempel klientens deltagande i olaglig verksamhet, oärlighet 

eller tvivelaktig bokslutspraktik. (KHT-Yhdistys, 2008) För att kunna godkänna ett 

revisorsuppdrag borde en revisor evaluera betydelsen av identifierbara risker. Ifall riskerna 
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inte är obetydliga till sin karaktär bör en revisor vidta åtgärder för att eliminera eller 

reducera dessa risker. Sådana här försiktighetsåtgärder kan exempelvis vara införskaffandet 

av lämplig och tillräcklig förståelse av klientens verksamhet, uppdragets natur och 

omfattning samt förståelse och kunskap om branschen i fråga. Också användning av 

experter, anlitande av kunnig personal till uppdraget, planering av en skälig tidtabell för 

utförandet av uppdraget samt kunskap över relevanta standarder reducerar risker. (KHT-

Yhdistys, 2008) 

 

2.2 Bakgrund 

Olika revisionsbyråer använder olika procedurer när de väljer att godkänna eller 

underkänna en ny klient. Även om metoderna varierar är syftet gemensamt, nämligen att 

känna till hur den potentiella klienten har skött sin affärsverksamhet tidigare, att identifiera 

faktorer som kan bryta mot revisionsbyråernas professionella förpliktelser samt att få en 

inblick i ledningens hederlighet. Hartwell, Lightle och Moreland (2001) identifierar tio 

potentiella ”röda flaggor” som associeras med godkännande av klienter: 

1. Ofta förekommande byte av professionella tjänsteleverantörer som kan betyda ”opinion 

shopping”3. 

2. Svag finansiell bakgrund. Tidigare misslyckad affärsverksamhet eller konkurs kan tyda 

på att klienten tar obefogade risker.  

3. Arbets-/affärshistoria, som till exempel osäker adress eller anställningshistoria. 

4. Alltför processlysten som målsägare eller svarande. Risken för att en klient inte betalar 

eller inte håller avtal är större ifall klienten inte är rädd att väcka åtal. 
                                                 
3 Fritt översatt blir termen ”opinion shopping”; ”åsiktshandlande” eller ”åsiktsshopping”. Med termen menas 

att ett företag söker en revisor som är villig att ge ett positivt utlåtande om företagets redovisningspraxis även 

om företaget inte skulle förtjäna det. 
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5. En stor omsättning i den högre ledningen som ofta indikerar brister i den interna 

stabiliteten. 

6. Kort operativ historia – var var ledarna före de kom till det nuvarande företaget? 

7. Utländsk verksamhet och anläggningar – kan klienten ha hopp om att revisorn inte kollar 

alla anläggningar? 

8. Motvillighet att erbjuda referenser – ifall den potentiella klienten är ovillig att ge 

information före godkännandet av klienten, hur villiga är de ifall de godkänns som klienter? 

9. Press på att åstadkomma ett avtal snabbt, det är ofta ett tecken på att den potentiella 

klienten inte vill att revisorerna gör en utförlig bakgrundsundersökning.  

10. Reglerade handlingar som ofta indikerar dålig intern kontroll eller en ledning som 

ignorerar den interna kontrollen. 

 

2.3 Relevanta standarder 

2.3.1 SAS 84 

SAS nr. 84, ger vägledning för kommunikationen mellan den företrädande revisorn och den 

efterträdande revisorn när ett företag har bytt eller håller på att byta revisionsbyrå. SAS 84 

introducerar också illustrativa brev som en företrädande revisor kan använda ifall han eller 

hon upplever att en skriftlig kommunikation mellan den förra klienten och den 

efterträdande revisorn möjliggör en större tillgång till arbetspapper än utan en sådan 

kommunikation. Yrkesutövare som överväger att godkänna ett uppdrag för första gången, 

bör tillämpa SAS 84 kombinerad med andra etablerade standarder, såsom Statement on 

Quality Control Standards no. 2, System of Quality Control for a CPA Firms Accounting 

and Auditing Practice, (AICPA Professional Standards). SAS 84 har tre huvudpunkter: 

nödvändig information, omständigheter vid uppdragspropositionen (eng. the proposal 

environment) och företrädarens ansvar gentemot efterträdaren.  
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Punkten om nödvändig information innehåller noggranna och skäliga frågor till den 

företrädande revisorn som hjälper den efterträdande revisorn att bestämma om han eller hon 

ska godkänna ett uppdrag. Den efterträdande revisorn får inte godkänna ett uppdrag före 

han eller hon har pratat med den företrädande revisorn och utvärderat dennes svar. 

Nödvändig kommunikation innehåller saker relaterade till: 

- Information som kan påverka ledningens integritet. 

- Oenigheter med ledningen gällande bokföringsprinciper, revisionsförfarandet eller 

andra viktiga ärenden. 

- Kommunikation med revisionskommittéer eller motsvarande organ med makt och 

ansvar gällande bedrägeri, kundernas olagliga agerande och ärenden relaterade till 

den interna kontrollen.  

- Den företrädande revisorns förståelse för orsaker som har lett till ett revisorsbyte.  

 

Den andra huvudpunkten handlar om förhållandena vid förslagstidpunkten. En revisor 

borde inte acceptera ett uppdrag före en noggrann utvärdering av listan ovan har gjorts. En 

revisor kan ändå göra ett förslag till uppdraget före han eller hon initierar kommunikationen 

med den företrädande revisorn. I detta fall kan det ofta vara bra att i ett propositionsbrev 

underrätta den potentiella kunden om att revisorn inte formellt kan godkänna uppdraget 

före resultatet från kommunikationen med den företrädande revisorn har blivit bedömt. Ifall 

klienten ber om en offert från flera revisionsbyråer förväntas den företrädande revisorn inte 

svara på förfrågningar förrän en revisionsbyrå villkorligt har godkänt uppdraget.  

 

Den tredje huvudpunkten handlar om företrädarens ansvar gentemot efterträdaren. 

Företrädaren bör svara utförligt på efterträdarens förfrågningar och ifall företrädaren 

begränsar sina svar borde han eller hon meddela efterträdaren om detta. Orsaker som kan 

leda till begränsade svar är till exempel rättstvister, disciplinära procedurer eller andra 

ovanliga omständigheter. Ifall efterträdaren får ett begränsat svar bör han eller hon evaluera 
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implikationerna av detta och hur det påverkar godkännandet av klienten. (Journal Of 

Accountancy & Aicpa) 

 

2.3.2 QC Section 20: System of Quality Control for a CPA Firm´s Accounting and 

Auditing Practice 

Enligt System of Quality Control for a CPA Firm's Accounting and Auditing Practice, 

Acceptance and Continuance of Client and Engagements, borde en revisionsbyrå skapa och 

fastställa principer och förfaringsätt för val av klienter. Dessa principer och processer borde 

hjälpa revisionsbyråer att bedöma ifall ett klientförhållande ska godkännas och ifall 

revisionsbyrån borde vidta särskilda tillvägagångssätt för någon viss klient. Dessa principer 

och tillvägagångssätt borde också ge en revisionsbyrå en rimlig försäkran om att risken 

med sannolikheten att bli associerad med en viss klient minimeras. Skapandet av sådana 

principer och tillvägagångssätt innebär dock inte att en revisionsbyrå kan garantera 

integriteten eller tillförlitligheten hos en klient. Revisionsbyråer har inte skyldighet mot 

någon annan person eller revisionsbyrå när det gäller godkännande, avvisande eller 

bibehållande av klienter. Principen om försiktighet rekommenderar att revisionsbyråer är 

selektiva när de fattar beslut om sina kundförhållanden och professionella tjänster de ämnar 

erbjuda.  

 

Enligt kapitel 15 borde principer och tillvägagångssätt också erbjuda tillräcklig försäkran 

att revisionsbyrån  

1) Endast övertar uppdrag som skäligen kan förväntas fullgöras med tillräcklig 

professionell sakkunskap 

2) På ett tillbörligt sätt överväger risker som är anknutna till erbjudandet av 

professionella tjänster under speciella omständigheter. 
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För att minimera riskerna för missförstånd borde principer och procedurer möjliggöra 

skaffandet av förståelse för klienten gällande professionella tjänster. Professionella 

standarder kan till exempel erbjuda vägledning när en revisionsbyrå bestämmer ifall 

procedurer gällande förståelse borde vara muntliga eller skriftliga.  

 

Enligt uppdragsverkställandet (eng. engagement performance) bör en revisionsbyrå skapa 

principer och tillvägagångssätt för att kunna försäkra sig om att jobbet som uppdragsteamet 

utför möter tillämpliga professionella standarder, och andra krav och standarder för 

revisionsbyråns kvalitet. Dessa principer och tillvägagångssätt ska omfatta alla faser från 

planläggning till utförandet av ett uppdrag och ska täcka planerandet, utförandet, 

övervakandet, granskandet, dokumenterandet och kommunicerandet av resultatet av varje 

uppdrag.  

 

2.3.3 Revisionsstandard 300: Planering av revision/ISA 300: Planning an Audit 

of Financial Statements 

Från och med 2006 har CGR-föreningens styrelse godkänt revisionsstandarder som är 

exakta översättningar från IFAC:s standarder med de tillägg som finska lagstiftningen 

eventuellt behöver. Innehållet i revisionsstandard 300 och ISA 300 är med andra ord det 

samma. Standarden innehåller anvisningar om förfaringssätt samt övriga omständigheter 

som ska tas i beaktande när man planerar en revision. 

 

Till planeringen av en revision tillhör skapandet av en helhetsstrategi för revisionen samt 

skapandet av en plan för utförandet av revisionen. Avsikten med strategin och planen är att 

minska revisionsrisken till en godkänd nivå. Tillräcklig planering hjälper till att identifiera 

och lösa eventuella problem i rätt tid. Planering möjliggör också effektivt och ekonomiskt 

genomförande av uppdraget. Planeringen är ändå inte ett separat skede av revisionen utan 
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snarare en kontinuerlig och återkommande process som oftast börjar så fort den föregående 

revisionen har blivit slutförd och fortsätter ända tills uppdraget har blivit fullbordat. 

 

Enligt standarden borde den efterträdande revisorn kommunicera med den föregående 

revisorn ifall ett företag byter revisionsbyrå. Revisorn förväntas också genomföra de 

åtgärder för godkännande av ett revisionsuppdrag samt ett klientförhållande som räknas 

upp i revisionsstandard 220; ”Kvalitetsförsäkring av ekonomisk information för 

revideringar av förflutna perioder”. Revisorn ska också ta etiska regler och 

redovisningsstandarder i beaktande. Överlag ska planeringen av en revision, och därmed 

godkännande av en klient, skötas så att uppdraget kan utföras så att bokslutet ger riktiga 

och tillräckliga uppgifter om resultatet av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet 

och dess ekonomiska ställning. 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Kapitlets innehåll och syfte 

Kapitlet redogör för påverkande faktorer vid revisionsbyråernas val av klienter med hjälp 

av vetenskapliga undersökningar på området. Kapitlets två första artiklar ger en allmän bild 

av kunskapen inom området. Efter introduktionsdelen redogörs för artiklar som undersöker 

revisorernas granskningsprocesser, riskbedömning samt riskhanteringsstrategier. I slutet 

redogörs för revisorernas identifiering av riskfaktorer, hur en CBR-modell (eng. Case 

Based Reasoning) kan förbättra processen för att godkänna en klient och slutligen redogörs 

för hur icke-obligatorisk bolagsstyrning påverkar Singapore-revisorernas bedömning. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

3.2 Canfield, K., Ethridge, J. & Marsh, T. (2007) 

Canfield, Ethridge och Marshs (2007) syfte var att undersöka ifall revisionsbyråer har 

stramat åt sina beslut för att godkänna en klient efter att Enron-fallet uppdagades. 

Undersökningen fokuserar på tre saker: 

1) Att påvisa uppfattningar om uppdragsrisken och procedurer för att evaluera 

uppdragsrisken samt fastslå risknivån i revisionsbyråernas klientbas.  

2) Att undersöka den relativa betydelsen av de tre komponenterna i uppdragsrisk.  

3) Att se på olika strategier för att mildra riskerna som är associerade med klienter. 

Undersökningen genomfördes genom att skicka ett frågeformulär till 300 revisionspartners 

i USA. Skribenterna fick 61 användbara svar, vilket ger en svarsprocent på 20 procent. 96 

procent av respondenterna var ledande partners (eng. managing partners) eller 

revisionspartners med befogenhet att göra klientgodkännandebeslut. 
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Beträffande det första intresseområdet var respondenterna ombedda att bedöma på en skala 

från ett till fem ifall deras uppfattning om uppdragsrisk hade ändrat. Respondenterna 

tillfrågades också ifall de hade standarder och förfaringssätt för att bedöma uppdragsrisken 

och hur omfattande dessa procedurer är på en skala från ett till fem. Till sist undersöktes 

ifall revisorerna analyserar och bedömer risknivån för revisionsbyråns klientbas. Ifall 

respondenterna svarade ja, tillfrågades de ifall de upplevde att risknivån för klientbasen var 

låg, moderat eller hög, och ifall risknivån hade förändrats sedan början av 2000-talet och åt 

vilket håll förändringen hade varit. 

 

Resultatet från detta område visar att 85 procent av respondenterna tyckte att uppfattningen 

av uppdragsrisk hade förändrats, men endast till en moderat nivå. 90 procent av 

respondenterna svarade att de har standarder och procedurer för att handskas med beslut för 

godkännandet av klienter, men att den upplevda omfattningen av dessa standarder endast 

var tämligen extensiv. Endast 66 procent svarade ja på frågan om risknivån av 

revisionsbyråernas klientbas, och 56 procent av dessa upplevde att den var låg, 35 procent 

moderat och endast 9 procent att den var hög. Endast 23 procent tyckte att klassificeringen 

av klientbasens risknivå hade ändrat sedan början av 2000-talet och 11 procent av dessa 

upplevde att den hade sjunkit medan 89 procent upplevde att den hade stigit. 

 

Det andra området av intresse var att studera den relativa betydelsen av de tre 

komponenterna av uppdragsrisk. Respondenterna var ombedda att evaluera betydelsen av 

faktorer som representerade varje risk. Svaret skulle ges på en skala från ett till fem där ett 

var ”obetydlig” och fem var ”mycket viktig”. Resultatet antyder att respondenterna 

betraktar revisorsrisk som viktigast och klientens affärsrisk som näst viktigast. 

 

Det sista området av intresse handlade om strategier som förmildrar risker med att 

revisionsbyrån associeras med vissa klienter. Respondenterna tillfrågades ifall de använder 

särskilda strategier för ändamålet, och hur effektiva de upplevde att strategierna är. 
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Resultatet visar att endast en tredjedel av respondenterna har särklida strategier för att 

mildra dessa risker. Den mest effektiva strategin enligt dem var anställning av mera erfaren 

personal, som följdes av användning av specialister. Användning av ökade arvoden och 

aggressivare metoder för informationssamling var inte betraktade som effektiva strategier.  

 

Eftersom informationen är samlad från ett litet område i sydvästra USA, kan resultatet inte 

generaliseras. Undersökningen antar vidare att revisionsbyråer har uppskattat risknivån hos 

deras klienter rätt, vilket begränsar undersökningen ytterligare.  

 

3.3 Bedard, J., Deis, D., Curtis, M. & Jenkins, J (2008) 

Bedard, Deis, Curtis och Jenkins (2008) har gjort en sammanfattning över forskningen på 

området för revisionsbyråernas kvalitetskontroll med två syften. Det första syftet är att 

erbjuda information om rådande kunskap inom området beträffande de sätt 

revisionsbyråerna kontrollerar och övervakar olika risker på företagsnivå (eng. firm-level 

risk). Det andra syftet är att försöka identifiera särskilda områden där undersökningen för 

tillfället är otillräcklig. Artikeln har med andra ord inte något specifikt sampel, utan den är 

byggt på flera vetenskapliga artiklar och undersökningar under den generella 

rubriken ”företagets riskkontroll och -övervakning”. Det är viktigt att sammanfatta 

litteraturen inom detta breda område bland annat därför att Public Company Oversight 

Board4 (PCAOB) har placerat revisionsbyråernas kvalitetskontroll på sin agenda 2004. 

PCAOB överväger att revidera de existerande kvalitetskontrollstandarderna på grund av två 

orsaker. Den första orsaken är kriser som inträffat inom revisionsbranschen samt 

yrkesövergång från självreglering till extern reglering. Den andra orsaken är att enligt 

tidigare forskning tenderar revisorer ibland ägna sig åt beteende som hotar kvaliteten.  

 

                                                 
4 PCAOB är en federal statlig myndighet vars uppgift är att reglera revisionsbranschen och ge ut riktlinjer för 

Sarbanes Oxley Act. PCAOB utfärdar riktlinjer som förtydligar kraven för hur en revision ska genomföras. 
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Enligt Bedard et als artikelöversikt kom Cohen och Hanno (2000) i sin undersökning fram 

till att filosofin att hantera klienter och strukturen på företagsledningen påverkar 

revisorernas beslut om godkännandet av klienter. Johnstone (2000) kom fram till att risken 

påverkar beslutet för att godkänna en klient och att riskanpassningsstrategierna inte mildrar 

riskens effekt vid ett beslut om klientgodkännande. År 2005 kom Asare, Cohen och 

Trompeter fram till att risken påverkar beslut för att godkänna en klient men att 

omfattningen av icke-revisionstjänster inte påverkar beslutet. Resultatet från bland annat 

Shus undersökning (2000) tyder på att revisorernas avgång är påverkad av risken för 

rättstvister. Raghuandan och Rama (1999) kom fram till att det är mindre sannolikt att stora 

revisionsbyråer utför ett revisionsuppdrag som resulterar i revisorns avgång än ett uppdrag 

som resulterar i klientens avvisande. Detta resultat tyder på att revisionsbyråer har en 

likadan uppfattning om risker i situationer där man godkänner en klient och/eller att en 

revisors avgång tyder på ökad risk. Lee, Mande och Ortman (2004) kom i sin undersökning 

fram till att det är mindre sannolikt att revisorer avgår från klienter vars bolagsstyrning är 

av högre kvalitet. 

 

Skribenterna kommer i sin sammanfattning fram till några förslag till fortsatt forskning. 

Exempelvis kunde man undersöka hur beslut för att godkänna en klient har förändrats 

sedan tillkomsten av Sarbanes-Oxley Act5 (SOX) eller vilka effekter omstruktureringarna 

av revisionsprocesserna, som har kommit efter SOX, har haft för revisionskvaliteten. Ett 

ytterligare förslag på vidare forskning är att undersöka hur en ökad konkurrens för 

revisionsuppdrag påverkar ett beslut för att godkänna en klient i nuvarande miljö. 

 

                                                 
5 SOX syftar till att stärka den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Detta innebär att det ska 

vara svårare att vilseleda eller lura de intressenter som finns i bolaget och har investerat pengar i det, genom 

till exempel bedrägerier eller felaktig information till aktieägare och investerare. Detta sker genom test av 

bolagets interna kontroll. 



16 

 

 

 

3.4 Pratt, J. & Stice J (1994) 

Risken för rättstvister väcker allt mer oro inom revisionsbyråer. Rättstvister kan bland 

annat skada revisionsbyråns rykte genom att signalera att kvaliteten på revisionstjänster är 

dålig. Det är därför viktigt att revisorer effektivt kan granska potentiella klienter och 

omsorgsfullt bedöma risken för rättstvister. Pratts och Stices (1994) syfte var att undersöka 

denna granskningsprocess (eng. screening process) och avgöra ifall revisorernas 

bedömningar om risk för rättstvister och deras rekommendationer för en preliminär 

revisionsplan och revisionsarvode är påverkade av vissa klientkarakteristiska som har blivit 

empiriskt relaterade till rättstvister i redovisningslitteraturen. Hypotesen var att klientens 

ekonomiska tillstånd, tillgångsstruktur, försäljningstillväxt (eng. sales growth), 

marknadsvärde (eng. market value of equity), och växlingar i aktiepriser (eng. variability in 

stock price returns) är relaterade till revisorernas bedömning om risken för rättstvister, 

deras rekommendationer för revisionsarvoden samt för mängden behövligt bevis för 

minskningen av risk för materiella förvrängningar till en acceptabel nivå. 

 

Hypotesen testades med hjälp av ett fältexperiment där 243 revisionspartners och direktörer 

från fyra Big 6-revisionsbyråer från USA var ombedda att beskriva en potentiell 

revisionsklient. Efter beskrivningen var respondenterna ombedda att uppskatta riskerna för 

rättstvister som är associerade med uppdraget, värdera klientens finansiella tillstånd och ge 

rekommendationer för revisionsarvoden samt den mängd bevis som behövs.  

 

Den mottagna informationen testades med hjälp av en multipel regressionsanalys och 

ANOVA-test. Resultatet tyder på att revisorer först tar i beaktande klientens ekonomiska 

ställning när de bedömer risken för rättstvister och ger rekommendationer för 

revisionsplaner och -arvoden. Korrelationen mellan klientens ekonomiska ställning och 

risken för rättstvister var statistiskt signifikant till och med på en procents nivå. Sämre 

ekonomisk ställning associerades med högre risk för rättstvister, större behov av 

revisionsbevis samt högre revisionsarvoden. Resultatet gällande tillgångsstruktur 
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(fordringar och inventarier som en procent av totala tillgångar) var i stort sätt 

överensstämmande med hypotesen och med resultatet för den ekonomiska ställningen, men 

mycket svagare. Korrelationen mellan tillgångsstruktur och risken för rättstvister var inte 

signifikant. Kundens marknadsvärde och försäljningstillväxt var för det mesta inte 

relaterade till risken för rättstvister och växlingar i aktiepriser var varken negligerade eller 

ansedda att ha negativt samband med risken för rättstvister. Korrelationer mellan dessa 

faktorer var inte signifikanta. Ytterligare tester antyder att revisionsarvoden återspeglar 

både mängden revisionsbevis som samlas och därtill en premie för att täcka risken för 

rättstvister. Korrelationen mellan revisionsbevis och revisionsarvoden var signifikant till 

och med på en procents signifikansnivå. Revisorernas bedömning av risken för rättstvister 

förklarade en signifikant andel av variationer i revisionsarvoden efter antalet som kan 

förklaras med mängden revisionsbevis som behövs. Detta tyder på att revisorerna eventuellt 

tar betalt av kunderna för att försäkra sig mot framtida kostnader för rättstvister. 

Bevismaterialet från undersökningen föreslår dock att andelen av revisionsarvoden som 

utgör förskärningspremien mot rättstvister inte är relaterad till klientkarakteristiska i denna 

undersökning. Enligt skribenterna skulle identifieringen av sådana klientkarakteristiska 

vara ett viktigt område för forskning i framtiden.  

 

Resultatet begränsas på grund av att respondenterna var ombedda att helt enkelt 

rekommendera ett revisionsarvode utan existens av konkurrerande kontrollarvoden. 

Respondenterna var inte heller tillåtna att dra sig bort från uppdraget och risken för 

rättstvister var i stort sätt måttlig. Resultatet begränsas också eftersom skribenterna använde 

endast ett begränsat antal klientkarakteristiska och den experimentella utformningen inte 

innehöll ekonomiska incitament för revisorer att fatta noggranna och genomtänkta beslut. 

 



18 

 

 

 

3.5 Ayers, S. & Kaplan, S.E. (1998) 

Även om kostnaderna för rättstvister har ökat, har marknaden för revisionstjänster blivit 

alltmer konkurrenspräglad. Revisionsbyråer vill skaffa sig nya klienter men är samtidigt 

försiktiga med att godkänna kunder med alltför stora risker. Ayers och Kaplans (1998) syfte 

var att undersöka skillnader i bedömningen av klienter mellan partners som har erfarenhet 

av riskbedömning och partners som saknar erfarenhet.  

 

Ett frågeformulär med ett case6 skickades till 1000 partners på Big 6-revisionsbyråer och 

skribenterna fick 216 användbara svar. Caset handlade om ett potentiellt klientföretag. 

Respondenterna fick information om företagets bakgrund, bokslut, företagets behov av 

tjänster relaterade till revision och bokföring, jämförelser mellan företagets och branschens 

nyckeltal samt annan information som kan tänkas påverka beslutet att godkänna eller 

förkasta en klient. Respondenterna svarade också på frågor gällande sin erfarenhet inom 

revision.  

 

Alla partners var ombedda att svara på frågor som riskbedömningspartners oberoende av 

deras verkliga uppgifter eller ansvarsområden. Respondenterna skulle, utgående från 

informationen de fick, analysera och utvärdera den potentiella klientens ekonomiska 

ställning och ledningens integritet samt bedöma ifall de skulle godkänna klienten eller inte.  

 

Respondenterna delades in i två grupper beroende på sin erfarenhet; partners med obefintlig 

erfarenhet av riskbedömning kategoriserades som uppdragspartners och partners med över 

                                                 
6 Fritt översatt blir termen “case” en fallstudie, ett fall, en händelse eller ett förhållande. Eftersom den 

engelskspråkiga termen ”case” är mycket använd även på svenska, kommer den att användas också i detta 

arbete. 
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ett års erfarenhet kategoriserades som riskbedömningspartners. Testet utfördes med hjälp 

av ett T-test och ett multipelt regressionstest.  

 

Enligt resultatet gör riskbedömningspartners mera konservativa bedömningar gällande 

godkännandet av klienter än vad uppdragspartners gör. Partners med erfarenhet av 

riskbedömning hade också mera erfarenhet av offentlig bokföring än uppdragspartners. 

Resultatet tyder på att en bedömning av ledningens integritet, utan hänsyn till partners roll, 

är en viktig del av processen för att godkänna en klient. Resultatet begränsas av att 

frågeformulären inte innehöll all information som finns tillgänglig när ett beslut över 

godkännandet av en klient görs.  

 

3.6 Asare, S., Cohen, J. & Trompeter, G. (2005) 

När SOX trädde i kraft 30.7.2002, förbjöds revisionsbyråerna att erbjuda ”icke-

revisionstjänster”, såsom bokföring och värderingstjänster, till revisionsklienter. Alla icke-

revisionstjänster blev dock inte förbjudna. Grundtanken bakom förbudet var antagandet att 

revisorerna skulle vara mera villiga att godkänna klienter med högre risk i hopp om att 

kunna sälja mera tjänster utöver själva revisionen. Problemet var inte själva 

revisionsarvodena, utan handlade mera om att klienter med hög risk, som ändå var lukrativa, 

kunde påverka revisionsbyråernas objektivitet eller bli olönsamma för revisionskvaliteten. 

Beslutsfattarna var med andra ord oroliga över att revisionsbyråerna försummar 

revisionsrisken i revisionsplanering och -uppdraget. Under 2003 och 2004 fortsatte PCAOB 

diskussionen om huruvida ännu flera icke-revisionstjänster, såsom skattekonsultering, 

borde förbjudas. Understöd för ytterligare förbud borde dock hämtas från vetenskapliga 

undersökningar då resultaten i sådana undersökningar är viktiga när linjer och principer slås 

fast.  
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Asares, Cohens och Trompeters (2005) syfte var att ta reda på ifall reglerarnas påståenden 

angående 1) revisorernas godkännande av klienter med hög risk i hopp om att få intäkter 

från icke-revisionstjänster samt 2) revisorernas svaghet att ta ökad revisionsrisk i beaktande, 

är giltiga. Skribenterna manipulerade risken och möjligheten att sälja icke-revisionstjänster 

och observerade sedan hur revisorerna reagerade på ändringar i dessa variabler.  

 

Samplet bestod av 73 revisionspartners från två Big 5-revisionsbyråer, som var ombedda att 

evaluera en hypotetisk prospektklient. Partnerna svarade slumpmässigt på en av fyra 

experimentella situationer som var skapade så att möjligheter att erbjuda icke-

revisionstjänster och hålla ledningens integritet korsade varandra. Direktörerna var 

ombedda att utvärdera klientens affärsrisk, ledningens integritet och icke-revisionstjänster 

samt beslutsskedet som innehöll klientgodkännandebeslut och allokering av experter inom 

uppdragspersonalen. Hypotesen gjordes och testades med en generell linjär modell (eng. 

General Linear Model, GLM) och regressionsanalys. Hypoteserna i undersökningen var: 

Hypotes 1: Prospektklienter vars ledning har större integritet utsätter revisorer för mindre 

risk än de prospektklienter vars ledning har lägre integritet.  

Hypotes 2: Revisorernas riskbedömning varierar beroende på revisorernas möjlighet att 

sälja icke-revisionstjänster till prospektklienter.  

Hypoteser för beslutsskedena var: 

Hypotes 3a: Det är mera sannolikt att revisorer godkänner klienter ifall ledningen har hög 

integritet och revisionsbyrån kan erbjuda klienten icke-revisionstjänster. Ifall 

revisionsbyrån inte kan erbjuda klienten icke-revisionstjänster är det mindre sannolikt att 

revisionsbyrån godkänner klienten.  

Hypotes 3b: Högre nivåer i ledningens integritet gör klientgodkännandebeslutet mera 

sannolikt och detta samband varierar inte med möjligheten att erbjuda icke-revisionstjänster. 

Hypotes 4: Ledningens integritet kommer att påverka allokeringen av experter inom 

uppdragspersonalen. Speciellt för klienter vars integritet hos ledningen är lägre, kommer 

största delen av revisionen att allokeras till mera erfaren personal.  
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Det hittades inget bevis på att eventuella provisioner från icke-revisionstjänster skulle 

påverka allokeringen av experter, oavsett om ledningens integritet var direkt eller indirekt 

kopplad till frågan. Resultatet antyder också att trots att klienten blir mera attraktiv ifall 

möjligheterna att erbjuda icke-revisionstjänster finns, betyder det inte automatiskt att 

klienten blir godkänd. Ifall det fanns en möjlighet att sälja icke-revisionstjänster var den 

potentiella klienten till och med på en procents signifikansnivå mera attraktiv. Möjligheten 

att erbjuda icke-revisionstjänster påverkar varken den estimerade klientrisken, beslut att 

godkänna en klient, eller beslut om personalallokering. Resultatet visade däremot att 

ledningens låga integritet gjorde klienten mindre attraktiv och resulterade i en lägre nivå 

vid godkännandet av klienter och större upplevd risk. Ledningens integritet påverkade 

klientens lockelse till och med på en procents signifikansnivå. Dessa faktorer medförde att 

ett större antal experter blev anställda för uppdraget. Resultatet antyder vidare att partners 

brukar justera revisionsplanen så att den skall kompensera för större affärsrisk. Hypoteser 1, 

3b och 4 blev bekräftade, de andra blev det inte. 

 

3.7 Maletta, M & Kida, T. (1993) 

Maletta och Kidas (1993) syfte var att undersöka vilken roll olika omständigheter och 

risker i revisionsomgivningen har i revisorernas beslutsfattande. Hur dessa faktorer 

påverkar revisorns tillit till intern revision var av speciellt intresse. Hypotesen var att 

kontrollomgivningen och den inneboende risken påverkar revisorns tillit till intern revision 

så att revisorerna litar mera på den interna revisionen när kontrollomgivningen är stark och 

att effekten av kontrollomgivningen är större när den inneboende risken är hög. 

 

Samplet bestod av 62 svar från revisionspartners på en Big 6-revisionsbyrå. 

Respondenterna svarade på en serie av revisionsplaneringscase angående fordringarnas 

omloppshastighet i ett medelstort tillverkningsföretag. Respondenterna var ombedda att 

slutföra ett revisionsplaneringscase och det tillgängliga materialet innehöll generella 
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instruktioner, en allmän beskrivning av företaget och dess affärsomgivning, finansiell 

information samt detaljerad information över hur företaget fattar beslut om att sälja på 

kredit. 

 

Hypotesen testades med hjälp av en ANOVA-analys och resultatet indikerar att när 

omständigheter och risker i revisionsomgivningen tas i beaktande är specifika 

revisionsbeslut ganska komplicerade. Speciellt revisorernas tillit till den interna revisionen 

baserar sig på förhållandet mellan inneboende risk samt kontrollomgivning, inte enbart på 

faktorer relaterade till den interna revisionen. Enligt resultatet litar revisorerna mera på den 

interna revisionen när kontrollomgivningen är stark hellre än svag, under förutsättningarna 

att den inneboende risken är hög. Påverkan av stark kontrollomgivning var signifikant på en 

procents nivå när inneboende risken var hög. Resultatet understryker att det är viktigt att ta 

både olika saker och risker i revisionsomgivningen samt uppdragsspecifika variabler i 

beaktande när man studerar revisorernas beslutsfattandeprocesser. Beslut som verkar 

relativt enkla kan i verkligheten vara väldigt komplicerade när man tar i beaktande till 

exempel effekten av revisionsrisk. Undersökningen begränsas bland annat av att 

respondenterna var ombedda att bedöma endast en specifik del av hela revisionsprocessen 

och samplet bestod av respondenter på endast en revisionsbyrå. 

 

3.8 Johnstone. (2000) 

Johnstones (2000) syfte var att utveckla och testa en modell som skulle beskriva hur 

revisorer bedömer relevant risk och hur de anpassar sig till risken när de fattar beslut om 

godkännandet av klienter. Orsaken till undersökningen var brist på tidigare forskning på 

området som studerar effekterna av olika risker vid godkännandet av klienter. Eftersom 

tidigare forskning på området saknades när undersökningen gjordes, strävar modellen efter 

att beskriva hur revisorer fattar beslut gällande godkännandet av klienter snarare än att 
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redogöra för hur bra beslut de gör. Modellen byggdes upp med hjälp av två partners från 

Big 5-revisionsbyråerna och i enlighet med existerande professionella standarder. 

 

Modellen innehåller två skeden. Riskevalueringsskedet innehåller utvärdering av relevanta 

risker som är klientens affärsrisk, revisionsrisk och revisorsrisk. Det andra skedet av 

modellen föreslår att revisorer använder tre olika strategier för att anpassa sig efter risker 

vid godkännandet av klienter. Dessa strategier är 1) sållning (eng. screening) av klienter 

som baserar sig på klienters riskkarakteristiska, 2) sållning som baserar sig på risken att 

revisionsbyrån förlorar klienten och 3) användning av proaktiva strategier för riskadaption. 

Exempel på sådana strategier är justering av revisionsarvode, planer för behövligt 

revisionsbevis, planer för nödvändiga personaluppdrag och justering av mängden data som 

insamlas. 

  

Skribenten skickade ett frågeformulär till 150 partners på en Big 5-revisionsbyrå och fick 

137 fullständiga svar. Medeltalet för arbetserfarenhet bland respondenterna var 19 år och de 

hade gjort i genomsnitt nio beslut gällande godkännandet av klienter under året före 

undersökningen. Frågeformuläret bestod av olika case där risknivån varierade från låg till 

hög. Det fanns åtta olika versioner av caset men alla respondenter slutförde bara två. Varje 

case innehöll en kort beskrivning av företaget, dess finansiell information samt andra 

variabler som kan påverka revisionsbyråns beslut att godkänna en klient. Respondenterna 

evaluerade riskerna vid godkännandet av klienter och planerade strategier för 

riskanpassning för varje case. Som statistisk metod använde skribenten en modell för 

strukturellt samband (eng. Structural Equation Modeling, SEM7). 

 

Beträffande modellens första skede där riskerna evalueras, visar resultatet att partnernas 

bedömning av revisionsrisken påverkar bedömningen av klientens affärsrisk. Resultatet 

                                                 
7 SEM är en statistisk metod som samtidigt uppskattar associationen mellan observerade indikatorer och 

underliggande latenta konstruktioner samt associationen mellan latenta konstruktioner.  
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från första skedet var signifikant till och med på en procents nivå. Bedömningen av både 

revisionsrisk och klientens affärsrisk påverkar också bedömningen av revisorsrisk till och 

med på en procents signifikansnivå. Beträffande använda strategier för att anpassa sig till 

riskerna visar resultatet att partners använder två av tre strategier. Partnerna sållar klienter 

på basen av deras riskkarakteristika och på basen av risken som revisionsbyrån har att 

förlora klienten. Korrelationen mellan sållning av riskkarakteristika var signifikant på fem 

procents signifikansnivå medan korrelationen mellan sållning och risken som 

revisionsbyrån har att förlora en klient var signifikant på en procents nivå. Enligt 

undersökningen använder partners emellertid ändå inte proaktiva strategier för riskadaption. 

En möjlig förklaring till detta är att den hårda konkurrensen på marknaden hindrar partners 

från att justera revisionsarvodena så att arvodena skulle motsvara risken. Eftersom alla 

respondenter var från samma revisionsbyrå är en tillämpning av modellen på andra 

revisionsbyråer mycket begränsad.  

 

3.9 Johnstone, K. & Bedard, J. (2003) 

Skrivelser av PCAOB samt praktikorienterade undersökningar visar att revisionsbyråer 

ägnar mer och mer uppmärksamhet åt beslut för klientgodkännande. Detta görs genom 

evaluering av risker relaterade till klienter som följs av ett övervägande av strategier för att 

styra dessa risker till en godkänd nivå. Förståelse för hur evaluering av risk samt 

riskhantering fungerar är avgörande eftersom de prospektklienter som en revisionsbyrå 

godkänner avgör i sista hand hur revisionsbyråns klientportfölj ser ut och åt vilket håll den 

utvecklas. 

 

Johnstones och Bedards (2003) syfte var att undersöka ifall strategier för riskstyrning 

mildrar effekten av risk i situationer där man godkänner en klient och därigenom hjälper 

revisorerna att få relationer med prospektklienter till en godkänd risk-/avkastningsnivå. 

Skribenterna hade speciellt användning av specialister i uppdragspersonalen och högre 
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revisionsarvoden som strategier för riskstyrning. Undersökningen hade fyra hypoteser 

varav de två första var att planerad användning av specialister i personalen kommer att 

mildra den förväntade negativa relationen 1) mellan revisionsrisken och sannolikheten för 

klientgodkännande samt 2) mellan klientens affärsrisk och sannolikheten för godkännandet 

av en klient. De två andra hypoteserna var att högre revisionsarvoden kommer att mildra 

den förväntade negativa relationen 3) mellan revisorsrisken och sannolikheten för 

godkännandet av en klient samt 4) mellan klientens affärsrisk och sannolikheten för 

godkännandet av en klient.  

 

Samplet består av utvärderingar av potentiella kunder som är utförda av den deltagande 

revisionsbyrån. Samplet omfattar information om 425 klienter som den deltagande 

revisionsbyrån övervägde att ha som kunder mellan november 1997 och augusti 1998. 

Enligt en konceptuell modell av beslutet att godkänna en klient som baserar sig på tidigare 

forskning, professionella standarder och metoder som användes i deltagande 

revisionsbyråer, samlade uppdragspersonal information om risker relaterade till en 

potentiell kund från flera olika källor. Denna information analyserades sedan för att 

bedöma ifall den förväntade balansen mellan risk och avkastning är på en acceptabel nivå. 

Modellen föreslår sedan situationer där strategier för riskhantering kostnadseffektivt kan 

mildra unika risker för varje klient.  

 

Undersökningen testar den konceptuella modellen genom att analysera verkliga beslut som 

är gjorda av stora, professionella revisionsbyråer. Som källa använder skribenterna 

information över godkända klienter som finns dokumenterad i revisionsbyråns databas. 

Informationen innehåller bland annat klientriskfaktorer och information om det planerade 

revisionsarvodet samt den planerade användningen av specialister i uppdragspersonalen.  

 

Undersökningen använder en regressionsanalys för beslutet att godkänna en klient, där 

oberoende variabler innehåller mått på de tre olika riskerna som en revisor stöter på när han 
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eller hon måste fatta ett beslut om godkännandet av en klient. Revisionsrisken mäts som 

både risk för fel och risk för bedrägeri där variablerna indikerar klientens risk för fel och 

bedrägeri. Klientens affärsrisk är mätt med going concern analys med en variabel som 

indikerar uppdragspersonalens analys över att prospektklienten inte kommer att fortsätta sin 

verksamhet som going concern. Revisorsrisken är mätt i termer av klientens ägarstruktur 

(offentlig kontra privathandel) där variablerna indikerar ifall klientens aktier är föremål för 

offentlig handel. Växelverkan mellan dessa risker och specialister i personalen samt högre 

revisionsarvoden bildar med andra ord förutsättningar för ett hypotestest.  

 

Resultatet stämmer överens med den konceptuella modellen. Resultatet indikerar att även 

om det är mindre sannolikt att en revisionsbyrå godkänner klienter med hög risk för fel 

eller bedrägeri, så mildrar planerna på att anställa specialister till uppdragspersonalen denna 

effekt. Likaledes är det mindre sannolikt att en revisionsbyrå godkänner en klient med hög 

going concern-risk eller ett företag som är föremål för offentlig handel, men planerna på att 

ta högre revisionsarvoden mildrar denna effekt. Resultatet visar en selektiv användning av 

strategier för riskhantering i situationer där en klient godkänns, som baserar sig på 

karaktären av risken som är närvarande för varje särskild klient. Den deltagande 

revisionsbyrån tycks aktivt styra risker för fel och bedrägeri med hjälp av specialister i 

uppdragspersonalen och användande av högre revisionsarvoden för att hantera risker med 

going concern och risker som uppstår när ett företag är föremål för offentlig handel. 

Resultatet stämmer överens med hypoteserna ett, tre och fyra men inte med hypotes två.  

 

Undersökningen har flera begränsningar. För det första begränsas resultatet i och med att 

informationen om beslut för att godkänna en klient är samlad endast från ett företag och 

analysen baserar sig endast på variabler som företaget i fråga tyckte var tillräckligt viktiga 

för att skrivas in i databasen. För det andra kan uppdragspersonalen ha incitament att 

försöka framställa klienten i god dager för att öka möjligheterna att få uppdraget. För det 

tredje menar modellen att revisorerna tillämpar kompletterande revisionsinvesteringar för 
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att mildra riskerna med godkännandet av klienter när de förväntar sig att en sådan strategi 

kan vara effektiv för utförandet av en revision.  

 

3.10 Bedard, J. & Johnstone, K. (2004) 

Affärspressen har den senaste tiden rapporterat mera om belägg för påstådd 

resultatmanipulering. Också vissa akademiska undersökningar och SEC:s (Securities and 

Exchange Commission) verkställande åtgärder kommer med bevis på beteende hos 

ledningen som kan tolkas som resultatmanipulering. Tidigare undersökningar granskar 

bland annat revisorernas motreaktioner till klientrelaterade risker, men man vet mycket lite 

om naturen och omfattningen av revisorernas motreaktioner till risken för 

resultatmanipulering. Bedards och Johnstones (2004) första syfte är att undersöka 

förhållandet mellan risk för resultatmanipulering och revisorernas planerings- samt 

prissättningsbeslut. Genom att lägga mera krafter på att upptäcka av belägg för 

resultatmanipulering och genom att debitera större revisionsarvoden för att täcka stegvis 

växande kostnader för uppförande, bemanning samt styrande av ett uppdrag kan revisorerna 

minska utsattheten för rättstvister och förminska ett negativt rykte som associeras med 

resultatmanipulering. Det andra syftet är att undersöka förhållandet mellan 

bolagsstyrningsrisk och revisorernas planerings- samt prissättningsbeslut. Trots att ett 

ingripande av revisorer kan hindra belägg för resultatmanipulering, har man med hjälp av 

professionella standarder betonat behovet av effektiv bolagsstyrning för att minska riskerna 

för resultatmanipulering och andra risker associerade med finansiella rapporter. 

Skribenterna undersöker också ifall det finns ett ömsesidigt förhållande mellan dessa två 

risker och revisorernas planerings- samt prissättningsbeslut. Ifall dessa risker finns 

närvarande samtidigt innebär det både aggressiv ledning och otillräcklig bolagsstyrning.  

 

Undersökningen hade två huvudhypoteser. Den första hypotesen var att det finns en positiv 

växelverkan mellan resultatmanipulering och planerade revisionstimmar samt fakturering. 
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Den andra hypotesen var att det finns en positiv växelverkan mellan risker som är kopplade 

till bolagsstyrning och planerade revisionstimmar samt fakturering. Samplet i 

undersökningen bestod av uppdragspartnernas bedömningar av befintliga kunder. Samplet 

bestod av över 1000 bedömningar som var gjorda under åren 2000 och 2001. 

 

Resultatet från regressionsmodellen indikerar att en ökad risk för både resultatmanipulering 

och för bolagsstyrning är associerade med större satsningar på revision och med större 

revisionsavgifter. Korrelationen mellan dessa faktorer är signifikant till och med på en 

procents signifikansnivå. Risken för bolagsstyrning är dock ensam inte associerad med 

varken planerade revisionstimmar eller fakturering. Dessa korrelationer är ändå signifikanta 

på tio procents signifikansnivå så en svag korrelation finns. Resultatet visar att risken för 

bolagsstyrning kan associeras med en ökning av planerade revisionstimmar samt 

fakturering endast då ledningen tillämpar ett aggressivt rapporteringsbeteende, och att 

korrelationen mellan dessa faktorer är signifikant på fem procents signifikansnivå. 

Undersökningen begränsas bland annat på grund av att samplet är endast från en 

revisionsbyrå, att data inte indikerar revisionens varaktighet och skribenterna inte tar i 

beaktande förhållandet mellan revisionsarvoden och den ort där revisionsbyrån är belägen. 

 

3.11 Manry, D., Mock, T. & Turner, J. (2007) 

Manry, Mock och Turner (2007) utforskar ifall bedömningen som en revisor gör om 

uppdragsrisken före revisionen är sammankopplad med beräknade möjligheter till 

resultatmanipulering efter revisionen. Skribenterna använder uppskattade frivilliga 

resultatregleringar som mått på resultatmanipulering. Syftet med undersökningen är att 

undersöka ifall högre värdering av uppdragsrisken är associerad med indikationer av större 

resultatmanipulering i ett reviderat bokslut. Undersökningen är den första som relaterar 

värderingen av uppdragsrisken till risken för rättstvister som baserar sig på bevis från 

resultatregleringar. Riskbedömningen som görs före revisionsuppdraget är avgörande för 
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fastställandet av revisionsarvoden och för uppdragets totala arbetsmängd (eng. overall audit 

effort). Riskbedömningen är viktig också därför att den gör det möjligt för revisorer att ha 

en balans mellan uppdragsavkastning och risk för rättstvister i deras klientportföljer.  

 

Samplet består av finansiellt data och riskbedömningar från revideringar i 90 företag. 45 av 

dessa företag uppskattas ha en låg risk och 45 uppskattas ha en hög risk. Företagen i 

samplen är klienter i tre stora internationella revisionsbyråer i olika delar av USA. 42 av 

företagen hade sin räkenskapsperiod 1999 till 2000 och 48 hade den 2000 till 2001. 

Skribenterna testade en hypotes angående korrelationen mellan bedömningen av 

uppdragsrisken före revision och uppskattade frivilliga resultatregleringar efter revision. 

Hypotesen i undersökningen var att de företag vars uppdragsrisk har blivit estimerad som 

hög, har betydligt mycket högre uppskattade frivilliga resultatregleringar än de företag, vars 

uppdragsrisk har blivit estimerad som låg.  

 

Hypotesen testades med hjälp av en multivariantanalys och skribenterna upptäckte en 

positiv, signifikant korrelation mellan den uppskattade uppdragsrisken och inkomstökande 

frivilliga resultatregleringar. Korrelationen var signifikant till och med på en procents 

signifikansnivå. Resultatet antyder att klienter med högre risk rapporterar efter revisionen 

högre frivilliga resultatregleringar som ökar intäkterna. Resultatet antyder också att 

revisorerna är färdiga att godkänna större frivilliga resultatregleringar med klienter som 

innehar större risk även om det kan resultera i en ökad risk för rättstvister efter revisionen. 

 

Undersökningen har vissa begränsningar. Företagen i samplen är valda apriorisk av 

revisionsbyråer med avsikt att påvisa större uppdragsrisk. För att förstärka den externa 

validiteten matchades alla klienter med högre risk med klienter med lägre risk i samma 

bransch och med samma revisionspartner, om det bara var möjligt.  
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3.12 Morgan, J. & Stocken, P. (1998) 

Kostnader för rättstvister på grund av tjänstefel har stigit kraftigt för Big 6-

revisionsbyråerna. På grund av den stigande utsattheten för skadeståndsskyldighet på grund 

av orsaker som i mångt och mycket är utanför revisorernas kontroll är det viktigt att 

överväga affärsriskens effekter på prissättningen av revisionen. Enligt AICPA består 

affärsrisken av klientens affärsrisk och revisorsrisk. Affärsrisk tolkas följaktligen som risk 

för rättstvister under revisionen och efter publicering av revisionsrapporten, efter att 

revisorn har följt alla steg SAS kräver. En väsentlig egenskap av revisionsomgivningen är 

att revisorerna lär känna affärsrisken som associeras med klienten under uppdragets gång. 

Det finns många faktorer som kan vara kända av de tjänstehavande revisorerna men inte av 

prospektrevisorerna. Sådana faktorer är till exempel ledningens integritet, tvetydiga 

bokföringsprinciper, värdering av tillgångar som framtvingar substantiella bedömningar 

samt företagets ägarstruktur. Kunskap av dessa faktorer kan ge den tjänstehavande revisorn 

en informell fördel jämfört med sina konkurrenter. 

 

Syftet med Morgans och Stockens (1998) undersökning var att granska vilken roll 

informationen om klientens affärsrisk har vid bestämningen av revisionsarvoden. Beslut om 

prissättningen av en revision undersöktes med hjälp av en uppsättning som innehöll två 

perioder. Den första perioden innehöll två riskneutrala revisorer samt en revisionsklient. 

Skribenterna utgick ifrån att revisorerna i början var lika omedvetna om klientens risktyp. I 

början valde revisorerna klientens risktyp varefter de samtidigt gav en offert för ett 

revisionsuppdrag. Därefter utförde den tjänstehavande revisorn uppdraget och lärde sig 

eventuellt känna klientens risktyp. Ifall en rättsprocess inträffade efter uppdraget, 

slutade ”spelet” och ifall en rättsprocess inte inträffade uppdaterade revisorerna den tidigare 

tilltron till klientens risktyp. I början av den andra perioden gav den tjänstehavande revisorn 

och prospektrevisorn åter en offert för ett revisionsuppdrag. Skribenterna visar att i en 

sådan miljö reflekterar inte revisionsarvodena till fullo kostnaderna för affärsrisken.  
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Ofullständig information karakteriserar omgivningen vid en revision. Det verkar 

följaktligen naturligt att informationsasymmetri i frågan om revisionsklientens affärsrisk 

påverkar prissättningen av ett revisionsuppdrag. Resultatet visar att ofullständig 

prissättning av affärsrisken och skillnader i revisorsomsättningen uppstår i skribenternas 

modell som en konsekvens av priskonkurrensen mellan revisorer när 

informationsasymmetri är närvarande. Resultatet visar att transaktionskostnader, 

teknologiska skillnader mellan revisorer samt operativ effektivitet vilka uppstår genom 

upprepad prestation, inte behövs för att förklara fenomenet.  

 

3.13 Johnstone, K. & Bedard J (2001) 

Flera redovisningsstandarder, såsom SAS nr. 47, AICPA 1983, SAS nr. 82 och AICPA 

1997, menar att en revisor bör reagera på risker som uppstår på grund av naturen, tajmingen 

och/eller omfattningen i revisionsprocesser. Ifall dessa åtgärder kräver större insatser eller 

mera resurser i form av en större personal eller specialistpersonal borde revisionsarvodena 

återspegla det. Dessa åtgärder kan ändå inte skydda en revisionsbyrå helt och hållet mot 

framtida kostnader i och med rättsprocesser. Trots att professionell vägledning föreslår att 

klientrisken borde leda till budgetering av flera uppdragstimmar samt till högre 

revisionsarvoden, visar tidigare forskning oförenliga resultat gällande dessa punkter. 

Johnstones och Bedards (2001) undersökning utreder hur klientriskfaktorer och erbjudandet 

av ytterligare tjänster påverkar uppdragsplanering och -prissättning.  

 

Undersökningen hade två syften. Det första var att undersöka vilka effekter 

klientriskfaktorer har på uppdragsplanering och -prissättning. Tidigare undersökningar har 

inte lyckats påvisa ett konsekvent förhållande mellan risk och revisionssatsning. Det andra 

syftet var att undersöka ifall erbjudandet av tilläggstjänster (som till exempel konsultering 

för ledningen eller skatterådgivning) till prospektkunder påverkar uppdragsplanering och -

prissättning. Myndigheterna är oroliga för hur dessa tilläggstjänster påverkar yrket eftersom 
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tilläggstjänster har blivit ekonomiskt viktiga. Undersökningen hade också två hypoteser. 

Den första var att antalet planerade uppdragstimmar kommer att vara högre för kunder med 

risk för fel eller bedrägeri, vilket kommer att leda till högre revisionsarvoden. Den andra 

var att planerade uppdragstimmar kommer att vara högre för kunder som köper 

tilläggstjänster, vilket även kommer att leda till högre revisionsarvoden. Samplet i 

undersökningen bestod av faktiska bedömningar av prospektkunder från en revisionsbyrås 

databas. Samplet bestod av 336 potentiella kunder som hade fått en offert från 

revisionsbyrån mellan november 1997 och augusti 1998.  

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av OLS-regressionsanalys och resultatet visar att 

risken för fel har en liten påverkan på revisionssatsningen och att risken för bedrägeri inte 

påverkar revisionssatsningen. I det här skedet av revisionsplaneringen associeras 

riskfaktorerna med olikheter i revisionspersonalen och planer för insamling av bevis, vilket 

dock inte påverkar den totala personalbudgeten mycket. Med klienter med risk för fel eller 

bedrägeri planerar uppdragsteam ofta användningen av personal som har specialkunskap 

och erfarenhet av kunder med högre risk. Korrelationen mellan klienter med risk för 

bedrägeri och användningen av personal som har specialkunskap är signifikant på fem 

procents signifikansnivå medan korrelationen mellan klienter med risk för fel och 

användningen av personal med specialkunskap är signifikant till och med på en procents 

signifikansnivå. Resultatet tyder på att revisionsbyråerna planerar mer omfattande tester för 

kunder med element för risk för fel men inte till kunder med element för risk för bedrägeri. 

Forskningsresultatet indikerar att revisorerna antar olika strategier när de stöter på risk för 

fel respektive bedrägeri enligt SAS 82. Vidare är både faktorer för risk för fel och bedrägeri 

associerade med riskpremium i form av revisionsarvoden. Skribenterna upptäckte också att 

revisionsbyråerna planerar större satsningar på kunder som köper tilläggstjänster och att 

dessa tjänster bara orsakar ett litet, men signifikant tillägg, till revisionsarvodena. 

Korrelationen mellan revisionssatsningen och möjligheten att sälja tilläggstjänster var 

signifikant på en procents signifikansnivå. Tilläggsanalysen visar inget bevis på att kunder 

som vill ha tilläggstjänster skulle ha problem som borde leda till ökad revisionssatsning 
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eller högre revisionsarvoden. Det finns dock bevis på mer frekvent användning av 

industriexperter, vilket kan indikera att revisionsbyråer anställer uppdragspersonal som har 

bättre förutsättningar att erbjuda mångsidig service. Undersökningen begränsas av att 

samplet är från endast en revisionsbyrå och informationen endast är från en databas inom 

revisionsbyrån. 

 

3.14 Bedard, J. & Graham, L. (2002) 

Riskhantering involverar identifieringen av klientinformation som kan påverka 

uppdragsrisken samt planerandet av bevisinsamlingsstrategier. Identifiering och 

dokumentering av riskfaktorer är ett väsentligt steg i riskhanteringen. Dokumentering av 

klientriskfaktorer underlättar revisionsplaneringen och prissättningen men erbjuder också 

ett viktigt hjälpmedel för kommunikationen inom revisionsteamet. Alltså är identifiering av 

risker i planeringsskeet viktigt för revisionens effektivitet. Fast ämnet är viktigt, har det 

forskats relativt litet på området. Syftet med Bedards och Grahams (2002) undersökning 

var att ta reda på ifall revisorernas identifiering av riskfaktorer samt planering av tester 

påverkas av ett hjälpmedel för beslutsorientering (eng. Decision Aid Orientation). 

Skribenternas syfte var att undersöka huruvida hjälp till beslutsfattande som betonar 

förekomsten samt konsekvenserna av klientrisker (kallas för ”negativ” inriktning) resulterar 

i en bättre identifiering av klientriskfaktorer än ett hjälpmedel som betonar risker mindre 

(kallas för ”positiv” inriktning). 

 

Skribenternas hypotes var att ett hjälpmedel för beslutsorientering (positiv eller negativ) 

kommer att ha en stegvis växande inverkan på identifieringen av riskfaktorer hos 

högriskkunder än på identifieringen av riskfaktorer hos lågriskkunder. Undersökningen 

genomfördes i åtta kontor hos två Big 5-revisionsbyråer. Respondenterna var 46 till antalet 

och de hade i medeltal 6,9 års erfarenhet av revisionsuppdrag. Respondenterna var först 

ombedda att rangordna olika riskområden. Därefter gick skribenterna igenom varje 
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riskområde och respondenterna skulle bland annat bedöma till vilken grad de samtycker till 

olika positiva och negativa påståenden om klientens karakteristika inom riskområdet i fråga.  

 

Resultatet analyserades med hjälp av en regressionsanalys och det bekräftar att de revisorer 

som använder negativ beslutsorientering vid riskidentifiering dokumenterar mera 

riskfaktorer än de revisorer som använder positiv beslutsorientering. Detta stämmer på fem 

procents signifikansnivå men endast när det gäller kunder med hög risk. Denna upptäckt är 

viktig eftersom sådana revisionsinterventioner som ett hjälpmedel vid beslutsfattande kan 

vara mycket värdefulla vid minskningen av kostnader för riskidentifiering hos 

högriskklienter. Resultatet visar också att identifiering av fler riskfaktorer leder till en ökad 

mängd substantiva tester. Slutligen tyder resultatet på att revisorer med tidigare 

uppdragserfarenhet identifierar flera riskfaktorer och framhäver betydelsen av ackumulerad 

riskkännedom, som är följden av ett återkommande kundförhållande.  

 

3.15 Kerr, S., Grupe, F., Jooste, S. & Vreeland, J. (2007) 

Bedömningen av en potentiell klient är ett dyrt projekt. Potentiella klienter evalueras 

genom omfattande intervjuer, industrianalyser samt en preliminär revisionsplanering. 

Beslut om ett klientförhållande har långvariga konsekvenser både för revisionsbyrån och 

kunden. Case-baserat resonemang (eng. Case Based Reasoning, i fortsättningen förkortat 

CBR) är ett verktyg som kan tillämpas vid evalueringsprocessen för att fördjupa och vidga 

revisionspartnernas bedömning.  

 

CBR betyder förbättring av klientbedömningsprocessen och minskning av uppdragsrisken 

med mindre kostnad än andra, mindre effektiva strategier som är i bruk för tillfället. CBR 

erbjuder en möjlighet att öka revisionspartnernas medvetande av revisionsbyråns 

erfarenheter av likadana revideringar. Detta borde underlätta och förbättra beslutsfattandet 

genom nivågruppering av informationssamlingsprocessen. Denna approach gör det möjligt 



35 

 

 

 

för revisionspartnerna att upptäcka prospektklientens konkurrensfördelar eller -nackdelar 

mycket tidigare i undersökningsprocessen än förut. Möjligheten att upptäcka för- eller 

nackdelar tidigare baserar sig på en heltäckande granskning av företagets alla användbara 

revisionserfarenheter. Kerrs, Grupes, Joostes och Vreelands (2007) undersökning visar hur 

CBR kan förbättra processen för att godkänna en klient. Syftet med undersökningen är att 

testa användbarheten av CBR för dyra klientevalueringsprocesser.  

 

CBR-teknologi förbättrar beslutsfattandet när analyser av ett revisionsuppdrag och 

prissättning är gjorda på grund av en bättre tillgång till tidigare analyser, undvikande av 

överlappningar och bättre motiveringar för att åstadkomna beslut och konklusioner. 

Potentialen att fatta bättre beslut baserar sig på möjligheten att söka information från en 

databas som innehåller uppgifter från tidigare uppdrag. När man stöter på ett problemfall, 

söker man ett uppdrag som motsvarar problemfallet i databasen. Ifall de två fallen är exakt 

likadana, kan man på nytt använda den föregående beskrivningen av revisionsklienten. Ifall 

de två fallen är nästan likadana, kan man anpassa den föregående beskrivningen när man 

gör en redogörelse om revisionsklienten.  

 

Kerr et al. utvecklade en demonstration av teknologi för att testa dess användbarhet för 

evaluering av nya revisionsklienter. Skribenterna har kommit fram till att CBR kan erbjuda 

en betydande minskning av evalueringskostnaderna samtidigt som mängden av tillgänglig 

data med information över klientgodkännande ökar.  

 

Undersökningen visar att med hjälp av CBR kan man ta i beaktande en större mängd 

specifika erfarenheter för ett företag när man evaluerar en potentiell klient, och att detta kan 

göras till en mindre kostnad för revisionsbyrån. Utnyttjandet av en CBR-modell kommer att 

hjälpa revisionsbyrå genom att: 

1. Minska risken som anknyts till evalueringen och godkännandet av en klient (det vill 

säga uppdragsrisk). 
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2. Minska tid och kostnader för evalueringen och godkännandet av en klient. 

3. Erbjuda mer exakt uppskattning över revisionsarvoden och tiden som revisionen 

kommer att ta.  

4. Hjälpa att matcha revisionsklienter med varandra. 

 

CBR löser varken problem i sin helhet eller tar bort behovet av professionell bedömning. 

Syfte med CBR är att den ska vara ett hjälpmedel i en problemlösningsprocess.  Enligt 

skribenterna erbjuder CBR en utmärkt möjlighet för rationalisering av godkännandet av 

revisionsuppdrag samt prissättningsprocessen. Kerr et al. konkluderar att det ännu finns 

mycket potential kvar att undersöka i applikationen och att meningen med undersökningen 

var att uppmärksamma följande steg i förståelse av fördelar i CBR. 

 

3.16 Sharma, D., Boo, E. & Sharma, V. (2008) 

The Singapore Code of Corporate Governance (Code), instiftade år 2001 fyra anföranden 

för företagsledningar: styrelsen, ersättning, ansvarsskyldighet samt kommunikation 

angående revisionen med aktieägare. Reglerna har stora skillnader jämfört med 

motsvarande regler som används i USA (SOX, 2002) och i Storbritannien (Combined Code, 

2006). Singaporereglerna har till exempel ingenting med lagstiftningen att göra, vilket är 

fallet med SOX. Singaporereglerna är baserade på principer, medan SOX använder ett 

reglerbaserat betraktelsesätt. Bolagsstyrning är därför inte förordnat i lag, utan införandet 

av regler är frivilligt. Revisorerna förväntas därför ägna uppmärksamhet åt dessa 

författningar om bolagsstyrning när de utför en revision som lämnar utrymme för flera 

tolkningar. Eftersom revisorerna är medvetna om författningar om bolagsstyrning kan de 

vara mindre uppmärksamma på dem vid planeringen av revision.  

 

Sharmas, Boos och Sharmas (2008) syfte var att undersöka hur icke-obligatorisk 

bolagsstyrning påverkar Singapore-revisorernas bedömning. Samplet bestod av 60 chefer 
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från Big 4-revisionsbyråerna med tillräcklig utbildning och bred erfarenhet. 

Respondenterna valdes slumpmässigt och delades in i tre experimentella grupper med 

antingen svag, moderat eller stark bolagsstyrning. Respondenterna fick detaljerad 

information om ett hypotetiskt klientföretag samt dess styrelse och revisionskommitté, och 

uppgiften var att analysera och bedöma denna information. Informationen om den 

hypotetiska klientens storlek, integritet, näringsgren och ekonomiskt tillstånd hölls 

oförändrade i och med olika omständigheter.  

 

För att undersökningen skulle vara genomförbar skapade skribenterna flera hypoteser för 

att täcka så många synvinklar som möjligt. Hypotesen gällande bolagsstyrning och 

godkännandet av en klient var att styrelsens starkare bolagsstyrning resulterar i en mera 

gynnsam rekommendation för godkännandet av en klient. Bolagsstyrningen och 

bedömningen av inneboende risk samt risken för kontrollomgivning undersöktes samtidigt 

med hjälp av tidigare forskning. Skribenternas hypotes var att styrelsens starkare 

bolagsstyrning leder till lägre risk vid uppskattningen av inneboende risk och risk för 

kontrollomgivning. Skribenterna trodde också att starkare bolagsstyrning leder till mindre 

substansgranskning, större förtroende för den interna kontrollen samt att en revisor utför 

mera substansgranskning under en provisorisk period. Den mottagna informationen testades 

med Manovas statistiska test, Anova-test och post-hoc-test8.  

 

Allmänt antyder resultatet att revisorerna använder strategier som är lättpåverkade av 

styrkan i klientens bolagsstyrning. På en allmän nivå stämde resultatet överens med tidigare 

forskning i USA (Messier & Plumlee, 1987; Maletta & Kida, 1993; Johnstone, 2000). 

Signifikanta skillnader i godkännandet av klienter, riskbedömning samt planering 

existerade i de experimentella förhållandena. Utgående från resultatet ser det ut som om en 

                                                 
8 Post-hoc-test används i Manova-test eller Anova-test vid andra skeden av en analys ifall nollhypotesen 

förkastas. Post hoc-test (eftertest) används för att ta reda på mellan vilka grupper eller vilka mätningar det 

finns en signifikant skillnad.  
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starkare bolagsstyrning leder till att revisorer gör positivare rekommendationer gällande 

godkännandet av klienter, litar mera på den interna kontrollen, bedömer risken för 

kontrollomgivningen att vara på en lägre nivå och utför mindre utförlig substansgranskning. 

När det däremot gäller provisoriska revideringar ser det ut som om revisorer de facto utför 

en mera utförlig substansgranskning. Dessa skillnader tyder på att bolagsstyrningens effekt 

på riskreducering i bedömningen av revisionsplaneringen är större när bolagsstyrningen 

utvecklas från svag till strak än när den utvecklas från moderat till stark.  

 

3.17 Sammanfattning 

Kapitlet redogör för påverkande faktorer vid revisionsbyråernas val av klienter med hjälp 

av vetenskapliga undersökningar på området. De granskade undersökningarna betonar 

betydelsen av att man följer givna standarder och procedurer och tar i beaktande alla 

relevanta riskfaktorer. I omgivningar där det finns mindre vägledning och nivån på 

standarderna är lägre, såsom i Singapore, är betydelsen av att personalen har tillräcklig och 

lämplig erfarenhet och kunskap större (Sharma et. al, 2008). Anställandet av personal med 

tillräcklig erfarenhet ser ut att vara en strategi som föredras för att mildra uppdragsrisken, 

och fokus tycks tydligt vara på anställningen av lämplig personal mera än på skriftliga 

procedurer. Båda aspekterna är förstås viktiga, men rekrytering av kompetent personal 

verkar vara mera centralt. Också Johnstones och Bedards (2003) undersökning kommer 

fram till att även om det är mindre sannolikt att en revisionsbyrå godkänner klienter med 

hög risk för fel eller bedrägeri, så mildrar planerna på att anställa specialister till 

uppdragspersonalen denna effekt. Sharma et al. (2008) kommer också fram till att 

bolagsstyrning har en stor påverkan på revisorerna. Enligt undersökningen leder en starkare 

bolagsstyrning till att revisorer gör positivare rekommendationer gällande godkännandet av 

klienter, litar mera på den interna kontrollen, bedömer risken för kontrollomgivningen att 

vara på en lägre nivå och utför mindre utförlig substansgranskning. 
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Enligt resultaten i Asares et al. (2005) undersökning betyder möjligheten att erbjuda icke-

revisionstjänster inte att automatiskt att klienten blir godkänd. Möjligheten att erbjuda icke-

revisionstjänster påverkar inte heller den estimerade klientrisken, beslutet om godkännandet 

av klienter eller beslutet om personalallokering. Resultatet är viktigt speciellt för Big 4-

revisionsbyråer som alla erbjuder också icke-revisionstjänster, som skattekonsultering, till 

sina klienter.  

 

Risken för fel har endast en liten påverkan på revisionssatsningen och risken för bedrägeri 

har ingen påverkan på revisionssatsningen (Johnstone & Bedard, 2001). Vidare tyder 

resultatet på att revisionsbyråer planerar större satsning på kunder som köper 

tilläggstjänster men att dessa tjänster orsakar endast ett litet tillägg till revisionsarvodena. 

Större risk för resultatmanipulering eller bolagsstyrning är däremot associerade med en 

större satsning på revision och på större revisionsavgifter. (Bedard & Johnstone, 2004)  

 

Tidigare forskning inom området menar att det är av högsta betydelse att revisionsbyråerna 

har klara och konsekventa tillvägagångssätt och strategier för evaluering av uppdragsrisk 

vid bedömningen av en potentiell klient. De granskade undersökningarna indikerar tydligt 

att revisionsbyråerna har strategier och/eller tillvägagångssätt, och att de strategier och 

tillvägagångssätt som används är implementerade så att de är lättpåverkade av 

bolagsstyrningens styrka, finansiella rapporter samt ledningens integritet. (Johnstone & 

Bedard, 2003). Eftersom det inte existerar någon definitiv industristandard kan 

revisionsbyråerna skapa konkurrensfördelar med egna bedömningsprocedurer som 

möjliggör godkännandet av lönsamma klienter och undvikande av dåliga klienter.  

 

Generellt verkar det som att revisionsbyråerna tar frågor gällande godkännandet av klienter 

väldigt allvarligt och att procedurerna har utvecklats och blivit mera specifika efter Enron- 

skandalen, dock endast till moderat nivå. (Canfield et al, 2007). Den risken som betyder 

mest tycks vara revisorsrisken, som följs av klientens affärsrisk. Också risken för 
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rättstvister och risken för att godkänna en olönsam klient får relativt stor uppmärksamhet. 

Det verkar som om revisorernas rekommendationer för revisionsplan och -avgifter påverkas 

relativt mycket av klientkarakteristiska. Klienterna sållas på basen av sin riskkarakteristiska 

och på basen av risken som revisionsbyrån har att förlora klienten. (Johnstone 2000). 

Klienternas ekonomiska ställning tas först i beaktande när bedömningar av risker för 

rättstvister görs och rekommendationer för revisionsplaner och -arvoden ges. (Pratt & Stice, 

1994)  

 

Det verkar som om risken som är associerad med en ny klient är en funktion av egenskaper 

relaterade till både klienten och revisionsbyrån. Ett beslut om att godkänna en klient tycks 

inte bero enbart på den objektiva risknivån hos en viss klient, utan också på partnernas 

subjektiva bedömningar om olika risker. I och med att partnernas erfarenhet och ställning 

påverkar deras bedömning gällande godkännandet av klienter, som till exempel i Ayers och 

Kaplans (1998) undersökning, kan man konstatera att bedömningarna är subjektiva och 

beror bland annat på erfarenheten, positionen i en revisionsbyrå, samt andra mänskliga 

attribut. Subjektiva bedömningar utgör en utmaning för den fortsatta forskningen i och med 

att de är mycket mera komplicerande att undersöka och tolka än till exempel objektiva 

siffror. 

 

På vissa punkter är resultaten i undersökningarna till och med lite motstridiga. Johnstone 

och Bedard (2001) kom fram till att risken för fel tycks ha endast liten påverkan och risken 

för bedrägeri ingen påverkan på revisionssatsningen. Enligt resultatet planerar 

revisionsbyråerna mer omfattande tester för kunder med element för risk för fel, men inte 

för kunder med risk för bedrägeri. Två år senare, 2003, kom samma skribenter fram till att 

även om det är mindre sannolikt att en revisionsbyrå godkänner en klient med hög risk för 

fel eller bedrägeri, mildrar planerna på att anställa specialister till uppdragspersonalen 

denna effekt. Enligt den senare undersökningen ökar risken för fel eller bedrägeri 

revisionssatsningen. Samplet i båda undersökningarna är från endast en revisionsbyrå så för 
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att få mera tillförlitliga resultat borde motsvarande undersökning utföras med ett mera 

omfattande sampel. 

 

Utgående från resultaten i de granskade undersökningarna kan man konstatera att ett beslut 

om att godkänna en klient påverkas av väldigt många saker och är därför omfattande att 

undersöka och tolka. De undersökta artiklarna ger en bra bild av påverkande faktorer vid 

revisionsbyråernas val av klienter, men i och med ämnets omfattning och speciellt effekten 

av bedömningar som påverkas av subjektiva åsikter finns det ännu mycket kvar att 

undersöka i ämnet för att få en heltäckande bild av faktorer som påverkar 

revisionsbyråernas val av klienter. En sammanfattning över artiklar presenteras på följande 

sida i tabell 1. 
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Tabell 1: Sammanfattning över forskning på området 

Undersökning Syfte Resultat 
Bedard, Deis, Curtis, Jenkins 
(2008): ”Risk monitoring and 
control in audit firms: a 
research synthesis" 

Att erbjuda information om 
rådande kunskap inom området 
och försöka identifiera 
områden där undersökningen är 
otillräcklig. 

Exempel på fortsatt forskning: Undersöka hur beslut om 
godkännande av klienter har ändrat sedan tillkomsten av SOX 
eller vilka effekter omstruktureringar av revisionsprocesser, 
som har kommit efter SOX, har haft för revisionskvaliteten. 

Sharma, Boo, Sharma (2008): 
"The Impact of Non-mandatory 
Corporate Governance on 
Auditors" 

Att undersöka hur icke-
oblikatorisk bolagsstyrning 
påverkar Singapore-
revisorernas bedömning. 

Revisorerna använder strategier som är lättpåverkade av 
styrkan i klientens bolagsstyrning. En starkare bolagsstyrning 
leder till att revisorer gör positivare rekommendationer gällande 
godkännande av klienter, litar mera på den interna kontrollen, 
bedömer risken för kontrollomgivningen att vara på en lägre 
nivå och utför mindre utförlig substansgranskning. 

Kerr, Grupe, Jooste, 
Vreedland (2007): "A Case 
Based Approach to the 
Evaluation of New Audit 
Clients" 

Att testa användbarheten av 
CBR (Case Based 
Reasoning)för dyra 
klientevalueringsprocesser 

Det finns ännu mycket potential kvar att undersöka i 
applikationen och meningen med undersökningen var att 
uppmärksamma följande steg i förståelse av fördelar i CBR. 

Canfield, Ethridge, Marsh 
(2007): “Engagement risk: A 
Preliminary analysis of audit 
firms´ client acceptance 
decisions" 

Att undersöka ifall 
revisionsbyråer har stramat åt 
deras beslut för att godkänna en 
klient efter Enron-fallet. 

85 % av respondenterna tyckte att uppfattningen av 
uppdragsrisk hade förändrats men endast till en moderat nivå. 
90 % svarade att de har standarder och procedurer för att 
handskas med beslut för god- kännandet av klienter, men att 
upplevda omfattningen av dessa standarder var endast tämligen 
extensiv. 

Manry, Mock, Turner (2007): 
“The association of preaudit 
engagement risk with 
discretionary accruals” 

Att undersöka ifall högre 
värdering av uppdragsrisken är 
associerad med indikationer av 
större resultatmanipulering i ett 
reviderad bokslut. 

Det finns en positiv, signifikant korrelation mellan den 
uppskattade uppdragsrisken och inkomstökande frivilliga 
resultatregleringar. 

Asare, Cohen, Trompeter 
(2005): “The effect of non-
audit services on client risk, 
acceptance and staffing 
decisions” 

Att ta reda på ifall reglerarnas 
påståenden angående 1) 
revisorernas godkännande av 
klienter med hög risk i hopp 
om att få intäker från icke-
revisionstjänster samt 2) 
revisorernas svaghet att ta ökad 
revisionsrisk i beaktande, är 
giltiga. 

Fast klienten blir mera attraktiv ifall möjligheterna att erbjuda 
icke-revisionstjänster finns, betyder det inte automatiskt att 
klienten blir godkänd. Möjligheten att erbjuda icke-
revisionstjänter påverkar varken estimerad klientrisk, beslut för 
att godkänna en klient eller beslut om personalallokering. 
Ledningens låg integritet gjorde klienten däremot mindre 
attraktiv och resulterade till lägre nivå på godkännandet av 
klienter och större upplevd risk. 

Bedard, Johnstone 
(2004): ”Earnings 
manipulation risk, corporate 
governance risk, and auditors´ 
planning and pricing 
decisions” 

Att undersöka förhållandet 
mellan risk för 
resultatmanipulering och 
revisorernas planerings- och 
prissättningsbeslut samt att 
undersöka förhållandet mellan 
bolagsstyrningsrisk och 
revisorernas planerings- och 
prissättningsbeslut. 

Större risk för både resultatmanipulering och risk för 
bolagsstyrning är associerade med större satsningar till revision 
och till större revisionsavgifter. Risk för bolagsstyrning är dock 
ensam inte associerad med varken planerade revisionstimmar 
eller större revisionsavgifter. 

Johnstone, Bedard 
(2003): ”Risk management in 
client acceptance decisions” 

Att undersöka ifall strategier 
för riskstyrning mildrar 
effekten av risk i situationer där 
man godkänner en klient, och 
därigenom hjälper revisorerna 
att få relationer med 
prospektklienter till en godkänd 
risk-/avkastningsnivå. 

Resultatet stämmer överens med den konceptuella modellen 
och indikerar att även om det är mindre sannolikt att en 
revisionsbyrå godkänner klienter med hög risk för fel eller 
bedrägeri, mildrar planerna på att anställa specialister till 
uppdragspersonalen denna effekt. Det är mindre sannolikt att en 
revisionsbyrå godkänner en klient med hög going concern-risk 
eller ett företag som är föremål för offentlig handel, men 
planerna på att ta högre revisionsarvoden mildrar denna effekt. 
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Undersökning Syfte Resultat 
Bedard, Graham (2002): 
“The effects of decision aid 
orientation on risk factor 
identification and audit test 
planning” 

Att ta reda på ifall revisorernas 
identifiering av riskfaktorer 
samt planering av tester 
påverkas av ett hjälpmedel till 
beslutsorientering. 

De revisorer som använder negativ beslutsorientering vid 
riskidentifiering dokumenterar mera riskfaktorer än de revisorer 
som använder positiv beslutsorientering. Detta stämmer dock 
endast när det gäller kunder med hög risk. 

Johnstone, Bedard (2001): 
“Engagement planning: Bid 
pricing, and client response in 
the market for initial attest 
engagements” 

Att undersöka vilka effekter 
klientriskfaktorer har på 
uppdragsplanering och -
prissättning samt att undersöka 
ifall erbjudandet av 
tilläggstjänster till 
prospektkunder påverkar 
uppdragsplanering och -
prissättning. 

Risken för fel har en liten påverkan på revisionssatsningen och 
risken för bedrägeri har ingen påverkan på revisionssatsningen. 
Revisionsbyråer planerar mer omfattande tester till kunder med 
element för risk för fel men inte till kunder med element för 
risk för bedrägeri. Resultatet tyder på att revisionsbyråerna 
planerar större satsningar på kunder som köper tilläggstjänster 
och att dessa tjänster orsakar bara ett litet men signifikant 
tillägg till arvodena. 

Johnstone (2000): “Client-
acceptance decisions: 
Simultaneous effects of 
business risk, audit risk, 
auditor business risk and risk 
adaptation” 

Att utveckla och testa en 
modell som skall beskriva hur 
revisorer bedömer relevant risk 
och hur de anpassar sig till 
risken när de fattar beslut om 
godkännandet av klienter. 

Partners bedömning av revisionsrisk påverkar bedömningen av 
klientens affärsrisk. Bedömningen av både revisionsrisk och 
klientens affärsrisk påverkar också bedömningen av 
revisorsrisk. Partners sållar klienter på basen av deras 
riskkarakteristika och på basen av risken som revisionsbyrån 
har att förlora klienten. 

Ayers, Kaplan (1998): 
“Potential differences between 
engagement and risk review 
partners and their effect on 
client acceptance judgments” 

Att undersöka skillnader i 
bedömningen av klienter 
mellan partners som har 
erfarenhet av riskbedömning 
och partners som saknar 
erfarenheten. 

Riskbedömningspartners gör mera konservativa bedömningar 
gällande godkännandet av klienter än vad uppdragspartners gör. 
Skillnaden i hur de två olika grupperna analyserade och 
bedömde potentiella klienter var signifikant. 

Morgan, Stocken 
(1998): ”The effects of 
business risk on audit pricing" 

Att granska vilken roll 
informationen om klientens 
affärsrisk har i bestämningen 
av revisionsarvoden. 

Resultatet visar att ofullständig prissättning av affärsrisken och 
skillnader i revisionsomsättning uppstår i skribenternas modell 
som konsekvens av priskonkurrensen mellan revisorer när 
informationsasymmetri är närvarande.  

Pratt, Stice (1994): “The 
effects of client characteristics 
on auditor litigation risk 
judgments, required audit 
evidence, and recommended 
audit fees” 

Att undersöka 
granskningsprocess och avgöra 
ifall revisorernas bedömningar 
om risk för rättstvister och 
deras rekommendationer för 
preliminär revisionsplan och 
revisionsarvode är påverkade 
av vissa klientkarakteristiska 
som har blivit empiriskt 
relaterade till rättstvister i 
redovisningslitteratur. 

Revisorer tar först i beaktande klientens ekonomiska ställning 
när de bedömer risken för rättstvister och ger 
rekommendationer för revisionsplaner och -arvoden. Sämre 
ekonomisk ställning associeras med högre risk för rättstvister, 
större behov av revisionsbevis samt högre revisionsarvoden. 

Maletta, Kida (1993): “The 
effect of risk factors on 
auditors´ configural 
information processing” 

Att undersöka vilken roll olika 
omständigheter och risker i 
revisionsomgivningen har i 
revisorernas beslutsfattande. 

När omständigheter och risker i revisinsomgivningen tas i 
beaktande är specifika revisionsbeslut ganska komplicerade. 
Speciellt revisorernas tillit till den interna kontrollen baserar sig 
på förhållandet mellan inneboende risk samt 
kontrollomgivning, inte enbart på saker relaterade till den 
interna revisonen. 



44 

 

 

 

4 Forskningsuppgift 

4.1 Problemställning 

Revisionsbyråernas val av klienter har blivit alltmer viktigt på grund av den fortsatta 

priskonkurrensen och den ökade risken för rättstvister. Valet av klienter är avgörande på 

grund av den potentiella risken för att revisionsbyrån blir associerad med vissa klienter 

(Canfield et al, 2007). Enligt professionella standarder borde en revisionsbyrå i samband 

med ett beslut för att godkänna en klient på ett tillbörligt sätt ta i beaktande de risker som 

uppstår i och med att en revisionsbyrå erbjuder professionella tjänster under särskilda 

omständigheter (Johnstone, 2001). Det erbjuds ändå så gott som ingen vägledning över de 

faktorer som borde tas i beaktande när ett beslut för att godkänna en klient fattas. En bra 

kategorisering av olika risktyper är delningen i klientens affärsrisk, revisorsrisk och 

revisionsrisk. Tidigare forskning i Finland erbjuder inte bevis på hur revisorer som fattar 

beslutet för att godkänna en klient upplever betydelsen av dessa tre risker.  

 

Johnstone (2001) undersökte i USA hur revisorer som fattar beslutet att godkänna en klient 

upplever betydelsen av klientens affärsrisk, revisorsrisk och revisionsrisk. Resultatet från 

hennes undersökning visar att när det gäller klientens affärsrisk anses klientens finansiella 

utveckling vara den viktigaste faktorn, som följs av jämförelser av olika företag inom 

samma bransch, långsiktigt planering samt information om konkurrensen inom branschen. 

Rangordningen av faktorer som tillhör kategorin revisionsrisk varierar enligt respondentens 

erfarenhet. De respondenter som hade mera erfarenhet ansåg att ledningens attityd mot den 

interna kontrollen var den viktigaste revisionsriskfaktorn medan partners med mindre 

erfarenhet tyckte att naturen av förhållandet mellan den potentiella klienten och dennes före 

detta revisor var den viktigaste faktorn. Andra faktorer rangordnades på ett likadant sätt 

både av mer och mindre erfarna respondenter. Näst viktigaste faktorerna var att subjektiva 

bedömningar över klientens tillgångar görs i tillräcklig utsträckning, informationen om en 

branschmodell samt existensen av interna revisionsavdelningar. När det gäller revisorsrisk 
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överensstämmer både erfarna och icke-erfarna revisorers svar med varandra. Enligt 

respondenterna är revisionsbyråns relativa expertis i prospektklientens bransch den 

viktigaste faktorn i denna kategori. Andra viktiga faktorer enligt respondenterna var 

prissättningsstrategier och konkurrerande företag. Enligt undersökningen är 

revisionsriskfaktorer de viktigaste, medan faktorerna som gäller klientens affärsrisk är näst 

viktigast och revisorsriskfaktorer är tredje viktigast när en revisor fattar ett beslut för att 

godkänna en klient. Johnstones undersökning begränsas av att samplet (130 respondenter) 

är från endast en Big 5-revisionsbyrå. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur CGR-revisorer på Big 4-revisionsbyråer 

rangordnar klientens affärsrisk, revisionsrisk samt revisorsrisk. Avsikten är att få svar på 

följande forskningsfrågor: 

1 Hur rangordnar revisorer faktorer relaterade till klientens affärsrisk, revisionsrisk 

samt revisorsrisk? 

2 Vilka andra faktorer kan tänkas vara viktiga när ett beslut om att godkänna en klient 

fattas? 

3 Hur påverkar revisorernas erfarenhet av riskbedömning rangordningen av klientens 

affärsrisk, revisorsrisk samt revisionsrisk? 

4 Finns det skillnader i svaren mellan Big 4-revisionsbyråer? 

4.2 Forskningsmetod 

Eftersom tidigare forskning i Finland inte erbjuder forskning om hur revisorer som fattar 

beslutet för att godkänna en klient upplever betydelsen av klientens affärsrisk, revisorsrisk 

samt revisionsrisk, är syftet med arbetet att ta reda på det. Undersökningen genomförs som 

enkätundersökning. 

 

Enkätundersökningar har tre stora användningsområden, nämligen beskrivning av ett 

nuläge, identifiering av en standard och bestämmande av relationer (Carlsson, 1984). Med 
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hjälp av en enkätundersökning kan man nå ett stort antal CGR-revisorer snabbt. Med entt 

frågeformulär går det relativt lätt att samla in stora mängder data från vitt spridda personer 

och kostnaderna är i regel låga jämfört med intervjuer. Respondenten kan också känna sig 

mera otvungen, mindre hämmad av sociala hänsyn till den som intervjuar och mera ärlig 

när han eller hon anonymt får fylla i ett frågeformulär. Enkätmetoden kan också ge 

respondenten bättre möjligheter att i lugn och ro överväga och tänka igenom vissa frågor 

och därigenom ge mera överlagda svar. (Dahlström, 1970) För att besvara 

forskningsfrågorna gjordes en enkätundersökning med hjälp av Webropol som sedan 

skickades till respondenter. Webropol är ett internetbaserat enkätverktyg för att genomföra 

undersökningar som distribueras till respondenterna per e-post eller vanligt post. 

 

Enkätmetoden har vissa nackdelar medan intervjumetoden har sina fördelar. Enkäter går till 

exempel inte lika lätt på djupet som intervjuer kan göra (Andersson, 1985). 

Svarsfrekvensen blir oftast sämre och det finns en stor risk för missförstånd. Det är också 

omöjligt att avgöra hur noggrant och samvetsgrant respondenten besvarar frågorna. 

(Carlsson, 1984) Intervjutekniken har vissa fördelar jämört med enkätmetoden. Utöver att 

svarsfrekvensen blir högre kan intervjuaren bland annat stimulera respondenten till 

utförligare och fullständigare svar (Dahlström, 1970). Intervjuns nackdelar är bland annat 

att kostnaderna är höga, att anonymitetsskyddet försvagas och att det är svårare att få god 

reliabilitet (Carlsson, 1984). 

 

Före enkäten skickades i väg utfördes en pilotundersökning. Pilotundersökningen förbättrar 

undersökningens validitet och minskar risken för missförstånd eftersom några, på förhand 

bestämda respondenter får en möjlighet att påverka formuleringar och innehållet i enkäten. 

Pilotundersökningen förbättrar också undersökningens kvalitet eftersom man kan testa att 

allt i enkäten fungerar som sig bör. Enkäten skickades till fyra bekanta CGR-revisorer, 

varav tre kunde delta eftersom en var bortrest. Respondenterna i pilotundersökningen var 

ombedda att svara på enkäten och ge förbättringsförslag och kommentarer. På basen av 

respondenternas kommentarer ändrades vissa termer till att motsvara fackspråket bättre 
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samt vissa svårtolkade svarsalternativ ändrades till en mer lättförståelig form. 

Ursprungligen innehöll enkäten en fråga om hos vilken Big 4-revisionsbyrå respondenten 

jobbar. I pilotundersökningen kom det fram att Big 4-revisionsbyråerna vill med ganska 

hög sannolikhet inte att det görs en så djupgående analys mellan revisionsbyråer och att en 

dylik fråga skulle högst antagligen leda till en försämrad svarsprocent då respondenterna 

inte vill avslöja sin arbetsgivare. Eftersom en av forskningsfrågorna var att ta reda på ifall 

det finns skillnader i svaren mellan Big 4-byråer, skickades fyra identiska undersökningar i 

väg så att varje Big 4-revisionsbyrå fick sin egen undersökning och svaren samlades in i 

fyra olika filer. Eventuella skillnader i svaren mellan olika revisionsbyråer analyseras så att 

det inte kommer fram vilken revisionsbyrå har svarat vad. Svaren behandlas konfidentiellt 

och revisionsbyråerna namnges A, B, C och D. 

 

4.2.1 Population 

Enligt Centralhandelskammarens statistik per 10.3.2010 fanns det 719 CGR-revisorer i 

Finland, varav 447 var anställda hos någon Big 4-revisionsbyrå. Detta betyder att 

populationen i denna undersökning täcker cirka 62 procent av alla CGR-revisorer i Finland. 

Eftersom Webropol möjliggör en enkel distribution av enkäter, skickades undersökning till 

alla CGR-revisorer på Big 4-revisionsbyråer, det vill säga till hela populationen. För att 

undvika låg svarsprocent på grund av revisorernas busy season 9  var tajmingen av 

undersökningen i mitten av mars, då bokslutsperioden borde vara till stort sätt över och 

revision av första kvartalet inte ännu har börjat. 

 

Populationen kan sägas vara homogen. Fastän det är möjligt att alla respondenter inte 

jobbar med revision, utan till exempel med skattefrågor eller konsultering, borde de ha en 

uppfattning om frågor relaterade till godkännandet av klienter efter en avlagd CGR-examen. 

                                                 
9 I fackspråket kallas januari-februari-perioden för ”busy season” eftersom räkenskapsperioden i de flesta 

företag  är ett kalenderår vilket betyder att boksluten måste granskas i januari och februari. 
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Det är också mycket sannolikt att Big 4-revisionsbyråer har centraliserade och etablerade 

processer för godkännandet av klienter, och godkännandet sköts av ett fåtal så kallade ”risk 

managers” vilket leder till att största delen av CGR-revisorer inte har någonting att göra 

med klientgodkännandefrågor. Eftersom CGR-revisorer ändå borde ha en uppfattning om 

frågor relaterade till godkännandet av klienter och undersökningens syfte är att undersöka 

revisorernas åsikter ångående dessa frågor borde existensen av centraliserade enheter för 

godkännandet av klienter inte påverka resultatets validitet. 

4.2.2 Enkäten 

Enkäten10 var en länk i ett e-post meddelande som innehöll ett följebrev11 på finska och på 

svenska och respondenterna kunde svara på frågorna antingen på finska eller på svenska. 

Svarstid var en och en halv vecka och en påminnelse12 skickades efter en vecka till de 

respondenter som inte hade svarat. Både innehållet och språket i enkäterna granskades av 

handledare, två utomstående samt tre respondenter i pilotundersökningen, före enkäterna 

skickades i väg. Arbetets syfte och innehållet i enkäten diskuterades med lektor Susanna 

Taimitarha från Svenska handelshögskolans institution för finansiell ekonomi och 

ekonomisk statistik för att försäkra att syftet kan uppfyllas med hjälp av enkäten. 

 

Modellen för enkäten utgjorde Johnstones undersökning från 2001 om revisorernas åsikter 

om klientens affärsrisk, revisionsrisk samt revisorsrisk. För att undersökningen skulle ta i 

beaktande möjligast många faktorer som påverkar beslutet om att godkänna en klient 

utvidgades Johnstones enkät med ytterligare faktorer som enligt andra undersökningar 

påverkar de tre riskerna. Enligt tidigare forskning påverkas klientens affärsrisk också av 

företagets riskanpassningsstrategier (Johnstone, 2000), styrkan/kvaliteten på 

bolagsstyrningen (Sharma et al, 2008) samt ledningens integritet och företagets ägarstruktur 

(Morgan & Stocken, 1998). Eftersom Pratt och Stice (1994) kommer i sin undersökning 
                                                 
10 Se bilaga1b 
11 Se bilaga 1 
12 Se bilaga 1a 



49 

 

 

 

fram att fluktuationer i aktiepriset påverkar revisorsrisk adderades denna faktor till den 

delen av enkäten som undersöker faktorer som påverkar revisorsrisk. Faktorer som enligt 

andra undersökningar påverkar revisionsrisk, och som därför tillades till enkäten, var 

strukturen på företagsledning (Bedard et al, 2008) och mångtydliga bokföringsprinciper 

(Morgan & Stocken, 1998). I den sista delen av enkäten fick respondenterna fritt lista andra 

faktorer som har påverkat deras beslut om att godkänna en klient.  

 

Enkäten var indelad i sex delar. Första delen av enkäten innehöll fem frågor om 

respondenternas bakgrund, såsom kön, ålder, samt utbildningsbakgrund. Dessa frågor 

inkluderades för att få en uppfattning om respondenternas profil. Eftersom en av 

forskningsfrågorna var att undersöka hur revisorernas erfarenhet påverkar rangordning av 

de tre riskerna, frågades också hur länge respondenterna har jobbat som CGR-revisor och 

hur mycket erfarenhet de har av beslut om godkännandet av klienter. I analysdelen delas 

respondenterna i två grupper; till dem som har mera erfarenhet av godkännandet av klienter 

(fyra år eller mera) och till dem som har mindre erfarenhet av godkännandet av klienter 

(mindre än fyra år).  

 

Efter bakgrundsinformationen skulle respondenterna rangordna olika faktorer som påverkar 

de tre riskerna så att den faktorn som är viktigast vid ett beslut att godkänna en klient får 

nummer ett, andra viktigaste faktorn får nummer två, och så vidare. I del B skulle 

respondenterna rangordna faktorer som påverkar klientens affärsrisk med en skala från ett 

till nio. Del C innehöll faktorer gällande revisionsrisk som skulle rangordnas från ett till sex 

och i del D var respondenterna ombedda att rangordna faktorer som påverkar revisorsrisk 

med en skala från ett till sex. I del E skulle respondenterna rangordna viktigheten av 

klientens affärsrisk, revisionsrisk och revisorsrisk med en skala från ett till tre och del F 

innehöll en öppen, valfri fråga där respondenterna fick lista andra faktorer som har påverkat 

deras beslut att godkänna en potentiell klient. Eftersom antalet faktorer vid varje risk 

varierar innehöll olika delar olika skalor. 
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Endast den sista frågan om andra faktorer som har påverkat godkännandet av en potentiell 

klient var valfri, alla andra frågor var bundna. För att undvika att respondenterna skulle 

svara att alla faktorer är lika viktiga var olika alternativ låsta så att man kunde ge varje 

värde endast en gång och respondenterna var därmed tvungna att rangordna viktigheten av 

olika faktorer i förhållandet till varandra. Eftersom rangordningen av olika alternativ tar 

mera tid och kräver mera eftertanke än frågor där man tar ställning till viktighet av olika 

alternativ, gjordes enkäten så kort som möjligt. En kort enkät kan tänkas höja på 

svarsprocenten då det inte tar så länge att svara på enkäten. Några respondenter 

kommenterade att de svarade på enkäten eftersom den var så kort, vilket tyder på att 

längden på enkäten hade en önskad effekt.  

4.3 Analysstrategi 

De erhållna svaren analyserades med hjälp av kvantitativa metoder i statistikprogrammet 

PASW Statistics 17 for Windows (före detta SPSS). Alla frågor förutom frågor om 

respondenternas bakgrund är på ordinalnivå medan bakgrundsfrågor är på nominalnivå. I 

analysdelen används icke-parametriska test. Icke-parametriska test används då variablerna 

är sådana att parametriska test inte är lämpliga, till exempel då variablerna är på nominal- 

eller ordinalnivå eller något antagande inte är uppfyllt. Fördelar med icke-parametriska test 

är att de är oberoende av populationens fördelning. De är oftast också enda möjligheten vid 

små stickprov, och de ställer mindre krav på mätprecisionen. Nackdelar däremot är att de 

har oftast mindre teststyrka än parametriska test, vilket betyder att det är svårare att påvisa 

signifikanta resultat och de saknar enhetlig teoretisk bakgrund. Vissa problemställningar 

saknar fortfarande icke-parametriska alternativ. (Lind, Marchal, & Wathen, 2008) Den 

största orsaken till varför icke-parametriska test används i denna undersökning är att 

svarsalternativ i enkäten inte är på en intervallnivå utan avståndet mellan olika alternativ är 

okänd. Till exempel på en Likert-skala, som ofta används i påståendefrågor, är alla 

alternativ lika långt från varandra, medan i denna undersökning kan vissa alternativ vara 
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väldigt nära varandra, medan avståndet mellan andra faktorer kan vara väldigt stor. Av 

samma orsak presenteras rangordningar med hjälp av median och inte till exempel medeltal.  

 

Resultatet från frågorna i del A presenteras och analyseras med deskriptiv statistik. 

Respondenternas könsfördelning, utbildningsbakgrund och medelålder, samt åldern på den 

yngsta och äldsta respondenten presenteras. Också erfarenhet som CGR-revisor, samt 

erfarenhet av beslut om att godkänna en klient presenteras.  

 

Svaren i delarna B till E presenteras och analyseras först i sin helhet med median som 

genomsnittsvärden varefter de tre faktorer som respondenterna har rangordnat som 

viktigaste i delarna B till E (klientens affärsrisk, revisionsrisk, revisorsrisk och 

uppdragsrisk) testas mot varandra med Wilcoxons test för att testa ifall det finns 

signifikanta skillnader mellan de viktigaste faktorerna. Wilcoxons test testar om det finns 

parvisa skillnader mellan variabler, då skillnaderna inte kan antas vara normalfördelade 

(Lind et al, 2008). För att testa ifall det finns signifikanta skillnader i mera och mindre 

erfarna revisorernas svar används Kruskal-Wallis test. Kruskal-Wallis test testar om det 

finns skillnad mellan flera oberoende grupper då värdena inte kan antas vara 

normalfördelade och varianserna lika (Lind et al, 2008). Andra faktorer som 

respondenterna har listat presenteras och analyseras för hela gruppen, men eftersom 

resultatet till denna forskningsfråga baserar sig på en öppen fråga analyseras resultatet inte 

med hjälp av någon statistisk test utan med hjälp av teori och tidigare forskning. Slutligen 

används Wilcoxons test för att testa ifall det finns signifikanta skillnader i svaren mellan 

Big 4-revisionsbyråer. Testerna görs på fem procents signifikansnivå men ifall skillnaderna 

är signifikanta också på en procents nivå nämns även det.  

 

 

 

 



52 

 

 

 

5 Den empiriska undersökningens resultat 

5.1 Kapitlets innehåll och syfte 

Kapitlet presenterar resultaten från den empiriska undersökningen. Först presenteras allmän 

information om enkätsvaren med svarsprocenten och bortfallet, varefter 

bakgrundsinformation över respondenterna presenteras. I kapitel 5.3 presenteras resultatet i 

relation till de fyra forskningsfrågorna. Först analyseras rangordningar av klientens 

affärsrisk, revisionsrisk och revisorsrisk. Därefter presenteras rangordningen av 

komponenterna i uppdragsrisk, samt andra faktorer som har påverkat respondenternas 

beslut om att godkänna en potentiell klient. Till sist presenteras skillnader i svaren mellan 

mera och mindre erfarna revisorer, samt skillnader i svaren mellan olika Big 4-

revisionsbyråer. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste resultaten. 

 

5.2 Deskriptiv analys 

5.2.1 Enkätsvar 

Enkäten skickades 17.3.2010 och revisorerna hade möjlighet att delta i undersökningen 

fram till 26.3.2010. Fram till 24.3.2010 hade 47 revisorer svarat på enkäten varpå en 

påminnelse skickades till de som inte ännu hade svarat. Efter påminnelsen svarade 

ytterligare 53 revisorer på enkäten. Av 447 skickade enkäter studsade 53 tillbaka på grund 

av att respondenten inte mera jobbade på revisionsbyrån i fråga, e-postadressen var felaktig 

eller revisorn var frånvarande på grund av semester eller en annan orsak. Enkäten nådde 

med andra ord 394 revisorer och med 100 användbara svar blev svarsprocenten 25,4. 20 

respondenter svarade på den svenskspråkiga versionen och 80 på den finskspråkiga 

versionen. Svarsprocenten skulle eventuellt ha varit högre ifall undersökningen skulle ha 

genomförts senare på våren, och e-postmeddelanden från några respondenter ger stöd för 

denna tanke. Fem revisorer skickade e-post och förklarade att de på grund av stress på 
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jobbet inte hinner delta i undersökningen nu, men kan göra det senare på våren. Det verkar 

också som om flera revisorer hade sin vintersemester samtidigt som undersökningen 

genomfördes, det vill säga i mitten av mars, vilken infaller i mitten av ”busy season” och 

första kvartalets revision. Detta påstående får stöd av den överraskande stora mängden 

automatiska ”out of office”-frånvaromeddelanden från respondenterna. Fyra respondenter 

skickade e-post om att trots att de är CGR-revisorer har de ingen erfarenhet av 

godkännandet av klienter och att de därför inte svarar. Detta tyder på att en del av 

respondenterna inte har svarat på undersökningen eftersom de har upplevt att temat inte 

ingår i deras arbetsuppgifter, trots att syftet var att undersöka revisorernas åsikter om 

godkännandet av klienter oberoende av deras erfarenhet. En partner från en Big 4-

revisionsbyrå svarade också att företaget i fråga har en fullständigt enhetlig process på 

godkännandet av klienter och att revisorer på ifrågavarande byrå därför inte borde svara på 

enkäten över huvudtaget.  

 

5.2.2 Demografiska faktorer 

Majoriteten på 71 procent av respondenterna var män13 . Enligt Centralhandelskammarens 

statistik per 10.3.2010 är 35 procent av CGR-revisorerna på Big 4-revisionsbyråer kvinnor, 

men endast 29 procent av respondenter i denna undersökning var kvinnor vilket betyder att 

män svarade lite mera aktivt än kvinnor. Medelåldern bland respondenterna var 46 år, och 

den äldsta respondenten var 66 år medan den yngsta var 28 år. Utbildningsbakgrund hos 

majoriteten (97 procent) av respondenterna var ekonomisk. Ingen av respondenterna hade 

teknologisk utbildningsbakgrund och endast enstaka personer hade studerat flera ämnen. 

De få respondenter som hade någon annan bakgrund än ekonomisk, juridisk eller 

teknologisk hade studerat ekonomi på yrkeshögskolenivå eller på en handelsinstitut. 

Fördelning över respondenternas utbildningsbakgrund presenteras grafiskt i figur 1 på 

följande sida. 

                                                 
13 Tabeller i PASW Statistics 17 angående detta kapitel finns i bilaga 2 
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Figur 1: Respondenternas utbildningsbakgrund 

 

De flesta respondenterna var erfarna CGR-revisorer. 73 procent av respondenter hade mera 

än sex års erfarenhet som CGR-revisor och 80 procent hade jobbat fyra år eller mera som 

CGR-revisorer. Respondenternas erfarenhet som CGR-revisorer presenteras i figur 2 nedan. 

 

Figur 2: Respondenternas erfarenhet som CGR-revisor 

 

Majoriteten av respondenterna hade också lång erfarenhet av beslut om godkännandet av 

klienter. 78 procent av respondenterna tillhörde gruppen som har mera erfarenhet av 

godkännandet av klienter (fyra år eller mera) och 22 procent tillhörde gruppen som har 



55 

 

 

 

mindre erfarenhet av beslut om godkännandet av klienter (mindre än fyra år). 

Respondenternas erfarenhet av beslut om godkännandet av klienter presenteras i figur 3 

nedan. Fast syftet var att undersöka CGR- revisorernas åsikter om faktorer som påverkar 

uppdragsrisken, oberoende om de har erfarenhet av klientgodkännandefrågor eller inte, 

verkar det som om en stor del av respondenterna som har bara lite erfarenhet av temat har 

låtit bli att svara på undersökningen. Detta antagande förstärks också i och med att några 

respondenter skickade e-post om att de gärna skulle svara, men att de inte har någon 

erfarenhet av godkännandet av klienter och att de därför inte svarar. Respondenternas lång 

erfarenhet som CGR-revisorer samt deras långa erfarenhet av beslut om godkännandet av 

klienter är konsekventa med den relativt höga medelåldern bland respondenterna, vilket 

tyder på att bakgrundsinformationen är relativt pålitligt. 

 

 

Figur 3: Respondenternas erfarenhet av beslut om godkännandet av klienter 
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5.3 Resultat av forskningsfrågorna 

5.3.1 Rangordning av faktorer relaterade till klientens affärsrisk, revisionsrisk 

och revisorsrisk 

Den första forskningsfrågans frågeställning var att ta reda på hur revisorer rangordnar 

faktorer relaterade till klientens affärsrisk, revisionsrisk samt revisorsrisk. Resultatet från 

denna forskningsfråga presenteras i detta kapitel för alla respondenter som en grupp. Först 

presenteras rangordningen av klientens affärsrisk, sedan revisionsrisk och revisorsrisk och 

som sist uppdragsrisk. 14  Andra faktorer som har påverkat revisorernas val av klienter 

presenteras i kapitel 5.3.3 15  och erfarenhetens och arbetsgivarens påverkan på svaren 

presenteras i kapitlen 5.3.4 och 5.3.5.16  

 

Klientens affärsrisk 

Respondenternas rangordning av faktorer som påverkar klientens affärsrisk presenteras i 

figur 4 nedan. Johnstones undersökning från 2001, som fungerade som en modell för denna 

undersökning, listade fyra olika faktorer som påverkar klientens affärsrisk. Dessa faktorer 

var information om långsiktiga planer hos klientföretagets ledning, klientens finansiella 

utveckling, information om konkurrensen inom branschen, samt jämförelser av olika 

företag inom samma bransch. Den viktigaste faktorn enligt respondenterna i Johnstones 

undersökning var klientens finansiella utveckling och som näst viktig var jämförelser av 

olika företag inom samma bransch. Som tredje faktor var information om långsiktiga planer 

hos klientföretagets ledning och till sist information om konkurrensen inom branschen. 

Eftersom denna undersökning innehöll flera faktorer än Johnstones undersökning går det 

inte direkt att jämföra resultatet med Johnstones resultat. Enligt respondenterna i denna 

undersökning var den viktigaste faktorn som påverkar klientens affärsrisk klientens 

                                                 
14 Pasw Statistics 17 uträkningar finns i bilaga 3 
15 Pasw Statistics 17 uträknignar finns i bilaga 4 
16 Pasw Statistics 17 uträkningar finns i bilaga 5 
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finansiella situation, medan klientens finansiella utveckling och ledningens integritet var 

näst viktiga. Efter dessa faktorer upplevde respondenterna att viktigast var ledningens 

integritet och styrkan/kvaliteten på bolagsstyrningen och därefter företagets 

riskanpassningsstrategier. Därefter kom företagets ägarstruktur och information om 

långsiktiga planer hos klientföretagets ledning som respondenterna upplevde som lika 

viktiga. Som minst viktiga faktorer rangordnade respondenterna information om 

konkurrensen inom branschen samt jämförelser av olika företag inom samma bransch.  

 

Figur 4: Rangordning av faktorer som påverkar klientens affärsrisk 

 

Klientens finansiella utveckling rangordnades som mest viktig i Johnstones undersökning 

medan den rangordnades som näst viktig strax efter klientens finansiella situation i denna 

undersökning. Klientens finansiella situation fanns inte som ett alternativ i Johnstones 

undersökning, men eftersom dessa faktorer är rätt så nära varandra kan man dra slutsatsen 

att resultatet från denna del överensstämmer långt med Johnstones resultat. Eftersom både 

den viktigaste och den näst viktigaste faktorn gäller finansiella rapporter kan man dra 
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slutsatsen att klientens bokslut och analys av detta väger mest när man bedömer nivån på 

klientens affärsrisk. Detta verkar också logiskt med tanke på att bokslut finns lätt 

tillgängliga, de innehåller reviderad, opartiskt information och en bokslutsanalys ger snabbt 

en bild av företaget, medan till exempel konkurrensanalys är mera tidskrävande, kostar 

mera och inte ger lika djupgående insikter om den potentiella klienten.  

 

Ledningens integritet upplevdes också som en viktig faktor som påverkar klientens 

affärsrisk. Denna faktor var inte med i Johnstones undersökning men eftersom faktorn 

enligt Morgans och Stockens undersökning från 1998 påverkar klientens affärsrisk var den 

med i denna undersökning. Eftersom faktorn upplevdes bland de viktigaste i denna 

undersökning kan man konstatera att resultatet på denna punkt överensstämmer med 

resultat från Morgans och Stockens undersökning. Att ledningens integritet upplevdes som 

en av de viktigaste faktorerna är inte överraskande med tanke på att om man inte kan lita på 

ledningens integritet kan man inte lita på annan information heller. Orsaken varför 

bokslutsanalys upplevdes som ännu viktigare än ledningens integritet är med stor 

sannolikhet det att bokslutet är reviderat av en oberoende revisor som under revisionen har 

tagit ställning också till ledningens integritet. Om en revisionsbyrå med andra ord har 

skrivit en ren revisionsberättelse av ett företag kan andra revisorer lita på att den 

revisionsbyrå som har reviderat företaget i fråga, har tagit ställning också till ledningens 

integritet. Efter klientens finansiella situation och utveckling samt ledningens integritet 

upplevde respondenterna kvaliteten på bolagsstyrning och företagets 

riskanpassningsstrategier som näst viktiga faktorer. Efter dessa kom företagets ägarstruktur, 

samt information om långsiktiga planer hos klientföretagets ledning, medan som minst 

viktiga faktorer rangordnades jämförelser av olika företag inom samma bransch och 

information om konkurrensen inom branschen.  

 

De fyra viktigaste faktorerna testades mot varandra med Wilcoxons test för att testa om det 

finns parvisa skillnader mellan paren. Klintens finansiella situation var den viktigaste 

faktorn på fem procents signifikansnivå mot klientens finansiella utveckling och mot 
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ledningens integritet var klientens finansiella situation den viktigaste faktorn till och med 

på en procents signifikansnivå. Klientens finansiella utveckling och ledningens integritet 

upplevdes som näst viktiga och det framkom inte signifikanta skillnader mellan dessa två 

faktorer. Skillnaden mellan dessa faktorer jämfört med den tredje viktigaste faktorn, 

styrkan/kvaliteten på bolagsstyrning, var däremot signifikant på fem procents 

signifikansnivå och skillnaden mellan ledningens integritet och styrkan/kvaliteten på 

bolagsstyrningen var signifikant till och med på en procents signifikansnivå. Skillnaderna 

mellan de fyra viktigaste faktorerna var alltså alla statistiskt signifikanta, förutom 

skillnaden mellan klientens finansiella utveckling och ledningens integritet som 

rangordnades som lika viktiga. 

 

Av rangordningen kommer det tydligt fram att klientföretagets inneboende faktorer upplevs 

som viktigare än yttre faktorer som kan påverka företaget. Medianen av de enda faktorer na 

med yttre aspekter, det vill säga jämförelser av olika företag inom samma bransch och 

information om konkurrensen inom branschen, ligger ganska långt efter andra faktorer. Det 

finns två potentiella orsaker till detta, nämligen kostnader samt konkurrensen inom 

revisionsbranschen. Som tidigare nämnt, kostar branschanalyser mera och är mera 

tidskrävande än bokslutsanalyser och andra företagsinterna analyser. Det är också möjligt 

att revisorerna upplever att en branschanalys inte hämtar lika mycket mervärde till beslutet 

jämfört med företagsinterna analyser. Konkurrensen inom revisionsbranschen kan vara en 

annan orsak till varför branschanalyser rangordnades som minst viktiga. I och med att 

konkurrensen om klienter inom revisionsbranschen är väldigt hård är det möjligt att 

företaget godkänns som klient ifall det inte kommer fram något alarmerande från 

företagsanalysen, och att branschanalyser eller konkurrensjämförelser därför inte spelar 

någon viktig roll. Denna tolkning får stöd i respondenternas öppna kommentarer gällande 

den hårda konkurrensen som råder inom branschen och som har lett till att så gott som alla 

företag godkänns som klienter. Respondenternas öppna kommenterar behandlas mera 

djupgående i kapitlet 5.3.3 
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Revisionsrisk 

Respondenternas rangordning av faktorer som påverkar revisionsrisk presenteras i figur 5 

nedan. Johnstones undersökning från 2001 listade fem olika faktorer som påverkar 

revisionsrisk. Dessa faktorer var existensen av interna revisionsavdelningar, ledningens 

attityd mot den interna kontrollen, naturen av förhållandet mellan den potentiella klienten 

och dennes före detta revisor, information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar, 

och informationen om branschens tillväxt. De viktigaste faktorerna enligt respondenterna i 

Johnstones undersökning var ledningens attityd mot den interna kontrollen samt naturen av 

förhållandet mellan den potentiella klienten och dennes före detta revisor. Efter dessa kom 

informationen om hur klienten har uppskattat sina tillgångar, informationen om branschens 

tillväxt och till sist existensen av interna revisionsavdelningar. Som sjätte faktor hade denna 

undersökning mångtydiga bokföringsprinciper, eftersom det enligt Morgans och Stockens 

undersökning från 1998 påverkar bedömningen av revisionsrisk. 

 

Figur 5: Rangordning av faktorer som påverkar revisionsrisk 
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Resultatet från denna del stämmer ganska långt överens med Johnstones undersökning. 

Respondenterna både i denna undersökning och i Johnstones undersökning rangordnade 

ledningens attityd mot den interna kontrollen som den viktigaste faktorn. Information om 

hur klienten har uppskattat sina tillgångar hade i denna undersökning rangordnats som den 

näst viktigaste tillsammans med mångtydiga bokföringsprinciper medan naturen av 

förhållandet mellan den potentiella klienten och dennes före detta revisor rangordnades som 

den tredje viktigaste tillsammans med existensen av interna revisionsavdelningar. 

Mångtydiga bokföringsprinciper fanns inte med i Johnstones undersökning. Information 

om hur klienten har uppskattat sina tillgångar och naturen av förhållandet mellan den 

potentiella klienten och dennes före detta revisor rangordnades tvärtom i Johnstones 

undersökning. Den enda skillnaden i resultatet från denna undersökning jämfört med 

Johnstones undersökning var att existensen av interna revisionsavdelningar var i denna 

undersökning rangordnad som andra sist, medan faktorn i Johnstones undersökning var 

rangordnad som sist, och att informationen om branschens tillväxt rangordnades i denna 

undersökning som den minst viktiga medan faktorn i Johnstones undersökning var andra 

sist. Det fanns alltså inga stora skillnader mellan svaren i denna undersökning och 

Johnstones undersökning.  

 

För att kontrollera att rangordningen av de viktigaste faktorerna inte har uppstått på grund 

av en slump testades de viktigaste faktorerna mot varandra med Wilcoxons test. 

Ledningens attityd mot den interna kontrollen var rangordnad som den viktigaste faktorn 

före information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar och mångtydiga 

bokföringsprinciper. Skillnaden mellan den viktigaste faktorn och de näst viktiga faktorerna 

var signifikant till och med på en procents signifikansnivå. Skillnaden mellan de två näst 

viktiga faktorerna var inte signifikant. Skillnaden mellan måntydiga bokföringsprinciper 

och de tredje viktigaste faktorerna, naturen av förhållandet mellan den potentiella klienten 

och dennes före detta revisor samt existensen av interna revisionsavdelningar, var 

signifikant till och med på en procents signifikansnivå. Däremot var skillnaden mellan 

information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar, som var rangordnad som andra 
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viktigast, och naturen av förhållandet mellan den potentiella klienten och dennes före detta 

revisor, som var rangordnad som tredje viktigast, inte statistiskt signifikant. Skillnaden 

mellan information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar och existensen av interna 

revisionsavdelningar, som också var rangordnad som tredje viktigast var däremot 

signifikant på fem procents signifikansnivå. 

 

Rangordning av faktorer som påverkar revisionsrisk hade mycket mindre spridning än 

faktorer som påverkar klientens affärsrisk. Endast den viktigaste faktorn och den minst 

viktiga faktorn skiljer sig ut ur skalan medan faktorerna dem emellan är väldigt nära 

varandra. Eftersom revisionsrisk är risken för att väsentliga fel i bokslutsinformationen inte 

upptäcks vid granskningen varpå utlåtandet i revisionsberättelsen blir felaktigt, är det inte 

överraskande att faktorn som handlar om branschens tillväxt var rangordnad som den minst 

viktig. På denna punkt skiljer sig resultatet i denna undersökning med resultatet i 

Johnstones undersökning, där respondenterna upplevde att informationen om branschens 

tillväxt var viktigare än existensen av interna revisionsavdelningar. Någon entydig orsak till 

denna skillnad kan inte urskiljas med hjälp av denna undersökning, men skillnaden kan 

bero till exempel på det att attityden mot den interna kontrollen har ändrat under de nio åren 

som är mellan denna undersökning och Johnstones undersökning eller att attityder mot den 

interna kontrollen är annorlunda i Finland och USA. 

 

Revisorsrisk 

Respondenternas rangordning av faktorer som påverkar revisorsrisk presenteras i figur 6 

nedan. Johnstones undersökning listade fem olika faktorer som påverkar revisorsrisk. Dessa 

faktorer var revisionsbyråns relativa expertis i prospektklientens bransch, information om 

andra revisionsbyråers prissättningsstrategier, sannolikheten för ytterligare försäljning, som 

till exempel skattekonsultering, information om sannolikheten för börsintroduktion och 

klientens räkenskapsperiod (det vill säga tajmingen av uppdraget). Revisionsbyråns relativa 

expertis i prospektklientens bransch var den viktigaste faktorn i Johnstones undersökning. 
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Den andra viktigaste var information om sannolikheten för börsintroduktion och den tredje 

viktigaste var sannolikheten för ytterligare försäljning. Tajming av uppdraget upplevdes 

som fjärde viktigast och den minst viktiga faktorn enligt Johnstones undersökning var 

information om andra revisionsbyråers prissättningsstrategier. Enligt Pratts och Stices 

undersökning från 1994 påverkar också fluktuationer i aktiepriser bedömningen av 

revisorsrisk varpå den var med som den sjätte faktorn i denna undersökning. 

 

 

Figur 6: Rangordning av faktorer som påverkar revisorsrisk 

 

Resultatet stämmer ganska långt överens med Johnstones undersökning. Revisionsbyråns 

relativa expertis i prospektklientens bransch upplevdes klart som den viktigaste faktorn i 

bedömningen av revisorsrisk. Som andra viktigaste faktorer rangordnade respondenter 

informationen om sannolikheten för börsintroduktion samt sannolikheten för ytterligare 

försäljning. Dessa faktorer var i Johnstones undersökning som andra och tredje viktigaste, 

så resultatet från denna del stämmer överens med Johnstones undersökning. Som tredje 
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viktigast rangordnade revisorer i denna undersökning informationen om andra 

revisionsbyråers prissättningsstrategier medan tajmingen av uppdraget och fluktuationer i 

aktiepriser upplevdes som minst viktiga. Johnstones undersökning hade inte faktorn om 

fluktuationer i aktiepriser och den sista och den andra sista faktorn var tvärtom i hennes 

undersökning. 

 

De viktigaste faktorerna testades mot varandra med Wilcoxons test för att testa om det finns 

parvisa skillnader mellan paren. Skillnaden mellan den viktigaste faktorn, som var 

revisionsbyråns relativa expertis i prospektklientens bransch, och de två näst viktiga 

faktorerna, som var informationen om sannolikheten för börsintroduktion samt 

sannolikheten för ytterligare försäljning, var signifikanta till och med på en procents 

signifikansnivå. Enligt resultatet från Wilcoxons test var skillnaden mellan de två näst 

viktiga faktorerna signifikant på fem procents nivå så, att sannolikheten för 

börsintroduktion var den andra viktigaste faktorn vid godkännandet av klienter medan 

sannolikheten för ytterligare försäljning var den tredje viktigaste faktorn. Skillnader mellan 

de andra och tredje viktigaste faktorerna jämfört med den fjärde viktigaste faktorn var 

statistisk signifikanta på fem procents signifikansnivå.  

 

Revisionsbyråns relativa expertis i prospektklientens bransch upplevdes klart som den 

viktigaste faktorn i bedömningen av revisorsrisken. Resultatet är inte överraskande 

eftersom expertis i prospektklientens bransch borde hjälpa revisionsbyråer att lägga märke 

till potentiella risker och hot mot revisionsbyråns anseende i god tid och därigenom ge en 

möjlighet att reagera i tid för att undvika skador på revisionsbyråns professionella rykte. 

Som andra viktigaste faktorer rangordnades informationen om sannolikheten för 

börsintroduktion samt sannolikheten för ytterligare försäljning. Båda faktorerna ökar 

revisionsbyråernas intäkter men också riskerna ökar. Börslistning medför större krav på 

rapportering och granskning och vid försäljning av andra tjänster måste revisionsbyrån vara 

säker på att standarder och rekommendationer om tillåten merförsäljning följs noggrant och 

att revisorernas oberoende inte är hotat. Tajmingen av uppdraget samt fluktuationer av 
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aktiepriser var rangordnade som minst viktiga revisorsriskfaktorer. På basen av denna 

undersökning kan man inte urskilja orsaker till detta, men det är möjligt att respondenterna 

upplever att aktiemarknaderna är så komplexa och påverkas av så många aspekter företaget 

inte kan påverka att fluktuationer i aktiepriser inte anses vara ett pålitlig mått för 

fastställandet av revisorsrisk.  

 

5.3.2 Rangordning av komponenter i uppdragsrisk 

Efter rangordningen av olika faktorer som påverkar klientens affärsrisk, revisionsrisk och 

revisorsrisk var respondenterna ombedda att rangordna dessa komponenter av uppdragsrisk. 

Rangordningen av komponenter som påverkar uppdragsrisken presenteras i figur 7 nedan. 

Respondenterna i denna undersökning rangordnade revisionsrisk och revisorsrisk som de 

två viktigaste komponenterna i uppdragsrisk medan klientens affärsrisk var klart mindre 

viktig än de två andra riskerna. För att kontrollera att rangordningen av de tre 

komponenterna inte har uppstått på grund av slump testades de mot varandra med 

Wilcoxons test. Revisorsrisk var rangordnad som den viktigaste komponenten i 

uppdragsrisk flera gånger än revisorsrisk men skillnaden mellan dessa två komponenter var 

inte signifikant. Wilcoxons test avslöjade också att skillnaden mellan revisionsrisk och 

klientens affärsrisk inte var signifikant men att skillnaden mellan revisorsrisk och klientens 

affärsrisk var signifikant till och med på en procents signifikansnivå. Med andra ord är de 

tre komponenterna väldigt nära varandra och på basen av detta stickprov kan man dra 

endast den slutsatsen att respondenter upplever att revisorsrisk är en viktigare komponent i 

uppdragsrisk än klientens affärsrisk. Rangordningen i denna undersökning var alltså 

revisorsrisk, revisionsrisk och klientens affärsrisk, men alla komponenter ligger nära 

varandra och skillnaderna mellan komponenternavar inte starkt signifikanta.  
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Figur 7: Rangordning av komponenter i uppdragsrisk 

 

Enligt Johnstones undersökning från 2001 var revisionsriskfaktorerna de viktigaste, medan 

faktorerna som gäller klientens affärsrisk var näst viktiga och revisorsriskfaktorerna var 

tredje viktigast när en revisor fattar ett beslut för att godkänna en klient. Från Canfield et 

als. undersökning från 2007 kunde man däremot dra slutsatsen att revisorsriskfaktorer var 

de viktigaste, faktorer angående klientens affärsrisk näst viktiga och revisionsriskfaktorer 

tredje viktigast. Eftersom skillnaderna mellan komponenterna i uppdragsrisk inte är 

signifikanta, kan man inte dra långtgående slutsatser på basen av detta stickprov. Det verkar 

ändå som om resultatet från denna undersökning överensstämmer mera med Canfield et als. 

undersökning än med Johnstones undersökning, dock så att klientens affärsrisk upplevs 

som den andra viktigaste faktorn i Canfields et als. undersökning medan den upplevs som 

den tredje viktigast i denna undersökning.  

 

Det går inte direkt att urskilja orsakerna till varför revisorsrisken, som var rangordnad som 

minst viktig i Johnstones undersökning, var rangordnad som den viktigaste i Canfield et als. 
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undersökning och denna undersökning, men Enron-skandalen 17  och den hårda 

konkurrensen på revisionsmarknaden kan ha påverkat detta. Canfield et als. syfte var bland 

annat att undersöka den relativa betydelsen av de tre komponenterna av uppdragsrisk efter 

Enron-skandalen. 85 procent av respondenterna i Canfield et als. undersökning upplevde att 

uppfattningen av uppdragsrisk hade förändrats efter Enron-skandalen. Detta resultat 

stämmer överens med att den viktigaste komponenten i uppdragsrisk har ändrat sedan 

Johnstones undersökning. Det är med andra ord möjligt att Enron-skandalen har lett till att 

revisorerna upplever revisorsrisken som en viktigare komponent än tidigare men på basen 

av denna undersökning kan man inte dra sådana slutsatser utan mera forskning inom 

området skulle behövas. Informationen i Canfield et als. undersökning var också samlad 

från ett litet område i USA vilket betyder att resultatet inte kan generaliseras. Det är också 

möjligt att den allt hårdare konkurrensen har påverkat att klientens affärsrisk upplevs som 

en mindre viktig faktor i denna undersökning än i Johnstones och Canfield et als. 

undersökningar. På basen av denna undersökning kan man inte dra allför långtgående 

slutsatser, men det är möjligt att revisorerna upplever att det inte är revisorernas fel om till 

exempel klientens finansiella utveckling har varit svag så länge revisionsbyrån sköter 

revideringen så att väsentliga fel i bokslutsinformationen upptäcks vid granskningen och 

utlåtandet i revisionsberättelsen ger en korrekt bild av företagets finansiella tillstånd, samt 

att revisionsbyråns rykte inte är hotad. Klientens affärsrisk är också den enda risken en 

revisionsbyrå inte kan påverka medan revisionsrisk och revisorsrisk kan påverkas. 

 

                                                 
17 Enron Corporation var ett amerikanskt energiföretag som gick i konkurs 2001. Konkursen var den största i 

USA:s historia. Enrons revisionsbyrå Arthur Andersen måste som en följd av brister i revisionen av Enron 

avveckla sin verksamhet och företaget bröt samman ett par veckor efter Enron-skandalen. (Flening, 2003) 
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5.3.3 Andra  faktorer  som  enligt  respondenterna  påverkar  ett  beslut  om  att 

godkänna en potentiell klient 

Frågeställningen i den andra forskningsfrågan var att undersöka vilka andra faktorer som 

kan tänkas vara viktiga när ett beslut om att godkänna en klient fattas. För att få svar på 

frågan var sista frågan i enkäten en öppen fråga där respondenterna var ombedda att lista 

andra viktiga faktorer vid godkännandet av en klient. 40 procent av respondenter svarade på 

frågan18. Några svar innehöll inte ytterligare faktorer vid godkännandet av en klient utan 

svaren var allmänna till sin karaktär, men i majoriteten av svaren fanns ytterligare faktorer 

listade. På grund av att frågeställningen var att respondenterna skulle lista andra viktiga 

faktorer som hade påverkat deras beslut om att godkänna en potentiell klient, innehåller 

svaren också faktorer som inte direkt kan kopplas till uppdragsrisken. Detta betyder att i en 

del av svaren fanns också så kallade ”mänskliga faktorer” listade. 

 

Det fanns några faktorer som kom fram i flera olika svar. Några respondenter skrev till 

exempel att vid godkännandet av en klient är det viktigt att bokföringen är organiserad på 

ett tillförlitligt sätt. En pålitlig bokföring minskar revisionsrisken och därigenom risken att 

utlåtandet i revisionsberättelsen blir felaktig. Mångtydiga bokföringsprinciper, som var en 

faktor i enkäten, är till innebörden samma sak som tillförlitlig bokföring. De respondenter 

som hade listat tillförlitlig bokföring som ytterligare en faktor hade kanske förstått 

mångtydiga bokföringsprinciper på ett annat sätt. Mångtydiga bokföringsprinciper var 

rangordnade som den näst viktiga faktorn som påverkar revisionsrisken, så ifall några 

respondenter hade uppfattat denna faktor på ett annat sätt är det konsekvent att de hade 

nämnt tillförlitlig bokföring som en viktig faktor som har påverkat deras beslut om att 

godkänna en klient. Flera revisorer ansåg också att revisorernas oberoende, som ökar både 

revisorsrisken och revisionsrisken är viktigt också vid godkännandet av en klient. 

Revisorernas oberoende är en viktig faktor i revisionen och en förutsättning för hela 

revisionsfunktionens trovärdighet. Revisorernas oberoende var inte med som en faktor i 

                                                 
18 Alla svar på den öppna frågan finns listade i bilaga 4 
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denna undersökning eftersom det är någonting en revisionsbyrå kan kontrollera och 

påverkar därför inte uppdragsrisken. 

 

Det mest förekommande svaret på den öppna frågan var personkemi och förhållanden till 

personer bakom företaget, ledningens yrkesskicklighet, rykte, bakgrund och deras attityd 

mot och kunskap om revision, samt sätt att bedriva företagsverksamhet. Eftersom dessa 

faktorer kom fram i nio av 40 svar kan man dra slutsatsen att respondenterna upplever 

dessa faktorer som viktiga vid fastställandet av uppdragsrisken. Dessa faktorer kom dock 

inte fram i den genomgångna tidigare forskningen varpå de heller inte var med i enkäten. 

Det intressanta är att det tycks vara uttryckligen revisorernas personliga kontakter till 

företagsledningen som upplevs viktiga, eftersom personliga kontakter till företagsledningen 

lätt väcker frågan om revisorernas oberoende. Det är förståeligt att personkemi, samt 

företagsledningens attityd mot och kunskap om revision upplevs som viktiga faktorer 

eftersom de underlättar revisorernas jobb. De här faktorerna ökar ändå inte nödvändigtvis 

uppdragsrisken utan de är snarare faktorer som gör revisionsarbetet lättare och behagligare. 

Det är också förståeligt att ryktet och bakgrunden hos personer bakom bolaget påverkar 

revisorernas bedömning av klienten. Ifall personerna bakom företaget till exempel har 

tidigare varit inblandade i något kriminellt kan man ifrågasätta deras tillförlitlighet som 

företagsledare.  

 

Flera respondenter upplevde också storleken på revisionsarvoden som en faktor som har 

påverkat beslutet att godkänna en klient. Respondenterna kommenterade att ifall klienten 

inte är villig att betala en skälig summa för en revision skall man inte godkänna klienten. 

Några respondenter kommenterade också att komplexiteten av branschen, företaget eller 

dess ägarstruktur ökar risken att godkänna en ny klient. Komplexiteten kombinerad med 

dålig lönsamhet lyftes också fram som en faktor som har påverkat beslutet om att godkänna 

en klient. Respondenternas kommentarer om komplexitetens påverkan är konsekventa med 

att revisionsbyråns relativa expertis i prospektklientens bransch var rangordnad som den 

viktigaste faktorn som påverkar revisorsrisk. Ifall prospektkundens bransch eller företags- 
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eller ägarstruktur är komplex minskar revisionsbyråns expertis i prospektklientens bransch 

revisorsrisken.  

 

Några respondenter svarade att bestämmelser om penningtvätt har påverkat deras beslut om 

att godkänna en klient. Penningtvätt har varit mycket aktuellt speciellt inom bank- och 

revisionsbranschen i och med utvecklingen av SEPA-området19 (Single Euro Payment Area) 

och den nya lagen om penningtvätt som trädde i kraft den 1 augusti 2008 och som kräver 

att man måste ta ställning till penningtvätten (www.rata.fi). Därför är det inte överraskande 

att penningtvätt lyftes fram bland faktorer som har påverkat beslutet om att godkänna en 

klient. De två sista faktorerna som kom fram i flera svar var orsaken till varför klienten vill 

byta revisionsbyrå samt prospektklientens rykte. Ifall en prospektklient har agerat 

tvivelaktigt förr är revisionsbyrån förstås mindre villig att godkänna klienten eftersom 

revideringen kräver mera jobb om man inte kan lita till exempel på företagets bokföring 

eller den interna kontrollen. Det finns en risk att en klient som byter revisionsbyrå ofta gör 

det för att få ett fördelaktigare utlåtande i revisionsberättelsen. Detta kallas för ”opinion 

shopping” och Hartwell, Lightle och Moreland (2001), som har identifierat tio 

potentiella ”röda flaggor” som associeras med godkännande av klienter, listar ofta 

förekommande byte av professionella tjänsteleverantörer som en risk vid godkännandet av 

en klient. SAS 84 innehåller också noggranna och skäliga frågor till den företrädande 

revisorn som hjälper den efterträdande revisorn att bestämma om han eller hon ska 

godkänna ett uppdrag. Enligt SAS 84 får den efterträdande revisorn inte godkänna ett 

uppdrag före han eller hon har pratat med den företrädande revisorn och utvärderat dennes 

svar. Det är med andra ord inte överraskande att respondenterna nämner detta som en faktor 

som har påverkat deras beslut att godkänna en klient. 

 

                                                 
19 De europeiska bankerna bildade i juni 2002 samarbetsorganet EPC (European Payments Council) för att 

utveckla ett gemensamt eurobetalningsområde (Single Euro Payments Area, SEPA).  

När SEPA-projektet är genomfört kan konsumenter och företag göra eurobetalningar från ett land till ett annat 

i hela euroområdet lika enkelt, effektivt och säkert som inom landet. (www.finlandsbank.fi)  
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Det fanns också en del faktorer som hade påverkade enskilda respondenternas beslut om att 

godkänna en klient. Dessa faktorer var möjligheten att använda klienten som referens i 

andra sammanhang, omfattningen av prospektklientens affärsverksamhet, revisionsbyråns 

tid- och resurskapacitet att sköta om uppdraget och eventuella rapporteringsförpliktelser till 

ett utländskt modersbolag som kan vara tidsmässigt utmanande. Utöver dessa listades 

graden av internationalisering i uppdraget samt information om ett annat kontor i ett annat 

land redan har godkänt klienten som faktorer som har påverkat beslutet om godkännandet 

av en klient. Det var lite överraskande att endast två respondenter kommenterade att deras 

(Big 4-) arbetsgivare har formella riskbedömningsprocedurer för godkännandet av klinter 

och att det är dessa krav klienten måste uppfylla för att bli godkänd. Å andra sidan skickade 

några respondenter e-post att de inte deltar i undersökningen på grund av att arbetsgivaren 

har enhetliga riskbedömningsprocedurer för godkännandet av klienter. Ifall mera revisorer 

skulle ha svarat på enkäten skulle det högst sannolikt ha kommit flera kommentarer om 

arbetsgivarens enhetliga riskbedömningsprocedurer bland de öppna kommentarer. 

 

Överraskande många respondenter hade svarat på den öppna frågan. Vissa svar innehöll 

inte ytterligare faktorer som har påverkat revisorernas beslut om att godkänna en klient utan 

de innehöll mera allmänna kommentarer. Några respondenter hade kommenterat att det inte 

går att rangordna komponenter eftersom de alla beaktas och att flera faktorer väger lika 

mycket eller inte alls, och att beslutet görs på basen av helheten. En respondent hade 

kommenterat att de flesta faktorer inte över huvudtaget är relevanta när man godkänner en 

klient medan den andra hade kommenterat att alla faktorer i enkäten beaktas. Några 

respondenter hade också kommenterat att på grund av den hårda konkurrensen som råder 

inom branschen är det endast i undantagsfall man inte godkänner en klient. En av dessa 

respondenter skrev att ”ifall klienten inte verkar direkt ohederlig, så finns det inget som 

förhindrar att godkänna en ny klient” och att frågor i enkäten var mycket teoretiska samt 

att i verkligheten används mycket mera ”bondförnuft” när klienter godkänns. En respondent 

skrev också att risken som orsakas av klientens svaga finansiella situation hanteras genom 

att det görs mera granskning varpå priset på granskningen stiger. QC Section 20, System of 
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Quality Control for a CPA Firm's Accounting and Auditing Practice, Acceptance and 

Continuance of Client and Engagements, rekommenderar att revisionsbyråer är selektiva 

när de fattar beslut om sina kundförhållanden och professionella tjänster de ämnar erbjuda 

och poängterar att revisionsbyråer inte har skyldighet mot någon annan person eller 

revisionsbyrå när det gäller godkännande, avvisande eller bibehållande av klienter. Också 

revisionsstandard 300 förutsätter kommunikation med den föregående revisorn ifall ett 

företag byter revisionsbyrå. Utgående från de öppna svaren tycks konkurrensen ändå vara 

så hård att denna princip förbises och revisionsbyråerna är färdiga att godkänna alla klienter 

som inte verkar direkt ohederliga. 

 

De mest förekommande svaren på den öppna frågan var personkemi och förhållanden till 

personer bakom företaget, ledningens yrkesskicklighet, rykte, bakgrund och deras attityd 

mot och kunskap om revision samt sätt att bedriva företagsverksamhet. Johnstones 

undersökning från 2001 innehöll också en öppen fråga där respondenterna fick lista andra 

faktorer som hade påverkat deras beslut att godkänna en klient. Den mest förekommande 

faktorn var informationen om företagsledningen och diskussionen med företagsledningen 

om viktiga ärenden relaterade till företaget eller revision. Resultatet från Johnstones 

undersökning tyder på att revisorernas personliga kontakter till klientföretagets ledning 

upplevdes som en viktig faktor vid godkännande av klienter, precis som i denna 

undersökning. Resultatet från denna fråga överensstämmer med andra ord med resultatet av 

Johnstones undersökning. Andra faktorer som kom fram i flera svar var storleken på 

revisionsarvoden, komplex företagsstruktur, tillförlitlig bokföring och orsaker varför 

klienten byter revisor. Av dessa faktorer kom diskussioner med tidigare revisorer fram 

också i Johnstones undersökning.  
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5.3.4 Erfarenhetens  påverkan  på  rangordningen  av  klientens  affärsrisk, 

revisionsrisk och revisorsrisk 

Intresset i den tredje forskningsfrågan var hur revisorernas erfarenhet av riskbedömningen 

påverkar rangordning av klientens affärsrisk, revisionsrisk samt revisorsrisk. 78 procent av 

respondenterna tillhörde gruppen som har mera erfarenhet av godkännandet av klienter 

(fyra år eller mera) och 22 procent tillhörde gruppen som har mindre erfarenhet av beslut 

om godkännandet av klienter (mindre än fyra år). För att testa ifall det fanns signifikanta 

skillnader i mera och mindre erfarna revisorernas svar användes Kruskal-Wallis test. 

 

I rangordningen av faktorer som påverkar klientens affärsrisk kom det inte fram 

signifikanta skillnader i mera och mindre erfarna revisorers rangordningar. Detta resultat 

stämmer överens med resultat från Johnstones undersökning från 2001. Resultatet från 

Johnstones undersökning antyder att rangordningen av faktorer som tillhör kategorin 

revisionsrisk varierar enligt respondenternas erfarenhet så att de respondenter som hade 

mera erfarenhet ansåg att ledningens attityd mot den interna kontrollen var den viktigaste 

revisionsriskfaktorn medan de revisorer som hade mindre erfarenhet tyckte att naturen av 

förhållandet mellan den potentiella klienten och dennes före detta revisor var den vikigaste 

faktorn. Övriga faktorer i revisionsriskkategorin rangordnades på ett likadant sätt av både 

mera och mindre erfarna revisorer. På denna punkt stämde resultatet från denna 

undersökning inte överens med Johnstones undersökning eftersom inga signifikanta 

skillnader i mera och mindre erfarna revisorernas rangordningar av revisionsriskfaktorer 

kunde urskiljas. Det framkom inte heller några signifikanta skillnader mellan mera och 

mindre erfarna respondenternas svar angående rangordningen av revisorsriskfaktorer eller 

rangordningen av komponenter i uppdragsrisken. Detta stämmer överens med resultatet 

från Johnstones undersökning, där både mera och mindre erfarna revisorers svar 

överensstämde med varandra. Att det finns så lite skillnader i svaren mellan mera och 

mindre erfarna revisorer tyder på att vägledningen är ganska bra. Likadana svar betyder 

med andra ord att eftersom de som har mycket erfarenhet av dessa frågor svarar på ett 

likadant sätt som de som inte har erfarenhet motsvarar vägledning och eventuell utbildning 
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ganska bra verkligheten. Resultatet kan dock inte generaliseras på basen av denna 

undersökning eftersom de mindre erfarna revisorer endast var 22 till antalet. 

5.3.5 Skillnader i svaren mellan Big 4revisionsbyråer 

Intresset i den sista forskningsfrågan var att undersöka ifall det finns skillnader i svaren 

mellan Big 4-revisionsbyråer. För att försäkra respondenternas samt Big 4-

revisionsbyråernas anonymitet har namnen på Big 4-revisionsbyråerna bytts till 

revisionsbyrå A, B, C och D i slumpmässig ordning. Svarsprocenten fördelades relativt 

jämnt mellan olika revisionsbyråer; 12 procent av svaren kom från revisionsbyrå A, 27 

procent från revisionsbyrå B, 28 procent från revisionsbyrå C och 33 procent från 

revisionsbyrå D. Svarsprocenten från de olika byråerna presenteras i figur 8 nedan. 

Eftersom samplet i Johnstones undersökning var från endast en Big 5-revisionsbyrå kan 

resultatet från denna del inte jämföras med Johnstones undersökning. För att testa ifall det 

fanns signifikanta skillnader i mera och mindre erfarna revisorernas svar användes Kruskal-

Wallis test. 

 

Figure 8: Svarsprocent från de olika Big 4-revisionsbyråerna 

 

Det framkom inga signifikanta skillnader i de fyra olika revisionsbyråernas rangordningar 

av de viktigaste faktorerna som påverkar klientens affärsrisk. Respondenterna i 
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revisionsbyrå D gav klientens finansiella situation ett lägre genomsnittsvärde än de andra 

byråerna men skillnaden var inte signifikant. Revisionsbyrå A däremot gav klientens 

finansiella utveckling ett lägre genomsnittsvärde men inte heller denna skillnad var 

signifikant. I rangordningen av ledningens integritet, som rangordnades som andra 

viktigaste faktorn tillsammans med klientens finansiella utveckling, framkom inga 

skillnader mellan de olika revisionsbyråerna. Endast i rangordningen av information om 

konkurrensen inom branschen, som var rangordnad som minst viktig tillsammans med 

jämförelser av olika företag inom samma bransch, framkom signifikanta skillnader mellan 

olika byråer. Respondenterna i revisionsbyrå B gav denna faktor signifikant lägre 

genomsnittsvärde än de andra tre byråerna. I de tre andra byråerna hade respondenterna 

rangordnat jämförelser av olika företag inom samma bransch som den minst viktiga faktorn 

medan respondenterna i revisionsbyrå B upplevde att information om konkurrensen inom 

branschen var den minst viktiga faktorn.  

 

Det framkom inga signifikanta skillnader mellan de olika revisionsbyråernas svar angående 

revisionsriskfaktorer. Revisionsbyrå A hade gett ett högre genomsnittsvärde till de tre 

viktigaste faktorerna, det vill säga ledningens attityd mot den interna kontrollen, 

mångtydiga bokföringsprinciper och informationen om hur klienten har uppskattat sina 

tillgångar, men ingen av dessa skillnader var statistiskt signifikant. Alla byråer hade också 

rangordnat ledningens attityd mot den interna kontrollen som den viktigaste faktorn och 

informationen om branschens tillväxt som den minst viktiga faktorn i denna kategori.  

 

Gällande revisorsriskfaktorer framkom det signifikanta skillnader endast i rangordningen 

av fluktuationer i aktiepriser. Som helhet rangordnades fluktuationer i aktiepriser som den 

minst viktiga faktorn tillsammans med tajmingen av uppdraget. Revisionsbyrå A 

rangordnade ändå fluktuationer i aktiepriser som den tredje viktigaste faktorn, medan de 

andra byråerna upplevde att faktorn var bland de minst viktiga. Denna skillnad var 

signifikant till och med på en procents signifikansnivå. Någon uttömmande förklaring till 

detta går inte att urskilja från denna undersökning, men skillnaden kan bero till exempel på 
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att revisionsbyrån i fråga har annorlunda klientbas än de tre andra byråerna eller att 

revisorerna i byrå A har haft ett case där fluktuationer i aktiepriser påverkar revisionsrisk. 

Ifall byrå A till exempel har mera börslistade bolag som klienter än de övriga byråerna kan 

det hända att respondenterna i revisionsbyrå A upplever att fluktuationer i aktiepriser är av 

stor betydelse. Å andra sidan är det också möjligt att revisionsbyrå A har mindre börslistade 

företag som klienter och respondenterna upplever därför att fluktuationer i aktiepriser 

påvekar revisorsrisken mera än de tre andra byråerna. Andra signifikanta skillnader 

framkom inte. Alla fyra byråer hade rangordnat revisionsbyråns relativa expertis i 

prospektklientens bransch som den viktigaste faktorn och också de andra faktorerna var 

rangordnade på ett mycket likadant sätt. Komponenterna i uppdragsrisken var rangordnade 

i alla byråer på ett likadant sätt och inga signifikanta skillnader fram kom. 

 

Överhuvudtaget fanns det inte stora skillnader i svaren mellan olika revisionsbyråer. Detta 

antyder att processen för att godkänna en klient är ganska lika i alla Big 4-revisionsbyråer. 

Resultatet antyder också att CGR-revisorernas vägledning i dessa frågor är enhetlig och att 

val av arbetsgivare inte ändrar revisorernas inställning till klientgodkännandefrågor. Vidare 

antyder resultatet att processer i Big 4-revisionsbyråer baserar sig på befintliga standarder 

och rekommendationer. Resultatet kan dock inte generaliseras på basen av denna 

undersökning eftersom antalet respondenter från olika revisionsbyråer var tämligen litet. 

 

5.4 Sammanfattning 

Denna undersökning genomfördes som enkätundersökning som distribuerades till 

respondenterna per e-post. Enkäten nådde 394 CGR-revisorer på Big 4-revisionsbyråer och 

med 100 användbara svar blev svarsprocenten 25,4. Medelålder bland respondenterna var 

46 år och utbildningsbakgrund hos majoriteten (97 procent) av respondenter var ekonomisk. 

De flesta respondenterna var erfarna CGR-revisorer och 80 procent hade jobbat fyra år eller 

mera som CGR-revisorer. Majoriteten av respondenterna hade också lång erfarenhet av 
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beslut om godkännandet av klienter. 78 procent av respondenterna tillhörde gruppen som 

har mera erfarenhet av godkännandet av klienter (fyra år eller mera) och 22 procent 

tillhörde gruppen som har mindre erfarenhet av beslut om godkännandet av klienter 

(mindre än fyra år). 

 

Modellen för enkäten utgjorde Johnstones undersökning från 2001 om revisorernas åsikter 

om klientens affärsrisk, revisionsrisk samt revisorsrisk. För att undersökningen skulle ta i 

beaktande möjligast många faktorer som påverkar beslutet om att godkänna en klient 

utvidgades Johnstones enkät med ytterligare faktorer som enligt andra undersökningar 

påverkar de tre riskerna. Johnstones undersökning begränsas av att samplet (130 

respondenter) är från endast en Big 5-revisionsbyrå. Denna undersökning har med andra 

ord lite färre respondenter men från flera olika revisionsbyråer vilket gör det möjligt att 

jämföra skillnader i svaren mellan olika revisionsbyråer. 

 

Enligt respondenterna i denna undersökning var den viktigaste faktorn som påverkar 

klientens affärsrisk klientens finansiella situation medan klientens finansiella utveckling 

och ledningens integritet var de näst viktiga. Fast man inte direkt kan jämföra resultatet 

med Johnstones på grund av att en del av faktorerna var från andra undersökningar, kan 

man dra slutsatsen att resultatet långt stämmer överens med Johnstones resultat. De 

vikigaste faktorerna i båda undersökningarna handlade om klientens finansiella tillstånd. 

Ledningens integritet var rangordnad som näst viktigast tillsammans med klientens 

finansiella utveckling. Utgående från rangordningen av faktorer som påverkar klientens 

affärsrisk, kommer det tydligt fram att klientföretagets inneboende faktorer upplevs som 

viktigare än yttre faktorer som kan påverka företaget. Medianen av de enda faktorerna med 

yttre aspekter, det vill säga jämförelser av olika företag inom samma bransch samt 

information om konkurrensen inom branschen, låg ganska långt efter andra faktorer. Det 

finns två potentiella orsaker till detta, nämligen kostnader, samt konkurrensen inom 

revisionsbranschen. Branschanalyser kostar mera och är mera tidskrävande än 

bokslutsanalyser. Konkurrensen inom revisionsbranschen kan vara en annan orsak till 
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varför branschanalyser rangordnades som minst viktiga. I och med att konkurrensen om 

klienter inom revisionsbranschen är väldigt hård är det möjligt att företaget godkänns som 

klient ifall det inte kommer fram något alarmerande från företagsanalysen och att 

branschanalyser eller konkurrensjämförelser därför inte spelar någon viktig roll. 

 

Resultatet från rangordningen av revisionsriskfaktorer stämmer långt överens med 

Johnstones undersökning. Respondenterna i bägge undersökningar rangordnade ledningens 

attityd mot den interna kontrollen som den viktigaste faktorn. Information om hur klienten 

har uppskattat sina tillgångar rangordnades som den andra viktigaste faktorn tillsammans 

med mångtydiga bokföringsprinciper. Rangordningen av faktorer som påverkar 

revisionsrisk hade mycket mindre spridning än faktorer som påverkar klientens affärsrisk. 

Respondenterna rangordnade branschens tillväxt som den minst viktiga 

revisionsriskfaktorn. På denna punkt skiljer sig resultatet i denna undersökning med 

resultatet från Johnstones undersökning, där respondenterna upplevde att informationen om 

branschens tillväxt var viktigare än existensen av interna revisionsavdelningar. Någon 

entydig orsak till denna skillnad kan inte urskiljas med hjälp av denna undersökning, men 

skillnaden kan bero till exempel på det att attityden mot den interna kontrollen har ändrat 

under de nio åren som är mellan denna undersökning och Johnstones undersökning, eller att 

attityder mot den interna kontrollen är annorlunda i Finland än i USA. 

 

Resultatet från rangordningen av revisorsriskfaktorer stämmer också ganska långt överens 

med Johnstones undersökning. Revisionsbyråns relativa expertis i prospektklientens 

bransch upplevs klart som den viktigaste faktorn i bedömningen av revisorsrisk. Resultatet 

är inte överraskande eftersom expertis i prospektklientens bransch borde hjälpa 

revisionsbyråer att identifiera potentiella risker och hot mot revisionsbyråns anseende i god 

tid och därigenom ge en möjlighet att reagera i tid för att undvika skador. Som andra 

viktigaste faktorer rangordnar respondenterna informationen om sannolikheten för 

börsintroduktion samt sannolikheten för ytterligare försäljning. Båda faktorerna ökar 

revisionsbyråernas intäkter men också riskerna. Börslistning medför större krav på 
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rapportering och granskning och vid försäljning av andra tjänster måste revisionsbyrån vara 

säker på att standarder och rekommendationer om tillåten merförsäljning följs noggrant och 

att revisorernas oberoende inte är hotat. 

 

Respondenterna i denna undersökning rangordnade revisionsrisk och revisorsrisk som de 

två viktigaste komponenterna i uppdragsrisken medan klientens affärsrisk var klart mindre 

viktig än de två andra risker. De tre komponenterna är ändå mycket nära varandra och 

eftersom skillnaderna mellan komponenterna i uppdragsrisken inte är signifikanta, kan man 

inte dra långtgående slutsatser på basen av detta stickprov. Det verkar ändå som om 

resultatet från denna undersökning överensstämmer mera med Canfield et als. 

undersökning än med Johnstones undersökning. Det går inte direkt att urskilja orsaker till 

varför revisorsrisk, som var rangordnad som minst viktig i Johnstones undersökning, var 

rangordnad som den viktigaste i Canfield et als. undersökning och denna undersökning, 

men Enron-skandalen och den hårda konkurrensen på revisionsmarknaden kan ha påverkat 

detta. 

 

En av forskningsfrågorna var också att ta reda på vilka andra faktorer kan tänkas vara 

viktiga när ett beslut om att godkänna en klient fattas. De mest förekommande svaren på 

den öppna frågan var personkemi och förhållanden till personer bakom företaget, 

ledningens yrkesskicklighet, rykte, bakgrund och deras attityd mot och kunskap om 

revision samt sätt att bedriva företagsverksamhet. Resultatet tyder på att revisorernas 

personliga kontakt till klientföretagets ledning upplevdes som en viktig faktor vid 

godkännande av klienter. Andra faktorer som kom fram i flera svar var storleken på 

revisionsarvoden, komplex företagsstruktur, tillförlitligt bokföring och orsaker varför 

klienten byter revisor. 

 

I rangordningen av faktorer som påverkar klientens affärsrisk kom det inte fram 

signifikanta skillnader i mera och mindre erfarna revisorernas rangordningar, vilket 
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stämmer överens med resultatet från Johnstones undersökning. Det framkom inte heller 

några signifikanta skillnader mellan de mera och mindre erfarna respondenternas svar 

angående rangordningen av revisorsriskfaktorer eller rangordning av komponenter i 

uppdragsrisk. Att det finns så få skillnader i svaren mellan mera och mindre erfarna 

revisorer tyder på att vägledningen är på bra nivå. Likadana svar betyder med andra ord att 

eftersom de som har mycket erfarenhet av dessa frågor svarar på ett likadant sätt än de som 

inte har erfarenhet motsvarar vägledning och eventuell utbildning ganska bra verkligheten. 

 

Den sista forskningsfrågan var att ta reda på ifall det finns skillnader i svaren mellan Big 4-

revisionsbyråer. Det framkom inga signifikanta skillnader i de fyra olika revisionsbyråernas 

rangordningar av de viktigaste faktorer som påverkar klientens affärsrisk. Det framkom inte 

heller signifikanta skillnader mellan olika revisionsbyråers svar angående 

revisionsriskfaktorer. Gällande revisorsriskfaktorer framkom det signifikanta skillnader 

endast i rangordningen av fluktuationer i aktiepriser, där revisionsbyrå A rangordnade 

fluktuationer i aktiepriser som en viktigare faktor än de tre andra revisionsbyråerna. Någon 

uttömmande förklaring till detta går inte att urskilja från denna undersökning, men 

skillnaden kan bero till exempel på att revisionsbyrån i fråga har annorlunda klientbas än de 

tre andra byråerna. Komponenterna i uppdragsrisken var rangordnade i alla byråer på ett 

likadant sätt och inga signifikanta skillnader kom fram. Överhuvudtaget fanns det inte stora 

skillnader i svaren mellan de fyra revisionsbyråerna. Detta antyder att processen att 

godkänna en klient är ganska lika i alla Big 4-revisionsbyråer. Vidare antyder resultatet att 

processer i Big 4-revisionsbyråer baserar sig på befintliga standarder och 

rekommendationer. 
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6 Avslutning 

Syftet med detta kapitel är att sammanfatta hela undersökningen och föra en diskussion 

kring resultaten från den empiriska undersökningen. Kapitlet börjar med en 

sammanfattning och diskussion om hela arbetet. Därefter diskuteras om undersökningens 

reliabilitet och validitet och kapitlet avslutas med undersökningens begränsningar samt 

förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Sammanfattning och diskussion 

Revisionsbyråernas val av klienter har blivit alltmer viktigt på grund av den fortsatta 

priskonkurrensen och den ökade risken för rättstvister. Valet av klienter är avgörande på 

grund av den potentiella risken för att revisionsbyrån blir associerad med vissa klienter. 

(Canfield et al., 2007) Enligt professionella standarder borde en revisionsbyrå i samband 

med ett beslut för att godkänna en klient på ett tillbörligt sätt ta i beaktande de risker som 

uppstår i och med att en revisionsbyrå erbjuder professionella tjänster under särskilda 

omständigheter. (Johnstone, 2001) Det erbjuds ändå så gott som ingen vägledning över de 

faktorer som borde tas i beaktande när ett beslut för att godkänna en klient fattas. En bra 

kategorisering av olika risktyper är delningen i klientens affärsrisk, revisorsrisk och 

revisionsrisk. Tidigare forskning i Finland erbjuder inte bevis på hur revisorer som fattar 

beslutet för att godkänna en klient upplever betydelsen av dessa tre risker. Syftet med detta 

arbete var att undersöka hur CGR-revisorer på Big 4-revisionsbyråer rangordnar klientens 

affärsrisk, revisionsrisk samt revisorsrisk.  

 

Allmänt kan man säga att resultaten långt stämde överens med resultaten från de 

undersökningar som användes som modell i denna undersökning. Ingenting väldigt 

överraskande kom fram, men undersökningen ger en bra bild över hur CGR-revisorer på 

Big 4-revisionsbyråer rangordnar faktorer relaterade till klientens affärsrisk, revisionsrisk 

samt revisorsrisk. Skillnader i svaren mellan mera och mindre erfarna revisorer, samt 

skillnader i svaren mellan olika revisionsbyråer var inte signifikanta. Också spridningen i 
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svaren inom hela gruppen var tämligen liten. Från den låga spridningen kan man dra några 

slutsatser. För det första antyder det att oberoende av revisionsbyrån upplevs samma 

faktorer som viktiga vilket i sin tur beror delvis på att dessa faktorer betonas i CGR-examen 

och i de standarder revisorerna följer. För det andra antyder det att Big 4-revisionsbyråer 

har väldigt enhetliga riskbedömningsprocedurer. Det var till och med lite överraskande hur 

lite svaren skiljde sig från varandra.  

 

Man kan inte dra alltför långtgående slutsatser om skillnader i svaren mellan mera och 

mindre erfarna revisorernas åsikter eller skillnader i svaren mellan Big 4-revisionsbyråer. 

Endast 22 stycken av respondenterna tillhörde gruppen som har mindre erfarenhet av frågor 

gällande godkännandet av klienter. Eftersom antalet mindre erfarna revisorer var så litet 

kan man inte på basen av denna undersökning påstå att det inte skulle finnas skillnader i 

svaren mellan mera och mindre erfarna revisorer, utan mera forskning skulle behövas. Det 

är möjligt att den ojämna fördelningen mellan mera och mindre erfarna revisorer snedvrider 

resultatet en aning. Eftersom majoriteten av respondenterna hade lång erfarenhet av 

godkännandet av klienter, är det möjligt att resultaten stämmer mera överens med Big 4-

revisionsbyråernas riskbedömningsprocedurer än om svarsfrekvensen skulle ha varit mera 

jämn mellan de två grupperna. Också antalet respondenter från olika Big 4-revisionsbyråer 

var så litet att man inte kan dra slutsatsen att det inte skulle finnas skillnader i svaren 

mellan olika Big 4-revisionsbyråer.  

 

Genom att analysera resultaten kan man dra slutsatsen att det är i första hand företagets 

finansiella information och analytisk granskning som påverkar valet av klienten. Detta ter 

sig naturligt i och med att bokslut från alla större företag måste revideras av oberoende 

revisorer. Bokslutsanalys och analytisk granskning ger en snabb och därigenom en 

kostnadseffektiv bild av företaget. Dessutom förutsätter revisionsstandard 

220 ”kvalitetsförsäkring av ekonomisk information för revideringar av förflutna perioder”. 

Yttre faktorer som påverkar resultatet, så som jämförelser av olika företag inom samma 

bransch och information om konkurrensen inom branschen, upplevdes klart som mindre 
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viktiga. Det är möjligt att revisorerna upplever att en branschanalys inte hämtar lika mycket 

mervärde till beslutet att godkänna en klient som företagsinterna analyser. Dessutom 

pressar den hårda konkurrensen inom revisionsbranschen ner priserna, vilket kan ha lett till 

att tidskrävande och dyra branschanalyser inte upplevs attraktiva. Det verkar som om den 

hårda konkurrensen har lett till att ett företag godkänns som klienter ifall det inte kommer 

fram något alarmerande från företagsanalysen. Dessutom kommenterade flera respondenter 

att den hårda konkurrensen som råder inom branschen har lett till att så gott som alla 

företag godkänns som klienter, vilket ytterligare stöder denna tolkning.  

 

Det mest förekommande svaret på den öppna frågan var personkemi och förhållanden till 

personer bakom företaget, ledningens yrkesskicklighet, rykte, bakgrund och deras attityd 

mot och kunskap om revision samt sätt att bedriva företagsverksamhet. Eftersom personliga 

kontakter till företagsledningen lätt väcker frågan om revisorernas oberoende, är det 

intressant att det tycks vara uttryckligen revisorernas personliga kontakter till 

företagsledningen som upplevdes viktiga. Det är förståeligt att personkemi, samt 

företagsledningens attityd mot och kunskap om revision upplevs som viktiga faktorer 

eftersom de underlättar revisorernas jobb. De här faktorerna ökar ändå inte nödvändigtvis 

uppdragsrisken utan de är snarare faktorer som gör revisionsarbetet lättare och behagligare. 

 

Det kom fram i några öppna kommentarer och flera e-post meddelanden att Big 4-

revisionsbyråer har enhetliga, centraliserade riskbedömningsprocedurer och att enskilda 

CGR-revisorer har därför inte mycket med klientgodkännandefrågor att göra. Enligt 

uppdragsverkställandet (eng. engagement performance) i QC Section 20 bör en 

revisionsbyrå skapa principer och tillvägagångssätt för att kunna försäkra sig om att jobbet 

som uppdragsteamet utför möter tillämpliga professionella standarder, andra krav och 

standarder för revisionsbyråns kvalitet. Dessa principer och tillvägagångssätt ska omfatta 

alla faser från planläggning till utförandet av ett uppdrag och ska täcka planerandet, 

utförandet, övervakandet, granskandet, dokumenterandet och kommunicerandet av 

resultatet av varje uppdrag. Man kan med andra ord dra slutsatsen att åtminstone i Big 4-
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revisionsbyråer efterföljs denna standard. I och med att respondenterna hade väldigt lång 

erfarenhet av klientgodkännandefrågor kan man vidare anta att resultaten från denna 

undersökning långt stämmer överens med revisionsbyråernas riskbedömningsprocedurer.  

 

6.2 Reliabilitet och validitet 

Undersökningen genomfördes som enkätundersökning. Enkätmetoden har dock sina 

nackdelar och intervjuer har sina fördelar som kan påverka resultatets reliabilitet och 

validitet. Med enkätmetoden måste man beakta svårigheter både vid konstruktion och 

användning av datainsamling. Utöver de felkällor som kan uppkomma genom själva 

frågeformulärets utformning finns andra problem. Enkäter går till exempel inte lika lätt på 

djupet som intervjuer kan göra. (Andersson, 1985) En del av respondenterna svarar kanske 

inte på frågeformuläret och vissa missförstår även väl formulerade frågor. Det är också 

omöjligt att avgöra hur noggrant och samvetsgrant respondenten besvarar frågorna. 

Respondenten kan också försköna sanningen för att till exempel få ens egen yrkesgrupp se 

bättre ut. (Carlsson, 1984) Man kan inte heller vara säker på att det är revisorn själv som 

fyller i frågeformuläret, men denna faktor förbättras avsevärt av att frågeformuläret skickas 

direkt till respondenternas personliga e-postadress som i denna undersökning.  

 

Intervjumetoden har ofta vissa fördelar jämfört med enkätundersökningar. Utöver att 

svarsfrekvensen blir högre kan den som intervjuar bland annat stimulera respondenten till 

utförligare och fullständigare svar och det finns en bättre möjlighet att stimulera 

respondenten att svara på flera frågor. Intervjuaren kan också förklara frågor så att 

missförstånd och missuppfattningar kan lättare klaras up. Respondenten har också i regel 

bättre möjlighet att uttrycka sig spontant och nyanserat medan intervjuaren kan kontrollera 

att ingen obehörig påverkar respondenten. (Dahlström, 1970: s. 101) Intervjuns nackdelar 

är bland annat att kostnaderna mätta i tid och pengar är höga, att anonymitetsskyddet 

försvagas och att det är svårare att få god reliabilitet. (Carlsson, 1984: s. 81) Det är också 
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möjligt att intervjuaren, medvetet eller omedvetet, påverkar respondenternas svar, vilket 

försämrar reliabiliteten avsevärt. 

 

För att förbättra undersökningens reliabilitet och validitet genomfördes en 

pilotundersökning. Enkäten skickades till tre bekanta CGR-revisorer som var ombedda att 

svara på enkäten och ge kommentarer samt förbättringsförslag. Efter pilotundersökningen 

ändrades vissa termer till att motsvara fackspråket bättre och vissa svårförståeliga meningar 

ändrades till mera förståeliga. Innehållet i enkäten granskades till innehållet och språket 

också av handledare och två utomstående före enkäten skickades i väg, och arbetets syfte 

och innehållet i enkäten diskuterades med lektor Susanna Taimitarha från Svenska 

handelshögskolans institution för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik för att 

försäkra att syftet kan uppfyllas med hjälp av enkäten. Respondenterna hade en och en halv 

veckas tid att svara på enkäten och för att förbättra svarsprocenten skickades en 

påminnelsemail efter en vecka till de respondenter som inte ännu hade svarat på enkäten. 

Påminnelsen hade önskad effekt eftersom antalet svar fördubblades efter påminnelsen. Med 

100 användbara svar blev svarsprocenten 25,4. Antalet svar och svarsprocenten var 

tillräckligt höga för att svaren kunde undersökas med statistiska metoder och analyseras på 

ett tillbörlitligt sätt.  

 

I och med att ämnet är väldigt lite forskat i i Finland kan man konstatera att undersökningen 

ökar vetandes nivå inom området och därmed bidrar till den vetenskapliga forskningen. Av 

samma orsak har undersökningen visst nyhetsvärde. Flera respondenter kommenterade 

också att ämnet var speciellt intressant. Fast resultaten från denna undersökning inte är 

banbytande får man genom att analysera resultaten en bra bild om hur CGR-revisorer på 

Big 4-revisionsbyråer rangordnar klientens affärsrisk, revisionsrisk samt revisorsrisk, vilket 

var arbetets syfte.  
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6.3 Begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

Arbetet har vissa begränsningar som måste tas i beaktande vid analysen av resultaten. För 

det första har enkätmetoden sina nackdelar som diskuterades i kapitel 6.2. De största 

nackdelarna med enkätmetoden är risk för missförstånd och det att informationen som fås 

förblir ganska ytlig. Tidpunkten, i mitten av mars, var kanske inte heller optimal för en 

undersökning där respondenterna är revisorer. Svarsprocenten kunde ha varit bättre om 

undersökningen skulle ha genomförts senare på våren. Å andra sidan är mitten av mars en 

bättre tidpunkt för en undersökning än januari-februari då boksluten måste granskas eller 

slutet av mars-början av april då revisionen av första kvartalet är i full gång.  

 

För det andra finns det alltid en risk för tekniska fel med enkätundersökningar som kan 

försämra eller snedvrida resultatet. Ingen respondent kommenterade dock att de skulle ha 

haft tekniska problem med enkäten vilket tyder på att det inte har funnits större tekniska 

problem. Dessutom förminskar pilotundersökningen denna risk. 

 

För det tredje är generaliserbarheten något begränsad. Fast svarsprocenten (25,4) och antal 

svar (100 stycken) var tillräckligt för ett stickprov måste man ändå vara försiktig med 

generalisering av resultaten. Det fanns 53 Big 4 CGR-revisorer som aldrig nåddes av 

enkäten. Detta betyder att av alla Big 4 CGR-revisorer svarade 22,4 procent på enkäten. 

Fast syftet i denna undersökning var att undersöka hur Big 4 CGR-revisorer rangordnar 

komponenter i uppdragsrisk är det av intresse hur CGR-revisorer i Finland rangordnar 

dessa komponenter, speciellt när en motsvarande undersökning inte är gjord i Finland. På 

grund av en enhetlig examen borde CGR-revisorer ändå vara en ganska homogen grupp 

oberoende av arbetsgivaren. Respondenterna i denna undersökning täcker ändå bara 13,9 

procent av alla CGR-revisorer vilket betyder att på basen av denna undersökning kan man 

inte dra slutsatser om alla CGR-revisorers åsikter om komponenter i uppdragsrisk. I och 

med att majoriteten av respondenterna var väldigt erfarna CGR-revisorer och hade en lång 

erfarenhet av klientgodkännandefrågor försämras jämförbarheten. Skillnader i svaren 
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mellan mera och mindre erfarna revisorer kan med andra ord inte generaliseras. 

Jämförbarheten försämras också i och med att svarsprocenten från olika revisionsbyråer 

varierade. Skillnaderna i svaren mellan olika revisionsbyråer var visserligen inte 

signifikanta, men på basen av denna undersökning kan man inte med säkerhet säga att det 

inte skulle finnas skillnader i svaren ifall svarsprocenten från olika revisionsbyråer skulle 

ha varit större och jämnare. 

 

Gällande framtida undersökningar inom ämnet finns det flera intressanta alternativ. 

Eftersom ämnet är rätt så lite forskat om i Finland, medan man i USA har forskat väldigt 

mycket inom ämnet, skulle det finnas flera intressanta aspekter att forska om i Finland. För 

det första skulle det vara intressant att undersöka hur icke-Big 4 CGR-revisorer upplever 

viktigheten av faktorer relaterade till klientens affärsrisk, revisionsrisk och revisorsrisk och 

ifall det finns skillnader i svaren mellan Big 4 och icke- Big 4 CGR-revisorer. För det andra 

skulle en mera djupgående, kvalitativ undersökning om Big 4-revisionsbyråernas 

riskbedömningsprocedurer och deras eventuella skillnader vara intressant. Det skulle vara 

av speciellt intresse att undersöka ifall de faktorer som CGR-revisorer upplever som viktiga 

skulle avvika från de faktorer riskbedömningsprocedurer bedömer som viktiga. För det 

tredje skulle det vara intressant att göra en fallstudie och undersöka om det finns skillnader 

i revisorernas åsikter i olika länder inom en revisionsbyrå. För det fjärde skulle det vara 

intressant att göra en studie där revisorerna skulle få finansiell information om några 

påhittade företag, och deras uppgift skulle vara att motivera varför företag skulle godkännas 

som klienter eller varför de inte skulle godkännas. För det femte skulle det vara intressant 

att få veta hurdana riskbedömningsprocedurer de mindre revisionsbyråerna har i och med 

att bland annat CQ Section 20 förutsätter att revisionsbyrån skapar principer och 

tillvägagångssätt för att kunna försäkra sig om att jobbet möter tillämpliga professionella 

standarder, andra krav och standarder för revisionsbyråns kvalitet. Det finns med andra ord 

mycket kvar att forska om, speciellt i Finland, inom detta viktiga område. 

 

 



88 

 

 

 

Källförteckning 

Andersson, B.-E. (1985). Som man frågar får man svar. kristianstad: Kristianstads 

boktryckeri Ab. 

Andersson, B.-E. (1985). Som man frågar får man svar. Kristianstad: Kristianstad 

Boktryckeri Ab. 

Asare, S., Cohen, J., & Trompeter, G. (2005). The Effect of non Audit Services on Client 

Risk, Acceptance and Staffing Decisions. Journal ofAccounting and Public Policy (24), 

489-520. 

Ayers, S., & Kaplan, S. (1998). Potential Differences Between Engagement and Risk 
Review Partners and Their Effect on Client Acceptance Judgements. Accounting Horizons , 
12 (2), 139-153. 

Bedard, J., & Graham, L. (2002). The Effects of Decision Aid Orientation on Risk Factor 

Identification and Audit Test Planning. Auditing: A Journal of Practice and Theory , 21 (2), 

39-56. 

Bedard, J., & Johnstone, K. (2004). Earnings Manipulation Risk, Corporate Governance 

Risk, and Auditors´ Planning and Pricing Decisions. The Accounting Review , 79 (2), 277-

304. 

Bedard, J., Deis, D., Curtis, M., & Jenkins, J. (2008). Risk Monitoring and Control in Audit 

Firms: A research Synthesis. Auditing: A Journal of Practice & Theory , 27 (1), 187-218. 

Canfield, S., Ethridge, J., & Marsh, T. (2007). Engagement Risk: A Preliminary Analysis 

of Audit Firms´Client Acceptance Decisions. Academy of Accounting and Financial 

Studies Journal , 11 (1). 

Carlsson, B. (1984). Grundläggande forskningsmetodik. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

Förlag Ab. 

Dahlström, E. (1970). Intervju- och enkätteknik. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

Flening, B. (2003). Vad var det egentligen som hände i Enron? Balans (6-7). 



89 

 

 

 

Förening Auktoriserade Revisorer. (2002). FAR:s Revisionsbok (Vol. 5:e upplaga). 

Stockholm: FAR Förlag. 

Hartwell, C., Lightle, S., & Moreland, K. (2001). Is the Third Time the Charm or is it Three 

Strikes and You´re Out? Ohio CPA-Journal , 60 (4). 

Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys. (2008). Institutet för Riskhantering och 

Säkerhetsanalys. Hämtat från http://www.irisk.se/riskhant.htm den 02 27 2010 

Johnstone. (2000). Client-Acceptanec Decicions: Simultaneous Effects of Client Business 

Risk, Audit Risk, Auditor Business Risk, and Risk Adaption. Auditing: A Journal of 

Practice and Theory , 19 (1), 1-25. 

Johnstone. (2001). Risk, Experience and Client Acceptance Decisions. National Public 

Accountant , 46 (5), 27-29,38. 

Johnstone, K., & Bedard, J. (2001). Engagement Planning, Bid Pricing, and Client 

Response in the Market for Initial Attest Engagements. The Accounting Review , 76 (2), 

199-220. 

Johnstone, K., & Bedard, J. (2003). Risk management in Client Acceptance Decisions. The 

Accounting Review , 78 (4), 1003-1025. 

Kerr, S., Grupe, F., Jooste, S., & Vreeland, J. (2007). A Case Based Approach to the 

Evaluation of NEw Audit Clients. Journal of Computer Information Systems , 1 

(Summerissue). 

KHT-Yhdistys. (2008). Tilintarkastualan standardit ja suositukset. Helsinki: KHT-Media. 

Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008). Statistical Techniques in Business and 

Economics. McGraw-Hill Irwin. 

Lundahl, U., & Skärvad, P. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 

Lund: Studentlitteratur. 

Maletta, M., & Kida, T. (1993). The Effect of Risk Factors on Auditors´Configural 

Information processing. 68 (3), 681-691. 



90 

 

 

 

Manry, D., Mock, T., & Turner, J. (2007). The Association of Preaudit Engagement Risk 

wtih Discretionary Accruals. Journal of Accounting, Auditing & Finance , 22 (4), 623. 

Morgan, J., & Stocken, P. (1998). The Effects of Business Risk on Auditing Pricing. 

Review of Accounting Studies (3), 365-385. 

Pratt, J., & Stice, J. (1994). The Effects of Client Characteristics on Auditor Litigation Risk 

Judgements, Required Audit Evidence, and Recommended Audit Fees. 69 (4), 639-656. 

Sevenius, R. (2007). Bolagsstyrning. Lund: Studentlitteratur. 

Sharma, D., Boo, E., & Sharma, V. (2008). The Impact of Non-Mandatory Corporate 

Governance on Auditors´ Client Acceptance, Risk and Planning Judgements. Accounting 

and Business Research , 38 (2), 105-120. 

 

Internetkällor 

www.journalofaccountancy.com (hämtat 26.10.2009) 

https://www.aicpa.org/UI/Search/SearchResults.aspx?N=0&Ntx=mode+matchallpartial&N
ty=1&SearchString=SAS%2084&Nr=OR(P_SourceWebsite:GOV,P_SourceWebsite:BV,P
_SourceWebsite:CPCAF,P_SourceWebsite:PFP,P_SourceWebsite:EBP,P_SourceWebsite:I
NFOTECH,P_SourceWebsite:CEAE,P_SourceWebsite:PCPS,P_SourceWebsite:FMCENT
ER,P_SourceWebsite:TAX,P_SourceWebsite:ORG,P_SourceWebsite:CPA2BIZ,P_Source
Website:,P_SourceWebsite:TBA) (hämtat 28.10.2009) 

http://brunnen.shh.fi/portals/studymaterial/2008-
2009/helsingfors/redovisning/2151/material/handouts/IFRSNov2008.pdf  

(hämtat 28.10.2009) 

http://www.finlandsbank.fi/se/rahoitusmarkkinat/kehityshankkeet/sepa.htm  

(hämtat 13.4.2010) 

http://www.rata.bof.fi/se/Tillsyn/Marknadstillsyn/Penningtvatt/Pages/Default.aspx (hämtat 

13.4.2010) 

 



91 

 

 

 

Bilaga 1: Följebrev till respondenterna (kapitel 4.2.2) 

 

Bästa mottagare, 

 

Jag skriver min pro gradu – avhandling vid institutionen för redovisning och handelsrätt vid 

Svenska handelshögskolan. Syftet med min avhandling är att undersöka hur CGR-revisorer 

rangordnar klientens affärsrisk, revisorsrisk samt revisionsrisk. Min handledare för 

avhandlingen är Janne Viitanen. 

 

Du har blivit slumpmässigt vald till denna undersökning. Jag hoppas att du kunde delta i 

min undersökning genom att klicka på länken nedan. (Ifall länken inte fungerar, kan du 

kopiera den till ditt adressfält.) Du kan svara på enkäten antingen på svenska eller på finska. 

Det tar cirka tio minuter att svara och jag vore mycket glad av att få ditt svar före 26.3.2010. 

Svaren behandlas anonymt och konfidentiellt. 

 

Tack redan på förhand för din tid och dina värdefulla svar! Jag svarar gärna på eventuella 

frågor - mina kontaktuppgifter hittar du nedan. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Tuija Suo 

Tfn. 050 537 9571 

E-Post: tuija.suo@hanken.fi 
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Hyvä vastaanottaja, 

 

Kirjoitan laskentatoimen pro gradu – tutkielmaani Svenska handelshögskolanilla Janne 

Viitasen ohjauksessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää minkälaiseen 

tärkeysjärjestykseen KHT-tilintarkastajat laittavat asiakkaan liiketoimintariskin, 

tilintarkastajan riskin ja tilintarkastusriskin.  

 

Tähän tutkimukseen osallistujat on valittu satunnaisotannalla. Toivon että voit osallistua 

tutkimukseeni klikkaamalla alla olevaa linkkiä. (Mikäli linkki ei toimi, voit kopioida sen 

osoite-kenttääsi.) Kyselyyn voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi ja vastaamiseen menee 

noin kymmenen minuuttia. Olisin eritäin iloinen jos saisin vastauksesi viimeistään 

26.3.2010. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti. 

 

Kiitos jo etukäteen ajastasi ja arvokkaista vastauksistasi! Vastaan mielelläni mahdollisiin 

kysymyksiin, yhteystietoni löytyvät alta. 

 

Ystävällisin terveisin 

Tuija Suo 

Puh.  050 537 9571 

S-posti: tuija.suo@hanken.fi 
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Bilaga 1a: Påminnelse till respondenterna (kapitel 4.2.2) 

Bästa mottagare,  

Jag kontaktade dig en vecka sedan angående en enkätundersökning för min avhandling. Jag 

märkte att du inte ännu har svarat på den och jag skulle vara ytterst tacksam ifall du kunde 

svara på den så att jag skulle få pålitligare resultat. Du kan svara på undersökningen genom 

att klicka på länken nedan. Enkäten tar 5 till 10 minuter att besvara. Jag vore mycket glad 

av att få ditt svar före 26.3.2010. Svaren behandlas anonymt och konfidentiellt.Jag tackar 

redan på förhand för din tid och dina värdefulla svar och önskar dig en riktigt trevlig vår! 

Med vänlig hälsning  

Tuija Suo 

E-Post: tuija.suo@hanken.fi 

 

Hyvä vastaanottaja, 

Lähetin sinulle viikko sitten sähköpostia koskien kyselyä lopputyötäni varten. Huomasin, 

että et ole vielä vastannut kyselyyn. Olisin erittäin kiitollinen jos voisit vastata, jotta saisin 

mahdollisimman luotettavan tuloksen. Kyselyyn voi vastata klikkaamalla alla olevaa 

linkkiä. Vastaamiseen menee 5-10 minuuttia. Olisin hyvin iloinen jos saisin vastauksesi 

viimeistään 26.3.2010. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti. 

Kiitos jo etukäteen ajastasi ja arvokkaista vastauksistasi! Aurinkoista keväänjatkoa! 

Ystävällisin terveisin 

Tuija Suo 

S-posti: tuija.suo@hanken.fi 

 

Bilaga 1b: Enkät till respondenterna (kapitel 4.2.2) 
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Bilaga  2:  Deskriptiv  statistik  om  respondenterna  (Kapitel 

5.2.2.) 

 

Respondenternas könsfördelning 

Kön 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 29 29.0 29.0 29.0

Man 71 71.0 71.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 

Respondenternas åldersfördelning 

Medelålder 

Födelseår 

N Valid 100 

Missing 0 

Mean 1964.43 

Minimum 1944 

Maximum 1982 
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Respondenternas utbildningsbakgrund 

Statistics 

 Ekonomisk Juridisk Teknologisk Annan 

N Valid 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0

Sum 97 2 0 4

 

Respondenternas erfarenhet som CGRrevisor 

Hur länge har du jobbat som CGR-revisor? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-2 år 14 14.0 14.0 14.0 

2-4 år 6 6.0 6.0 20.0 

4-6 år 7 7.0 7.0 27.0 

Mera än 6 år 73 73.0 73.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Respondenternas erfarenhet av beslut om godkännandet av klienter 

 

Erfarenhet av beslut om godkännandet av klienter 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-2 år 11 11.0 11.0 11.0 

2-4 år 11 11.0 11.0 22.0 

4-6 år 9 9.0 9.0 31.0 

mera än 6 år 69 69.0 69.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Fördelning av  respondenter  till mera erfarna  (fyra år eller mera) och mindre 

erfarna (mindre än fyra år)revisorer 

 

Erfarenhet 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid mindre erfarna 22 22.0 22.0 22.0 

mera erfarna 78 78.0 78.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Fördelning av respondenter beroende på arbetsgivaren 

 

Arbetsgivare 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Revisionsbyrå A 12 12.0 12.0 12.0 

Revisionsbyrå B 27 27.0 27.0 39.0 

Revisionsbyrå C 28 28.0 28.0 67.0 

Revisionsbyrå D 33 33.0 33.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Bilaga  3:  Uträkningar  om  rangordning  av  faktorer 

relaterade  till  klientens  affärsrisk,  revisionsrisk 

revisorsrisk och uppdragsrisk (kapitel 5.3.1 och 5.3.2) 

  

Deskriptiv statistik över faktorer som påverkar klientens affärsrisk 

    Faktorer som påverkar klientens affärsrisk, rangordning med median   

    Klientens 
finansiella 
situation 

Klientens 
finansiella 
utveckling 

Information 
om långsiktiga 
planer hos 
klientföretagets 
ledning 

Företagets 
risk 
anpassnings 
strategier 

Information 
om 
konkurrensen 
inom 
branschen 

Jämförelser 
av olika 
företag 
inom 
samma 
bransch 

Ledningens 
integritet 

Företagets 
ägarstruktur 

Styrkan/ 
kvaliteten på 
bolagsstyrningen 
(Corporate 
Governance) 

N  Valid  95  93  95 95 95 95  97  92 96

   Missing  5  7  5 5 5 5  3  8 4

Median  8.00  7.00  4.00  5.00  2.00  2.00  7.00  4.00  5.00 
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Deskriptiv statistik över faktorer som påverkar revisionsrisk 

Median-rangordning av faktorer som påverkar revisionsrisk 

 Existensen av 

interna 

revisionsavdelnin

gar 

Mångtydiga 

bokföringsprincip

er 

Ledningens 

attityd mot den 

interna kontrollen

Naturen av 

förhållandet 

mellan den 

potentiella 

klienten och 

dennes före 

detta revisor 

Information om 

hur klienten har 

uppskattat sina 

tillgångar 

Informationen 

om branschens 

tillväxt 

N Valid 97 95 96 96 97 96

Missing 3 5 4 4 3 4

Median 3.00 4.00 6.00 3.00 4.00 1.00

 

Deskriptiv statistik över faktorer som påverkar revisionsrisk 

 

Median-rangordning av faktorer som påverkar revisorsrisk 

 Revisionsbyråns 

relativa expertis i 

prospektklienten

s bransch 

Information om 

andra 

revisionsbyråers 

prissättningsstrat

egier 

Sannolikheten 

för ytterligare 

försäljning, som 

till exempel 

skattekonsulterin

g 

Information om 

sannolikheten för 

börsintroduktion 

Fluktuationer i 

aktiepriser 

Klientens 

räkenskapsperio

d (det vill säga 

tajming av 

uppdraget) 

N Valid 96 95 100 98 96 99

Missing 4 5 0 2 4 1

Median 6.00 3.00 4.00 4.00 2.00 2.00
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Deskriptiv statistik över komponenter i uppdragsrisk 

 

Median-rangordning av komponenter i uppdragsrisk 

 Klientens 

affärsrisk Revisorsrisk Revisionsrisk 

N Valid 100 99 99

Missing 0 1 1

Median 1.00 2.00 2.00

 

Wilcoxons test, klientens affärsrisk 

 

Test Statisticsb 

 

Klientens 

finansiella 

utveckling - 

Klientens 

finansiella 

situation 

Ledningens 

integritet - 

Klientens 

finansiella 

situation 

Ledningens 

integritet - 

Klientens 

finansiella 

utveckling 

Styrkan/ 

kvaliteten på 

bolagsstyrningen 

(Corporate 

Governance) - 

Klientens 

finansiella 

utveckling 

Styrkan/ 

kvaliteten på 

bolagsstyrningen 

(Corporate 

Governance) - 

Ledningens 

integritet 

Z -3.766a -2.504a -.070a -2.334a -2.967a

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .012 .944 .020 .003

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Tabellen för dessa par finns på följande sida: 
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a. Klientens finansiella utveckling < Klientens finansiella situation 

b. Klientens finansiella utveckling > Klientens finansiella situation 

c. Klientens finansiella utveckling = Klientens finansiella situation 

d. Ledningens integritet < Klientens finansiella situation 

e. Ledningens integritet > Klientens finansiella situation 

f. Ledningens integritet = Klientens finansiella situation 

g. Ledningens integritet < Klientens finansiella utveckling 

h. Ledningens integritet > Klientens finansiella utveckling 

i. Ledningens integritet = Klientens finansiella utveckling 

j. Styrkan/ kvaliteten på bolagsstyrningen (Corporate Governance) < Klientens finansiella 
utveckling 

k. Styrkan/ kvaliteten på bolagsstyrningen (Corporate Governance) > Klientens finansiella 
utveckling 

l. Styrkan/ kvaliteten på bolagsstyrningen (Corporate Governance) = Klientens finansiella 
utveckling 

m. Styrkan/ kvaliteten på bolagsstyrningen (Corporate Governance) < Ledningens integritet 

n. Styrkan/ kvaliteten på bolagsstyrningen (Corporate Governance) > Ledningens integritet 

o. Styrkan/ kvaliteten på bolagsstyrningen (Corporate Governance) = Ledningens integritet 
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Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Klientens finansiella 

utveckling - Klientens 

finansiella situation 

Negative Ranks 67a 45.87 3073.50 

Positive Ranks 25b 48.18 1204.50 

Ties 0c   

Total 92   

Ledningens integritet - 

Klientens finansiella situation 

Negative Ranks 53d 52.43 2779.00 

Positive Ranks 39e 38.44 1499.00 

Ties 0f   

Total 92   

Ledningens integritet - 

Klientens finansiella 

utveckling 

Negative Ranks 47g 44.90 2110.50 

Positive Ranks 44h 47.17 2075.50 

Ties 0i   

Total 91   

Styrkan/ kvaliteten på 

bolagsstyrningen (Corporate 

Governance) - Klientens 

finansiella utveckling 

Negative Ranks 61j 43.94 2680.50 

Positive Ranks 30k 50.18 1505.50 

Ties 0l   

Total 91   

Styrkan/ kvaliteten på 

bolagsstyrningen (Corporate 

Governance) - Ledningens 

integritet 

Negative Ranks 59m 50.06 2953.50 

Positive Ranks 34n 41.69 1417.50 

Ties 0o   

Total 93   

 



105 

 

 

 

Wilcoxons test, revisionsrisk 

Test Statisticsb 

 
Mångtydiga 

bokföringspri

nciper - 

Ledningens 

attityd mot 

den interna 

kontrollen 

Information 

om hur 

klienten har 

uppskattat 

sina 

tillgångar - 

Ledningens 

attityd mot 

den interna 

kontrollen 

Information 

om hur 

klienten har 

uppskattat 

sina 

tillgångar - 

Mångtydiga 

bokföringspri

nciper 

Existensen 

av interna 

revisionsav

delningar - 

Mångtydiga 

bokföringsp

rinciper 

Naturen av 

förhållandet 

mellan den 

potentiella 

klienten och 

dennes före 

detta revisor -

Mångtydiga 

bokföringspri

nciper 

Naturen av 

förhållandet 

mellan den 

potentiella 

klienten och 

dennes före 

detta revisor - 

Information om 

hur klienten 

har uppskattat 

sina tillgångar 

Existensen 

av interna 

revisionsavd

elningar - 

Information 

om hur 

klienten har 

uppskattat 

sina 

tillgångar 

Z -4.109a -5.857a -2.646a -5.045a -3.269a -1.278a -2.940a

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .008 .000 .001 .201 .003

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

Tabellen för dessa par finns på följande sida: 

 

a. Mångtydiga bokföringsprinciper < Ledningens attityd mot den interna kontrollen 

b. Mångtydiga bokföringsprinciper > Ledningens attityd mot den interna kontrollen 

c. Mångtydiga bokföringsprinciper = Ledningens attityd mot den interna kontrollen 

d. Information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar < Ledningens attityd mot den 
interna kontrollen 

e. Information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar > Ledningens attityd mot den 
interna kontrollen 

f. Information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar = Ledningens attityd mot den 
interna kontrollen 

g. Information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar < Mångtydiga 
bokföringsprinciper 

h. Information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar > Mångtydiga 
bokföringsprinciper 

i. Information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar = Mångtydiga 
bokföringsprinciper 

j. Existensen av interna revisionsavdelningar < Mångtydiga bokföringsprinciper 

k. Existensen av interna revisionsavdelningar > Mångtydiga bokföringsprinciper 

l. Existensen av interna revisionsavdelningar = Mångtydiga bokföringsprinciper 

m. Naturen av förhållandet mellan den potentiella klienten och dennes före detta revisor < 
Mångtydiga bokföringsprinciper 

n. Naturen av förhållandet mellan den potentiella klienten och dennes före detta revisor > 
Mångtydiga bokföringsprinciper 

o. Naturen av förhållandet mellan den potentiella klienten och dennes före detta revisor = 
Mångtydiga bokföringsprinciper 

p. Naturen av förhållandet mellan den potentiella klienten och dennes före detta revisor < 
Information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar 

q. Naturen av förhållandet mellan den potentiella klienten och dennes före detta revisor > 
Information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar 
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r. Naturen av förhållandet mellan den potentiella klienten och dennes före detta revisor = 
Information om hur klienten har uppskattat sina tillgångar 

s. Existensen av interna revisionsavdelningar < Information om hur klienten har uppskattat 
sina tillgångar 

t. Existensen av interna revisionsavdelningar > Information om hur klienten har uppskattat 
sina tillgångar 

u. Existensen av interna revisionsavdelningar = Information om hur klienten har uppskattat 
sina tillgångar 
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Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Mångtydiga 

bokföringsprinciper - 

Ledningens attityd mot den 

interna kontrollen 

Negative Ranks 65a 48.77 3170.00 

Positive Ranks 27b 41.04 1108.00 

Ties 0c   

Total 92   

Information om hur klienten 

har uppskattat sina tillgångar 

- Ledningens attityd mot den 

interna kontrollen 

Negative Ranks 75d 50.28 3771.00 

Positive Ranks 19e 36.53 694.00 

Ties 0f   

Total 94   

Information om hur klienten 

har uppskattat sina tillgångar 

- Mångtydiga 

bokföringsprinciper 

Negative Ranks 55g 52.04 2862.00 

Positive Ranks 38h 39.71 1509.00 

Ties 0i   

Total 93   

Existensen av interna 

revisionsavdelningar - 

Mångtydiga 

bokföringsprinciper 

Negative Ranks 71j 49.18 3491.50 

Positive Ranks 22k 39.98 879.50 

Ties 0l   

Total 93   

Naturen av förhållandet 

mellan den potentiella 

klienten och dennes före 

detta revisor - Mångtydiga 

bokföringsprinciper 

Negative Ranks 62m 48.87 3030.00 

Positive Ranks 31n 43.26 1341.00 

Ties 0o   

Total 93   

Naturen av förhållandet Negative Ranks 48p 54.57 2619.50 
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mellan den potentiella 

klienten och dennes före 

detta revisor - Information om 

hur klienten har uppskattat 

sina tillgångar 

Positive Ranks 47q 41.29 1940.50 

Ties 0r   

Total 95   

Existensen av interna 

revisionsavdelningar - 

Information om hur klienten 

har uppskattat sina tillgångar 

Negative Ranks 60s 50.07 3004.00 

Positive Ranks 34t 42.97 1461.00 

Ties 0u   

Total 94   

 

Wilcoxons test, revisorsrisk 

 

Test Statisticsb 

 

Sannolikheten 

för ytterligare 

försäljning, som 

till exempel 

skattekonsulterin

g - 

Revisionsbyråns 

relativa expertis i 

prospektklienten

s bransch 

Information om 

sannolikheten för 

börsintroduktion -

Revisionsbyråns 

relativa expertis i 

prospektklienten

s bransch 

Sannolikheten 

för ytterligare 

försäljning, som 

till exempel 

skattekonsulterin

g - Information 

om 

sannolikheten för 

börsintroduktion

Information om 

andra 

revisionsbyråers 

prissättningsstrat

egier - 

Information om 

sannolikheten för 

börsintroduktion 

Information om 

andra 

revisionsbyråers 

prissättningsstrat

egier - 

Sannolikheten 

för ytterligare 

försäljning, som 

till exempel 

skattekonsulterin

g 

Z -6.349a -4.842a -2.077a -5.148a -4.197a

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .038 .000 .000

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Tabellen för dessa par finns på följande sida:  

 

a. Sannolikheten för ytterligare försäljning, som till exempel skattekonsultering < 
Revisionsbyråns relativa expertis i prospektklientens bransch 

b. Sannolikheten för ytterligare försäljning, som till exempel skattekonsultering > 
Revisionsbyråns relativa expertis i prospektklientens bransch 

c. Sannolikheten för ytterligare försäljning, som till exempel skattekonsultering = 
Revisionsbyråns relativa expertis i prospektklientens bransch 

d. Information om sannolikheten för börsintroduktion < Revisionsbyråns relativa expertis i 
prospektklientens bransch 

e. Information om sannolikheten för börsintroduktion > Revisionsbyråns relativa expertis i 
prospektklientens bransch 

f. Information om sannolikheten för börsintroduktion = Revisionsbyråns relativa expertis i 
prospektklientens bransch 

g. Sannolikheten för ytterligare försäljning, som till exempel skattekonsultering < 
Information om sannolikheten för börsintroduktion 

h. Sannolikheten för ytterligare försäljning, som till exempel skattekonsultering > 
Information om sannolikheten för börsintroduktion 

i. Sannolikheten för ytterligare försäljning, som till exempel skattekonsultering = 
Information om sannolikheten för börsintroduktion 

j. Information om andra revisionsbyråers prissättningsstrategier < Information om 
sannolikheten för börsintroduktion 

k. Information om andra revisionsbyråers prissättningsstrategier > Information om 
sannolikheten för börsintroduktion 

l. Information om andra revisionsbyråers prissättningsstrategier = Information om 
sannolikheten för börsintroduktion 

m. Information om andra revisionsbyråers prissättningsstrategier < Sannolikheten för 
ytterligare försäljning, som till exempel skattekonsultering 

n. Information om andra revisionsbyråers prissättningsstrategier > Sannolikheten för 
ytterligare försäljning, som till exempel skattekonsultering 

o. Information om andra revisionsbyråers prissättningsstrategier = Sannolikheten för 
ytterligare försäljning, som till exempel skattekonsultering 
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Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Sannolikheten för ytterligare 

försäljning, som till exempel 

skattekonsultering - 

Revisionsbyråns relativa 

expertis i prospektklientens 

bransch 

Negative Ranks 77a 52.57 4048.00 

Positive Ranks 19b 32.00 608.00 

Ties 0c   

Total 96   

Information om sannolikheten 

för börsintroduktion - 

Revisionsbyråns relativa 

expertis i prospektklientens 

bransch 

Negative Ranks 72d 49.57 3569.00 

Positive Ranks 23e 43.09 991.00 

Ties 0f   

Total 95   

Sannolikheten för ytterligare 

försäljning, som till exempel 

skattekonsultering - 

Information om sannolikheten 

för börsintroduktion 

Negative Ranks 56g 53.63 3003.50 

Positive Ranks 42h 43.99 1847.50 

Ties 0i   

Total 98   

Information om andra 

revisionsbyråers 

prissättningsstrategier - 

Information om sannolikheten 

för börsintroduktion 

Negative Ranks 65j 56.22 3654.50 

Positive Ranks 30k 30.18 905.50 

Ties 0l   

Total 95   

Information om andra 

revisionsbyråers 

prissättningsstrategier - 

Sannolikheten för ytterligare 

försäljning, som till exempel 

skattekonsultering 

Negative Ranks 65m 51.91 3374.00 

Positive Ranks 30n 39.53 1186.00 

Ties 0o   

Total 95   
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Wilcoxons test, uppdragsrisk 

 

Test Statisticsc 

 Revisorsrisk - 

Revisionsrisk 

Klientens 

affärsrisk - 

Revisionsrisk 

Klientens 

affärsrisk - 

Revisorsrisk 

Z -.958a -1.601b -2.567b

Asymp. Sig. (2-tailed) .338 .109 .010

a. Based on negative ranks. b. Based on positive ranks. c. Wilcoxon Signed 

Rank Test 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Revisorsrisk - Revisionsrisk Negative Ranks 42a 51.83 2177.00 

Positive Ranks 56b 47.75 2674.00 

Ties 0c   

Total 98   

Klientens affärsrisk - 

Revisionsrisk 

Negative Ranks 62d 47.06 2918.00 

Positive Ranks 37e 54.92 2032.00 

Ties 0f   

Total 99   

Klientens affärsrisk - 

Revisorsrisk 

Negative Ranks 59g 54.01 3186.50 

Positive Ranks 40h 44.09 1763.50 

Ties 0i   

Total 99   
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a. Revisorsrisk < Revisionsrisk 

b. Revisorsrisk > Revisionsrisk 

c. Revisorsrisk = Revisionsrisk 

d. Klientens affärsrisk < Revisionsrisk 

e. Klientens affärsrisk > Revisionsrisk 

f. Klientens affärsrisk = Revisionsrisk 

g. Klientens affärsrisk < Revisorsrisk 

h. Klientens affärsrisk > Revisorsrisk 

i. Klientens affärsrisk = Revisorsrisk 
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Bilaga  4:  Andra  faktorer  som  enligt  respondenterna 

påverkar godkännandet av en klient (Kapitel 5.3.3) 

 

Riippumattomuuskysymykset Mitä tiedän yrityksestä, sen johdosta ja omistajista Jos 

tilitoimisto hoitaa talouden, niin kuka on kirjanpitäjä 

 

Tarkistaa että asiakas on maksukykyinen ja että kirjanpito on luotettavalla tavalla 

järjestetty. 

 

Mahdollisuus käyttää asiakasta referenssinä muissa kohteissa, Toimeksiannon 

kannattavuus ja kasvumahdollisuus, Toimialansa markkinajohtajuus, Henkilösuhteet 

johtoon ja osakkeenomistajiin 

 

Millainen talousjohtaja/-päällikkö yhtiössä on sekä ehdottomasti henkilösuhteet yrityksen 

päätöksentekijöihin 

 

Henkilökemia Suhtautuminen tilintarkastuskseen yleensä 

 

Personerna bakom bolaget 

 

Asiakkaan johto, omistajat ja taustalla toimivat henkilöt - heidän maineensa ja taustansa. 

 

Kuinka hyvin tuntee asiakkaan johdon ja omistajan sekä heidän tapansa toimia Asiakkaan 

liikemiesetiikka 
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Johdon (ja yrityksen taloushallinnossa toimivien) maine ja ammattitaito, 

perehtyneisyys/tietämys tilintarkastuksesta. 

 

Asiakkaan omistajien, johdon asenne (hoitaako asiat hyvin vai ei), millä toimialalla toimii 

(hyväksyttävä vai ei), asiakkaan halukkuus maksaa laadukkaasta tilintarkastuspalvelusta 

 

Tilintrkastuspalkkion määrä. Jos se ei ole riittävä niin toimeksiantoa ei tule hyväksyä 

 

Asiakkaasta saatava kate suhteessa vaadittavaan tilintarkastustyöhön. 

 

Mikä tahansa signaali siitä, että yrityksessä voi olla väärinkäytöksiä, johtaa siihen ettei 

asiakasta hyväksytä asiakkaaksi. Käytännössä näistä asioista on vaikea saada etukäteen 

uuden asiakkaan kohdalla tarpeeksi tietoa. Jos asiakas ei ole valmis maksamaan 

tilintarkastuksesta kohtuullista korvausta, se on tietenkin syy olla hyväksymättä asiakasta. 

Tai se, ettei olisi tarpeeksi resursseja hoitaa asiakasta, on ilman muuta este asiakkaan 

hyväksynnälle. 

 

Monimutkainen yritysrakenne ja riski esim. rahanpesusta 

 

Toimialan tai omistuksen kompleksisuus ja heikko kannattavuus samanaikaisesti - 

rahanpesusäännökset - ilmeneekö jotain niihin viittaavaa; jos, emme ota asiakkaaksi - jos 

ns. channel 2 työ tuo meille suuremman tuoton kuin tilintarkastustyö - riippumattomuus: 

jos emme ole riippumattomia kohdeasiakkaasta 
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Rahanpesulakiin liittyvä tunnistaminen, onko joku muu kv ketjumme yhtiö jo hyväksynyt 

asiakkaan 

 

Yhtiö- ja omistus,- sekä rahoitusrakenne. Mahdolliset syyt tilintarkastajan vaihtamisen 

takana. 

 

Syy miksi asiakas haluaa vaihtaa tarkastajaa. 

 

Riippumattomuus kaikissa muodoissa nykyään erittäin tärkeä - edellisen tilintarkastajan 

kommentit vaihdon syistä - omistajien ja johdon maine ja taustat 

 

Ryktet och branschen 

 

Asiakkaan maine, onko rikoksia / epäselvyyksiä taustalla, onko eturistiriitoja, ollaanko 

asiakkaasta riippumaton 

 

Yrityksen maine ja toimintahistoria (kuinka kauan ollut pystyssä), 

 

Julkisuudessa oleva maine 

 

Ägarens / Ägarnas identitet, styrelsens bemanning, branschen, bolagets rykte, arvodets 

nivå i förhållandet till riskerna 

 

Toimeksiannon kansainvälisyys, noudatettava laskenta-/kirjanpito-/tilinpäätösnormisto 
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Asiakkaan liiketoiminnan laajuus 

 

Toimiston kapasiteetti - ajallinen ja resurssikapasiteetti ottaa uusia asiakkaita 

 

Mahdolliset raportointivelvoitteet esim. ulkolaiselle emoyhtiölle saattavat olla 

aikataulullisesti erittäin haasteellisia = paljon työtä lyhyessä ajassa. 

 

Tilintarkastusasiakas ei saa toimia rikollisesti 

 

Att klienten fyller de krav vi som byrå ställer på våra potentiella klienter 

 

Jag jobbar på en Big-4 byrå så det finns formella riskbedömningsprocedurer för 

godkännande av nya kunder. Bl.a. måste man enligt lagen utföra en utredningen för att 

identifiera eventuell penningtvätt 

 

Det går inte egentligen att rangordna komponenter, de beaktas alla. 

 

Det bör påpekas att det är helheten som är avgörande och att man har gjort ett tillräckligt 

omfattande grundarbete innan man godkänner kunden. Varje fall är också individuellt så 

rangordningen ovan kan ändra beroende på hur kraftiga signaler vissa av de undersökta 

aspekterna ger. 

 

HEJ   Det var svårt att rangordna eftersom många alternativ är sådana som väger lika 

mycket / eller inte alls när man funderar på en ny klient.  Ifall klienten inte verkar direkt 
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ohederlig, så finns det inget som förhindrar att godkänna en ny klient. En intressanttare 

sak hur man prissätter uppdraget. Dina frågor är mycket teoretiska, vi använder mycket 

mer "bondförnuft" i verkligheten ;-) 

 

Asiakkasyrityksen tilanne kokonaisuutena, sitä ei oikeastaan voi ihan näin yksinkertaisella 

kaavalla mitata/seurata. 

 

Asiakasvalintaprosessi on tiukka ja sisältää formaalit dokumentointivaatimukset/ 

taustaselvitykset, jne. Kaikki eivät pääse asiakkaiksi. Alalla maineen menetys on pahinta - 

se voi tapahtua joko virheellisin tai todellisin perustein. Tilintarkastajan keinot 

puolustautua julkisessa ryöpytyksessä ovat erittäin rajatut, sillä meitä sitoo aina 

vaitiolovelvollisuus, jolloin ratkaisujen perusteleminen julkisuudessa ei ole käytännössä 

mahdollista. 

 

Alalla on kova kilpailu, jolloin asiakkaita ei hyväksytä vain poikkeustapauksissa. 

Asiakkaan heikko taloudellinen tilanne ei varsinaisesti ole este tilintarkastusasiakkaaksi 

hyväksymiselle. Jos asiakkaasta tiedetään, että se tekee asioita tahallaan väärin tai ei pyri 

tekemään asioita oikein, ei asiakasta hyväksytä ja olemassaolevankin asiakkaan 

tilintarkastuksesta saatetaan luopua. Asiakkaan heikon taloudellisen tilanteen aiheuttamaa 

riskiä hallitaan myös sillä, että tarkastusta tehdään enemmän (oli olennaisen virheen rajaa 

pudotetaan). Tällöin tilintarkastuksen hinta nousee. 

 

Esitetyt kysymykset/vastaukset eivät suurimmaksi osaksi ole ollenkaan relevantteja asioita 

tilintarkastusta hyväskyttäessä. Tällaisten kysymysten perusteella ei tule tulokseksi oikeaa 

kuvaa tilanteesta. Suurin osa yllä mainituista asioita on sellaisia, jotka selvitetään osana 

tilintarkastusta ja sen perusteella tehdään arvio tilanteesta  - ei diskontata ongelmia 

etukäteen ja tehdä päätelmiä ennen kuin on tarkastettu asiat.  Lyhytesti: asiakkaaksi 

hyväksytään, kun tiedot yhtiöstä ja sen omistajista ja johdosta eivät tuo esiin mitään 
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rikollista tai epäilyttävää ja olemme asiakkaan kanssa samaa mieltä tarvittavan 

tarkastuksen laajuudesta ja hinnasta. 

 

Del C - det är svårt att fullt förstå vad som avses - tex mångtydiga bokföringsprinciper 

eller uppskattat tillgångar 

 

Hyvä kysely, kattavasti käsitelty vallitsevat kriteerit, ei lisättävää 
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Bilaga  5:  Erfarenhetens  och  arbetsgivarens  påverkan  till 

svaren (kapitel 5.3.4 & 5.3.5) 

Kruskal Wallis, erfarenhetens påverkan på klientens affärsrisk 

 

        Test Statistics (a,b)             

  Klienten
s 
finansiel
la 
situation 

Klienten
s 
finansiel
la 
utveckli
ng 

Information 
om 
långsiktiga 
planer hos 
klientföretag
ets ledning 

Företaget
s risk 
anpassnin
gs 
strategier 

Informatio
n om 
konkurrens
en inom 
branschen 

Jämförels
er av 
olika 
företag 
inom 
samma 
bransch 

Ledninge
ns 
integritet 

Företaget
s 
ägarstrukt
ur 

Styrkan/ 
kvaliteten på 
bolagsstyrnin
gen 
(Corporate 
Governance) 

Chi‐
Square 

2,171 ,462 1,469 1,073 ,001 ,115 ,066 1,440 ,106

df.  1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asymp.S
ig 

,141 ,497 ,226 ,300 ,982 ,734 ,797 ,230 ,745

a. Kruskal Wallis Test               

b. Grouping Variable: Erfarenhet             
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Ranks 

 Erfarenhet N Mean Rank 

Klientens finansiella situation mindre erfarna 22 55.30

mera erfarna 73 45.80

Total 95  

Klientens finansiella 

utveckling 

mindre erfarna 21 50.45

mera erfarna 72 45.99

Total 93  

Information om långsiktiga 

planer hos klientföretagets 

ledning 

mindre erfarna 22 54.16

mera erfarna 73 46.14

Total 95  

Företagets 

riskanpassningsstrategier 

mindre erfarna 22 42.75

mera erfarna 73 49.58

Total 95  

Information om konkurrensen 

inom branschen 

mindre erfarna 21 48.12

mera erfarna 74 47.97

Total 95  

Jämförelser av olika företag 

inom samma bransch 

mindre erfarna 21 49.74

mera erfarna 74 47.51

Total 95  

Ledningens integritet mindre erfarna 22 47.66

mera erfarna 75 49.39

Total 97  
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Företagets ägarstruktur mindre erfarna 19 40.00

mera erfarna 73 48.19

Total 92  

Styrkan/ kvaliteten på 

bolagsstyrningen (Corporate 

Governance) 

mindre erfarna 22 46.82

mera erfarna 74 49.00

Total 96  
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Kruskal Wallis, erfarenhetens påverkan på revisionsrisk 

 

Ranks 

 Erfarenhet N Mean Rank 

Existensen av interna 

revisionsavdelningar 

mindre erfarna 21 49.14

mera erfarna 76 48.96

Total 97  

Mångtydiga 

bokföringsprinciper 

mindre erfarna 22 53.84

mera erfarna 73 46.24

Total 95  

Ledningens attityd mot den 

interna kontrollen 

mindre erfarna 22 45.73

mera erfarna 74 49.32

Total 96  

Naturen av förhållandet 

mellan den potentiella 

klienten och dennes före 

detta revisor 

mindre erfarna 22 43.95

mera erfarna 74 49.85

Total 96  

Information om hur klienten 

har uppskattat sina tillgångar 

mindre erfarna 22 46.61

mera erfarna 75 49.70

Total 97  

Informationen om 

branschens tillväxt 

mindre erfarna 22 44.50

mera erfarna 74 49.69

Total 96  
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Test Statisticsa,b 

  

Existensen av 
interna 

revisionsavdelningar 

Mångtydiga 
bokföringsprinciper 

Ledningens 
attityd mot 
den interna 
kontrollen 

Naturen av 
förhållandet 
mellan den 
potentiella 

klienten och 
dennes före 
detta revisor 

Information 
om hur 

klienten har 
uppskattat 

sina 
tillgångar 

Informationen 
om 

branschens 
tillväxt 

Chi-
Square 

,001 1,361 ,344 ,795 ,214 ,789

df 1 1 1 1 1 1

Asymp. 
Sig. 

,979 ,243 ,558 ,373 ,643 ,374

a. Kruskal Wallis Test          

b. Grouping Variable: Erfarenhet        

Kruskal Wallis, erfarenhetens påverkan på revisorsrisk 

 

Ranks 

 Erfarenhet N Mean Rank 

Revisionsbyråns relativa 

expertis i prospektklientens 

bransch 

mindre erfarna 22 50.41

mera erfarna 74 47.93

Total 96  

Information om andra 

revisionsbyråers 

prissättningsstrategier 

mindre erfarna 22 52.32

mera erfarna 73 46.70

Total 95  

Sannolikheten för ytterligare 

försäljning, som till exempel 

skattekonsultering 

mindre erfarna 22 47.25

mera erfarna 78 51.42

Total 100  

Information om sannolikheten mindre erfarna 22 42.11
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för börsintroduktion 
mera erfarna 76 51.64

Total 98  

Fluktuationer i aktiepriser mindre erfarna 22 48.23

mera erfarna 74 48.58

Total 96  

Klientens räkenskapsperiod 

(det vill säga tajming av 

uppdraget) 

mindre erfarna 22 51.80

mera erfarna 77 49.49

Total 99  

 
Test Statisticsa,b 

  

Revisionsbyråns 
relativa expertis i 
prospektklientens 

bransch 

Information om andra 
revisionsbyråers 

prissättningsstrategier 

Sannolikheten för 
ytterligare 

försäljning, som 
till exempel 

skattekonsultering 

Information om 
sannolikheten 

för 
börsintroduktion 

Fluktuationer 
i aktiepriser 

Klientens 
räkenskapsperiod 

(det vill säga 
tajming av 
uppdraget) 

Chi-
Square 

,195 ,733 ,373 2,010 ,003 ,121

df 1 1 1 1 1 1

Asymp. 
Sig. 

,659 ,392 ,541 ,156 ,957 ,728

a. Kruskal Wallis Test      

b. Grouping Variable: Erfarenhet     
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Kruskal Wallis, erfarenhetens påverkan på uppdragsrisk 

Ranks 

 Erfarenhet N Mean Rank 

Klientens affärsrisk mindre erfarna 22 42.57

mera erfarna 78 52.74

Total 100  

Revisorsrisk mindre erfarna 22 51.95

mera erfarna 77 49.44

Total 99  

Revisionsrisk mindre erfarna 22 57.77

mera erfarna 77 47.78

Total 99  

 

 

Test Statisticsa,b 

 Klientens 

affärsrisk Revisorsrisk Revisionsrisk 

Chi-Square 2.587 .151 2.377

df 1 1 1

Asymp. Sig. .108 .698 .123

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Erfarenhet 
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Kruskal Wallis, arbetsgivarens påverkan på klientens affärsrisk 

Ranks 

  Arbetsgivare N Mean Rank 

Klientens finansiella 
situation 

Revisionsbyrå A 12 46,79

Revisionsbyrå B 27 54,44

Revisionsbyrå C 25 54,32

Revisionsbyrå D 31 37,76

Total 95   

Klientens finansiella 
utveckling 

Revisionsbyrå A 12 37,00

Revisionsbyrå B 25 51,04

Revisionsbyrå C 25 47,42

Revisionsbyrå D 31 47,27

Total 93   

Information om 
långsiktiga planer 
hos klientföretagets 
ledning 

Revisionsbyrå A 12 49,21

Revisionsbyrå B 26 47,60

Revisionsbyrå C 26 43,44

Revisionsbyrå D 31 51,69

Total 95   

Företagets 
riskanpassnings 
strategier 

Revisionsbyrå A 12 55,29

Revisionsbyrå B 25 44,10

Revisionsbyrå C 26 52,23

Revisionsbyrå D 32 44,88

Total 95   

Information om 
konkurrensen inom 
branschen 

Revisionsbyrå A 12 51,00

Revisionsbyrå B 26 32,77

Revisionsbyrå C 28 57,04

Revisionsbyrå D 29 51,69

Total 95   

Jämförelser av olika 
företag inom samma 
bransch 

Revisionsbyrå A 11 45,36

Revisionsbyrå B 26 47,87

Revisionsbyrå C 25 52,12

Revisionsbyrå D 33 45,86

Total 95   
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Ledningens 
integritet 

Revisionsbyrå A 11 52,50

Revisionsbyrå B 26 54,62

Revisionsbyrå C 27 44,24

Revisionsbyrå D 33 47,30

Total 97   

Företagets 
ägarstruktur 

Revisionsbyrå A 12 33,67

Revisionsbyrå B 24 44,15

Revisionsbyrå C 27 45,48

Revisionsbyrå D 29 54,71

Total 92   

Styrkan/ kvaliteten 
på bolagsstyrningen 
(Corporate 
Governance) 

Revisionsbyrå A 12 57,33

Revisionsbyrå B 25 51,56

Revisionsbyrå C 26 45,35

Revisionsbyrå D 33 45,45

Total 96   

      Test Statistics (a,b)         

  Klienten
s 
finansiel
la 
situation 

Klienten
s 
finansiell
a 
utvecklin
g 

Information 
om 
långsiktiga 
planer hos 
klientföretag
ets ledning 

Företagets 
risk 
anpassnin
gs 
strategier 

Informatio
n om 
konkurrens
en inom 
branschen 

Jämförels
er av 
olika 
företag 
inom 
samma 
bransch 

Ledninge
ns 
integritet 

Företaget
s 
ägarstrukt
ur 

Styrkan/ 
kvaliteten på 
bolagsstyrnin
gen 
(Corporate 
Governance) 

Chi‐
Square 

7,679 2,307 1,332 2,443 12,389 ,922 2,148 5,821 2,271

df.  3 3 3 3 3 3 3 3 3

Asymp.S
ig 

,053 ,511 ,722 ,486 ,006 ,820 ,542 ,121 ,518

a. Kruskal Wallis Test               

b. Grouping Variable: Arbetsgivare             
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Kruskal Wallis, arbetsgivarens påverkan på revisionsrisk 

 

Test Statisticsa,b 

 Existensen av 

interna 

revisionsavdelnin

gar 

Mångtydiga 

bokföringsprincip

er 

Ledningens 

attityd mot den 

interna kontrollen

Naturen av 

förhållandet 

mellan den 

potentiella 

klienten och 

dennes före 

detta revisor 

Information om 

hur klienten har 

uppskattat sina 

tillgångar 

Informationen 

om branschens 

tillväxt 

Chi-Square 1.969 2.108 2.589 5.301 1.753 .125

df 3 3 3 3 3 3

Asymp. Sig. .579 .550 .459 .151 .625 .989

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Arbetsgivare 
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Ranks 

 Arbetsgivare N Mean Rank 

Existensen av interna 

revisionsavdelningar 

Revisionsbyrå A 12 48.42

Revisionsbyrå B 27 55.04

Revisionsbyrå C 28 45.02

Revisionsbyrå D 30 47.52

Total 97  

Mångtydiga 

bokföringsprinciper 

Revisionsbyrå A 12 50.71

Revisionsbyrå B 25 46.48

Revisionsbyrå C 27 53.30

Revisionsbyrå D 31 43.56

Total 95  

Ledningens attityd mot den 

interna kontrollen 

Revisionsbyrå A 12 57.88

Revisionsbyrå B 25 49.78

Revisionsbyrå C 27 44.04

Revisionsbyrå D 32 47.75

Total 96  

Naturen av förhållandet 

mellan den potentiella 

klienten och dennes före 

detta revisor 

Revisionsbyrå A 12 34.58

Revisionsbyrå B 26 49.00

Revisionsbyrå C 27 46.30

Revisionsbyrå D 31 55.39

Total 96  

Information om hur klienten Revisionsbyrå A 12 56.33
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har uppskattat sina tillgångar 
Revisionsbyrå B 26 44.54

Revisionsbyrå C 26 51.27

Revisionsbyrå D 33 48.06

Total 97  

Informationen om 

branschens tillväxt 

Revisionsbyrå A 11 46.36

Revisionsbyrå B 27 49.35

Revisionsbyrå C 27 48.30

Revisionsbyrå D 31 48.69

Total 96  
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Kruskal Wallis, arbetsgivarens påverkan på revisorsrisk 

Ranks 

  Arbetsgivare N Mean Rank 

Revisionsbyråns 
relativa expertis i 
prospektklientens 
bransch 

Revisionsbyrå A 12 49,17

Revisionsbyrå B 27 50,96

Revisionsbyrå C 25 46,68

Revisionsbyrå D 32 47,59

Total 96   

Information om andra 
revisionsbyråers 
prissättningsstrategier 

Revisionsbyrå A 12 38,00

Revisionsbyrå B 26 46,06

Revisionsbyrå C 25 48,00

Revisionsbyrå D 32 53,33

Total 95   

Sannolikheten för 
ytterligare försäljning, 
som till exempel 
skattekonsultering 

Revisionsbyrå A 12 41,25

Revisionsbyrå B 27 54,65

Revisionsbyrå C 28 53,68

Revisionsbyrå D 33 47,77

Total 100   

Information om 
sannolikheten för 
börsintroduktion 

Revisionsbyrå A 12 53,38

Revisionsbyrå B 26 42,58

Revisionsbyrå C 27 52,96

Revisionsbyrå D 33 50,71

Total 98   

Fluktuationer i 
aktiepriser 

Revisionsbyrå A 12 70,08

Revisionsbyrå B 26 35,75

Revisionsbyrå C 26 52,27

Revisionsbyrå D 32 47,70

Total 96   

Klientens 
räkenskapsperiod 
(det vill säga tajming 
av uppdraget) 

Revisionsbyrå A 12 37,75

Revisionsbyrå B 27 60,44

Revisionsbyrå C 27 45,96

Revisionsbyrå D 33 49,21

Total 99   
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Test Statisticsa,b 

 Revisionsbyråns 

relativa expertis i 

prospektklienten

s bransch 

Information om 

andra 

revisionsbyråers 

prissättningsstrat

egier 

Sannolikheten 

för ytterligare 

försäljning, som 

till exempel 

skattekonsulterin

g 

Information om 

sannolikheten för 

börsintroduktion 

Fluktuationer i 

aktiepriser 

Klientens 

räkenskapsperio

d (det vill säga 

tajming av 

uppdraget) 

Chi-Square .522 3.030 2.529 2.336 13.973 6.913

df 3 3 3 3 3 3

Asymp. Sig. .914 .387 .470 .506 .003 .075

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Arbetsgivare 

 

Kruskal Wallis, arbetsgivarens påverkan på uppdragsrisk 

 

Test Statisticsa,b 

 Klientens 

affärsrisk Revisorsrisk Revisionsrisk 

Chi-Square 4.264 .740 4.956

df 3 3 3

Asymp. Sig. .234 .864 .175

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: V1 
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Ranks 

 V1 N Mean Rank 

Klientens affärsrisk Revisionsbyrå A 12 51.83

Revisionsbyrå B 27 43.56

Revisionsbyrå C 28 48.66

Revisionsbyrå D 33 57.26

Total 100  

Revisorsrisk Revisionsbyrå A 12 52.42

Revisionsbyrå B 27 49.56

Revisionsbyrå C 27 52.74

Revisionsbyrå D 33 47.24

Total 99  

Revisionsrisk Revisionsbyrå A 12 45.17

Revisionsbyrå B 27 58.30

Revisionsbyrå C 27 51.67

Revisionsbyrå D 33 43.61

Total 99  

 

 

 


