
 

EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI 
Civilekonomprogrammet  

 
 

 

Revisionens kostnadsutveckling 
 

En jämförande studie mellan publika bolag och kommuner 
i Sverige 

 

 

 

The development of audit fees 
 

A comparative study between listed companies and 
municipalities in Sweden 

 

 

Linus Axén 
Erik Fyhrlund 

 

 

Handledare: Torbjörn Tagesson och Inger Asp 
 

 

 
 

 

Vårterminen 2013 
ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--13/01509--SE 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: 
Revisionens kostnadsutveckling - En jämförande studie mellan publika bolag och kommuner i Sverige 

 
English title: 

The development of audit fees - A comparative study between listed companies and municipalities in Sweden 
 

Författare: 
Linus Axén och Erik Fyhrlund 

 
Handledare: 

Torbjörn Tagesson och Inger Asp 
 

Publikationstyp: 
Examensarbete i företagsekonomi 

Civilekonomprogrammet 
Avancerad nivå, 30 högskolepoäng 

Vårterminen 2013 
ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--13/01509--SE 

 
Linköpings universitet 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 
www.liu.se 

 



Sammanfattning 

Titel Revisionens kostnadsutveckling - En jämförande studie mellan 

publika bolag och kommuner i Sverige 

 

Författare Linus Axén och Erik Fyhrlund 

 

Handledare Torbjörn Tagesson och Inger Asp 

 

Nyckelord Publika bolag, Kommun, Jämförelse, Revisionskostnad, Simunic, 

Agentteorin 

 

Introduktion Revisionskostnaden styrs till stor del av förhållandet mellan utbud 

och efterfrågan. Tidigare studier har funnit ett flertal bakomliggande 

faktorer som påverkar revisionskostnadens storlek i publika bolag 

och kommuner. Behovet av en jämförande studie har tidigare 

påpekats för att kartlägga revisionskostnadernas skillnader över tid. 

 

Syfte Syftet med studien är att jämföra och förklara utvecklingen av 

revisionskostnadernas storlek i publika bolag och i den kommunala 

sektorn över tid. 

 

Metod Studiens deduktiva ansats innebär att tidigare forskning och 

befintliga teorier har legat till grund för att härleda uppställda 

hypoteser. En longitudinell studie har genomförts för att mäta 

förändringar och utveckling över tid. Kvantitativ data har samlats in 

i form av sekundärdata. 

 

Slutsats Studiens resultat visar att ett flertal bakomliggande faktorer förklarar 

revisionskostnadens storlek över tid. Bolagsstorlek, risk och andra 

uppdrag har i studien ett signifikant samband med 

revisionskostnaden. I kommuner kan revisionskostnaden förklaras 

av storlek, skattekraft, resultat och antal mandat. Under perioden 

2005-2011 har revisionskostnaden för publika bolag minskat med 

0,5 %, medan revisionskostnaderna i kommuner har ökat med 12,8 

%. Skillnaden kan till stor del förklaras av revisionens olika ändamål 

och påverkan av omvärldsfaktorer. 



Abstract 

Title The development of audit fees - A comparative study between listed 

companies and municipalities in Sweden 

 

Authors Linus Axén and Erik Fyhrlund 

 

Supervisor Torbjörn Tagesson and Inger Asp 

 

Key words Listed companies, Municipalities, Comparison, Audit fee, Simunic, 

Agency theory. 

 

Introduction        The audit fee depends mainly on the relationship between demand 

and supply. Former studies have found multiple underlying 

independent variables that affect the audit fee in listed companies 

and municipalities. The need of a comparative study to analyze the 

differences in audit fees over time between the two has previously 

been pointed out.  

Purpose The purpose of the study is to compare and explain the development 

of audit fees in listed companies and municipalities over time. 

 

Method The study’s deductive method means that previous research and 

existing theories have been the foundation from which hypothesis 

have been derived. A longitudinal study has been performed to 

measure changes and development over time. Quantitative data has 

been collected as secondary data. 

 

Conclusion This study indicates that multiple underlying independent variables 

explains the audit fees over time. The size of the company, risk and 

non-audit fees have a significant positive relation with the audit fee. 

In municipalities the audit fee relates to size, tax base, results and 

number of mandates.  During the period between 2005 and 2011 the 

audit fees for listed companies decreased with 0.5 %, whereas the 

audit fees for municipalities increased with 12.8 %. The difference 

can largely be explained by differing purposes of the audit and effect 

of global factors.  
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1 Introduktion 

”The function has evolved in response to a perceived need of individuals 

or groups in society who seek information or reassurance about the 

conduct or performance of others in which they have an acknowledged 

and legitimate interest: it exists because the interested individuals or 

groups are unable for one or more reasons to obtain for themselves the 

information or reassurance they require” (Flint, 1988 s. 14) 

Som framgår av Flint (1988) kan det bakomliggande behovet av revision, med 

utgångspunkt från agentteorin, förklaras av kopplingen mellan agenten och principalen. 

Genom principalens överlåtelse av beslutsfattandet till agenten stärks incitamenten för 

övervakning eftersom det kan antas att agenten inte alltid agerar utifrån principalens 

bästa (Jensen & Meckling, 1976). Motiven bakom revisionens omfattning har en 

tendens att skilja sig mellan kommuner och publika bolag (Zimmerman, 1977). 

Kommuninvånare har jämfört med aktieägare svårare att visualisera och förstå hur 

nutida beslut kommer att generera ett personligt värde för dem i framtiden, vilket leder 

till förhållandevis minskade incitament för revision (ibid.). Skillnaden i risk mellan 

publika bolag och kommuner kan delvis uppstå genom statens ställning som garant för 

Sveriges kommuner (Blank et al., 2009). Tidigare studie har visat att revisionsbolagen 

knappt överväger den finansiella risken med att åta sig uppdraget som revisor i 

kommuner med tanke på statens ställning (Johnsen et al., 2004). 

Revisionskostnadernas storlek styrs till stor del av förhållandet mellan utbud och 

efterfrågan. Efterfrågan utgår från principalens behov av revision inom organisationer, 

företag och kommuner. På motsvarande sätt utgörs utbudet av revisionsbolag som 

analyserar och utvärderar sina klienter för att beräkna de totala revisionskostnaderna. 

(Copley et al., 1995). Det finns ett stort antal studier som undersöker 

revisionskostnadernas bakomliggande faktorer i publika bolag (Simunic, 1980; 

Palmrose, 1986; Low et al., 1990; Chan et al., 1993; Firth, 1997 med flera). En studie 

som har legat till grund för flertalet av de efterföljande studierna inom den privata 

sektorn är Simunic (1980). 
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I studien testas revisionskostnadens samband mellan flera olika variabler, vilka 

innefattas av storleken på det reviderade bolaget, bolagets komplexitet, klientrisk samt 

om de största aktörerna på marknaden (Big eight) tar högre revisionsarvoden än 

resterande (Non big eight). Simunic (1980) har även haft ett betydande inflytande på 

flertalet av de studier som genomförts angående revisionskostnader i kommunsektorn. I 

dessa studier har Simunics ursprungliga modell modifierats för att anpassas till den 

kommunala sektorn och dess unika särart (Baber, 1983; Rubin, 1988; Ward et al., 1994, 

Johnsen et al., 2004; Blank et al., 2009).  

Det finns ett begränsat antal studier som förklarar hur revisionskostnaderna för publika 

bolag och kommunala sektorn har förändrats över tid (Maher et al., 1992; Sanders et al., 

1995; Menon & Williams, 2001; Jensen & Payne, 2005a). Av de studier som har 

genomförts angående publika bolag finns det en betydande skillnad i vilken tidshorisont 

som studerats (Menon & Williams, 2001; Maher et al., 1992). Maher et al. (1992) har 

som syfte att undersöka om revisionsarvodena realt sett minskade mellan åren 1977-

1981. Menon & Williams (2001) analyserar de långsiktiga trenderna i revisionsarvoden 

över betydligt längre tid, det vill säga mellan åren 1980-1997. Gemensamt för de 

kommunala studierna är att de har utgått från förändrade förutsättningar för den 

kommunala revisionen och dess påverkan på kostnadsutvecklingen (Sanders et al., 

1995; Jensen & Payne, 2005a). Båda dessa studier har funnit att revisionskostnaderna 

ökat i en lägre takt än inflationen.  

I dagsläget pågår det en debatt om huruvida de resurser som kommuner avsätter till 

revisionsuppdraget är tillräckliga. Den pågående diskussionen handlar om att den 

kommunala revisionen måste bli mer professionell för att klara av den allt mer 

komplexa förvaltning som råder i kommuner (Lindström, 2012). I motsats till en mer 

professionell revision, påtalar dock Tengdelius & Hansson (2012) och Johansson et al. 

(2012), vikten av att medborgarna känner tillit till den granskning som utförs av de 

demokratiska institutionerna och att det istället är resursfrågan som är mer angelägen att 

diskutera. Den demokratiska förankringen kan också ses som den kommunala 

revisionens styrka (Tengdelius & Hansson, 2012).  
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Upphandlingsprocessen ger också upphov till en debatt om hur resurser ska fördelas. 

Vid upphandling av revisionstjänster till den kommunala sektorn krävs det att 

kommuner följer Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Publika bolag har inte 

samma bestämmelser och följer istället regler för uppdrag i allmänhet (Moberg, 2006). 

Haglund & Brunström (2012) skriver att det knappast är förenligt med god revisionssed 

om den kommunala upphandlingen enbart är en fråga om pris. Den risk som påtalas är 

att kommunerna inte sätter kvalitetskravet i fokus (ibid.). En aktuell diskussion för 

publika bolag är revisionsbolagens ställning som oberoende vid tillhandahållandet av 

andra uppdrag utöver revisionsuppdraget (Bråse, 2013). Simunic (1984) visade redan 

för mer än 20 år sedan att det finns ett positiv samband mellan andra uppdrag och 

revisionskostnaden.  

Tidigare studier har som tidigare beskrivits undersökt ett flertal faktorer och testat deras 

påverkan på revisionsarvodena i publika bolag och i kommunal sektor. Tidigare har 

också revisorns självständighet och antagna kartellverksamheter studerats (DeAngelo, 

1981; Francis & Stokes, 1986; Simon & Francis, 1988). Vår uppsats har i likhet med 

tidigare studier för avsikt att förklara revisionskostnadernas storlek inom respektive 

sektor. Det som däremot särskiljer studien är att vi gör en jämförelse av 

revisionskostnadernas storlek, utveckling samt hur revisionskostnaderna har förändrats 

mellan publika bolag noterade på Stockholmsbörsen och Sveriges kommuner över tid. 

Anledningen till att vi ser ett behov av vår studie är att vi genom granskning av tidigare 

forskning (Simunic, 1980; Baber, 1983; Johnsen et al., 2004; Niemi, 2005 med flera), 

samt litteratur inom området (Lundin, 1999; Power, 1999; Cassel, 2000 med flera) har 

funnit en rad faktorer som skiljer revisionen åt mellan publika bolag och kommuner. 

Dessa faktorer innefattar bland annat olikheter vad gäller komplexitet, risk, storlek och 

ägarstruktur. Tidigare studier har främst genomförts i andra kontexter än den svenska 

vilket också påverkar vår studies relevans. Den aktuella debatten om otillräckliga 

resurser och att den kommunala revisionen måste blir mer professionell, är också en 

bidragande orsak till att vi ser ett behov av studien (Lindström, 2012; Tengdelius & 

Hansson, 2012). Redan 1995 påpekade Sanders et al. (1995) att en jämförelse mellan 

den publika och kommunala sektorn skulle vara användbar för att påvisa 

revisionskostnadernas skillnader över tid. Trots förslaget på vidare forskning har vi inte 

funnit någon studie som har genomfört denna jämförelse.  
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra och förklara utvecklingen av revisionskostnadernas 

storlek i publika bolag och i den kommunala sektorn över tid.  
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2 Institutionalia 

Revisionens uppgift fyller ett fundamentalt behov av granskning och kontroll av den 

verksamhet som organisationen bedriver (Lundin, 1999). I Kommunallag (1991:900) 

(KL) kapitel nio beskrivs revisorns olika uppgifter i den kommunala sektorn. Revisorn 

ska årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden 

(9 kap. 9§ KL). Revisorn ska även pröva om verksamheten bedrivits ändamålsenligt 

och tillfredsställande, sett ur ekonomisk synpunkt (ibid.). I Aktiebolagslag (2005:551) 

(ABL) nionde kapitel beskrivs revisorns uppgifter i ett aktiebolag. Revisorn ska granska 

bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 

direktörens förvaltning (9 kap. 3§ ABL). Granskningen ska vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver (ibid.). 

Det klassiska uppdraget som revisorn utför är att granska räkenskaperna. Revisionen 

har också utvecklats till att innefatta granskning av hur förvaltningen sköts i den 

reviderade verksamheten (Lundin, 1999). Revision av publika bolag har sin tyngdpunkt 

i granskning av räkenskaperna medan den kommunala revisionens huvuduppgift är 

förvaltningsrevision (ibid.). Innebörden av förvaltningsrevision skiljer sig åt om det 

gäller granskning av publika bolag eller granskning av den kommunala verksamheten. 

För publika bolag innebär förvaltningsrevision att man i efterhand kontrollerar hur 

styrelsen och verkställande direktören har skött verksamheten. Kommunal 

förvaltningsrevision innebär däremot att granska om verksamheten har skötts på ett 

ändamålsenligt sätt, vilket kan liknas vid att revisionen har en framåtblickande karaktär, 

där verksamheten är målet (ibid.).  

Den främsta skillnaden mellan kommunal revision och revision av publika bolag är vem 

som utför själva revisionen. I motsats till en kvalificerad revisor i ett publikt aktiebolag 

använder kommuner förtroendevalda personer utan krav på sig att vara professionella 

revisorer (3 kap. 9§ KL; Cassel, 2000). De förtroendevalda ska i sin granskning biträdas 

av sakkunniga revisorer men bestämmer själva i vilken omfattning de behöver bistås för 

att fullgöra granskningen enligt god revisionssed (9 kap. 8§ KL).  
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Det är de förtroendevalda revisorerna som bestämmer vad revisionsberättelsen ska 

innehålla (Cassel, 2000). De sakkunnigas redogörelse bifogas dock till 

revisionsberättelsen (9 kap. 16§ KL). Av det totala kostnaderna för revision i 

kommunerna utgörs cirka 60 % av sakkunniga revisorer. Resterande 40 % utgörs av 

kostnader för förtroendevalda revisorer (SKL, 2013a). Enligt Mikael Sjölander, 

delägare på Ernst & Young, läggs 70 % av de sakkunniga revisorernas totala arvoden 

på förvaltningsrevision och resterande 30 % till granskning av räkenskaperna (Intervju 

Mikael Sjölander, 2013).  

För att bli kvalificerad revisor krävs det att man genomgår Revisorsnämndens (RN) 

examen med godkänt resultat och därefter görs en prövning av om den examinerade ska 

införas i revisorsregistret (RN, 2013). Förtroendevalda revisorer utses av 

kommunfullmäktige efter att de har nominerats av partiet. De förtroendevalda får inte 

ha några uppdrag i kommunfullmäktige men har ofta erfarenhet av att vara 

kommunpolitiker sedan tidigare. De förtroendevalda revisorerna ska inte driva 

partipolitik utan kan fritt föra fram sin åsikt i revisionsberättelsen (SKL, 2012b).  

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (Skyrev) är en organisation som verkar för 

kvalitetssäkrad revision inom bland annat kommuner. Skyrev riktar sig till sakkunniga 

revisorer som bistår de förtroendevalda revisorerna i den kommunala granskningen 

(Skyrev, 2013a). För att bli certifierad yrkesrevisor i enlighet med Skyrevs krav, krävs 

det en akademisk utbildning med kunskaper inom området samt minst fem års praktisk 

erfarenhet av framförallt kommunal revisionsverksamhet (Skyrev, 2013b). 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats och forskningsstrategi 

Utifrån syftet att jämföra och förklara utvecklingen av revisionskostnaderna i publika 

bolag och i kommuner har en deduktiv ansats använts. Det innebär att studien utgår från 

tidigare forskning och befintliga teorier (Jacobsen, 2002). Anledningen till valet av en 

deduktiv ansats är att det finns ett antal tidigare studier som testar vad som påverkar 

revisionskostnaderna både inom kommunal verksamhet och publika bolag (Simunic, 

1980; Barber, 1983; Palmrose et al.,1986 med flera). Några av de faktorer som testats i 

dessa studier är organisationens storlek, dess komplexitet, risk, skattesats med flera. 

Tidigare studier (Simunic, 1980; Firth, 1985; Rubin, 1988; Niemi, 2005; Jensen & 

Payne, 2005a; Blank et al., 2009 med flera) tillsammans med ekonomisk och politisk 

ansats, jmf (Fjertorp, 2010), har varit utgångspunkten för att härleda uppställda 

hypoteser. Hypoteserna bygger på en förväntan om att revisionskostnadernas 

bakomliggande faktorer skiljer sig åt mellan publika bolag och kommuner. Vi är 

medvetna om att valet av forskningsansats kan leda till att möjliga samband riskerar att 

förbises eftersom de uppställda hypoteserna begränsar utfallet och fokuserar på de 

aspekter vi finner viktiga (Jacobsen, 2002). 

En kvantitativ utgångspunkt är lämplig eftersom den utgår från ett deduktivt synsätt av 

förhållandet mellan praktisk forskning och teori (Bryman & Bell, 2005). De fördelar 

som uppnås med kvantitativ data är att vi, i förhållande till våra resurser, har möjlighet 

att bearbeta ett stort material på ett effektivt sätt. Vi får även en ökad möjlighet att 

generalisera vårt resultat till hela populationen (Jacobsen, 2002). Att använda 

kvantitativ data anses även ha ett antal nackdelar som bör beaktas vid genomförandet av 

studien. En av riskerna är att vi, genom vår analys av materialet, endast lyckas få en 

ytlig uppfattning och misslyckas med att förstå det grundläggande problemet (ibid.).  
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I enlighet med studiens syfte har vi för avsikt att uttala oss om hur revisionskostnaderna 

och dess bakomliggande faktorer, har utvecklas över tid i publika bolag och kommuner. 

För att inte enbart kunna uttala oss om ett förhållande vid en viss tidpunkt, utan även 

kunna säga något om variablernas kausala samband över tid, genomförs en longitudinell 

studie (Bryman & Bell, 2011). Alternativet hade varit att genomföra en tvärsnittstudie 

där data enbart insamlas för ett enskilt år (ibid.). Fördelen med en longitudinell studie är 

förmågan att mäta förändringar och utveckling över tid (Saunders et al., 2007).  

3.2 Val av teori 

Den teoretiska utgångspunkten i studien är agentteorin (Jensen & Meckling, 1976; 

Zimmerman, 1977) tillsammans med Simunics ursprungliga revisionskostnadsmodell 

(Simunic, 1980). Agentteorin är användbar eftersom teorins grundläggande 

utgångspunkt, förhållandet mellan agenten och principalen, existerar i flertalet 

organisationers kontext (Zimmerman, 1977). Principalens behov av att övervaka 

agenten är en av delarna i den totala agentkostnaden (Nikkinen & Sahlström, 2004). 

Revisionskostnaderna förväntas spegla revisionsuppdragets omfattning och den 

granskning som genomförts för att försäkra ägarna om att ledningen agerat enligt deras 

vilja (ibid.). Agentteorins relevans vid prissättning av revision har förklarats och 

beskrivits av (Gul & Tsui, 2001; Nikkinen & Sahlström, 2004). Teorin används i ett 

flertal studier gjorda på publika bolag och kommuner (Baber, 1983; O’Sullivan, 2000; 

Gul & Tsui, 2001). Den ursprungliga modellen av Simunic (1980) testade hur ett antal 

variabler påverkar de totala revisionskostnaderna i publika bolag. De utvalda variabler 

hade för avsikt att spegla bolagens storlek, dess komplexitet, risk samt om storleken på 

det reviderande bolaget har betydelse för de totala revisionskostnaderna (ibid.). Simunic 

(1980) testade sin modell på den amerikanska marknaden och fann att merparten av 

variablerna uppvisade ett signifikant samband med revisionskostnaderna. Cobbin 

(2002) påvisar i sin studie att modellen skapad av Simunic (1980) har behållit sin 

gångbarhet trots ett antal modifikationer på senare år. Tillsammans med nämnda teorier 

(Jensen & Meckling, 1976; Zimmerman 1977; Simunic, 1980) innehåller den teoretiska 

referensramen efterföljande teoretiska modeller av Baber (1983), Firth (1997), 

Gonthier-Besacier & Schatt (2007); Blank et al. (2009) med flera.  
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4 Teori 

4.1 Inledning 

För att på ett överskådligt sätt följa det teoretiska resonemanget i detta kapitel delas det 

upp i tre olika avsnitt. Det första avsnittet behandlar publika bolag följt av ett avsnitt 

om kommuner och avslutningsvis en jämförelse mellan sektorerna. Den publika och 

kommunala sektorns totala revisionskostnader antas påverkas av ett antal faktorer. 

Totalt sett mynnar kapitlet ut i 13 stycken hypoteser som var för sig grundas på 

teoretiskt resonemang.  

4.2 Publika bolag 

4.2.1 Storlek 

Storleken på det reviderade bolaget har i så gott som samtliga tidigare studier varit en 

avgörande faktor bakom de totala revisionskostnaderna (Hay et al., 2006a). Simunic 

(1980) antar i sin modell att det finns ett icke-linjärt positivt samband mellan de totala 

tillgångarna och revisionskostnaderna. Simunic (1980) konstaterar att storleken på de 

totala tillgångarna, som en bakomliggande faktor till revisionskostnaderna, uppvisar ett 

högt signifikant samband och en hög förklaringsgrad. Firth (1985) och Chan et al. 

(1993) beskriver att de stordriftsfördelar som uppkommer genom revisionsbolagens 

möjligheter att sänka produktionskostnaderna, tillsammans med en mer avancerad och 

utvecklad intern revision, gör att kostnadsutvecklingen normalt följer ett icke-linjärt 

samband. I förhållande till storleken på bolagen, är uppfattningen att 

kostnadsutvecklingen ökar i en lägre takt desto större bolagen blir (Firth, 1985).  

Ett ökat antal transaktioner i företag och organisationer påverkar mängden resurser som 

revisorn måste lägga ner på revisionsuppdraget (Firth, 1997). Vissa transaktioner är mer 

komplexa och kräver en mer omfattande granskning för att säkerställa att en godkänd 

redovisning är genomförd (Firth, 1985). Ett större antal transaktioner med ökad 

komplexitet kan även kopplas till en ökad agentkostnad. När företagen växer i storlek 

kan man anta ett växande avstånd mellan agenten och principalen vilket skapar ökade 

incitament för övervakning (Nikkinen & Sahlström, 2004). 
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För att minska agentkostnaden och tillgodose principalens önskan kan man enligt 

Zimmerman (1977) anta att agenten lägger mer resurser på revision när storleken på 

organisationen ökar.  

Hypotes 1: Bolagsstorlek har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

4.2.2 Komplexitet 

Graden av komplexitet inom bolag påverkar den totala resursmängd som krävs för en 

nödvändig revisionsinsats och i slutändan de totala revisionskostnaderna (Chan et al., 

1993). En ökad komplexitet kan bland annat speglas av olika företagsspecifika 

verksamheter, kvalitén på den interna kontrollen, storleken på ovanliga transaktioner 

eller antalet dotterbolag och deras hemvist (ibid.). Antal dotterbolag och deras inverkan 

på revisionskostnaderna har testats i ett flertal studier (Chan et al., 1993; Firth, 1985; 

Simunic, 1980). Av dessa studier finner Chan et al. (1993) och Simunic (1980) till 

skillnad mot Firth (1985) ett positivt samband mellan revisionsarvoden och antal 

dotterbolag. 

Vissa delar av företagens redovisning innehåller större risk och komplexitet än andra 

(Simunic, 1980). Varulager och kundfordringar är två typer av tillgångar som kan 

behöva en mer omfattande granskning till följd av stora volymer, ökad möjlighet till 

manipulation samt utsatthet för bedrägeri (Firth, 1997). En hög omsättningshastighet av 

företagets kundfordringar kan, tillsammans med svårigheter att bestämma 

noggrannheten, göra att revisionen av kundfordringar blir en komplex process (Chan et 

al., 1993). Vid värdering av varulager finns det skillnader mellan olika branscher. Inom 

högteknologiska företag kan upp till 25 % av de totala revisionsresurserna läggas på 

revision av företagets varulager (ibid.). 

Av tidigare studier som testat komplexitetens påverkan på de totala revisionsarvodena, 

genom att ta andelen varulager och kundfordringar genom totala tillgångar, har flertalet 

funnit ett signifikant positivt samband (Simunic, 1980; Francis & Stokes, 1986; Simon 

& Francis, 1988; Gonthier-Besacier & Schatt, 2007). 
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Chan et al. (1993) och Ahmed & Goyal (2005) har i motsats till ovanstående studier 

inte funnit något signifikant samband mellan graden av komplexitet och storleken på 

revisionsarvodena. 

Hypotes 2: Bolags komplexitet har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

4.2.3 Risk 

Det finns flera faktorer som kan vara avgörande när revisorn gör sin riskbedömning av 

företaget som skall revideras (Firth, 1985). Uppkomsten av förluster i verksamheten 

kan göra att företag blir mer benägna att öka risken genom tvivelaktiga affärer och 

transaktioner som leder till ökad belastning för revisorn (ibid.). Niemi (2002) påvisar att 

bolag som har en högre affärsrisk än genomsnittet påverkas genom en ökad riskpremie 

och därmed en högre revisionskostnad. Niemi (2002) har också funnit bevis för att 

företag som går med förlust betalar lägre arvoden än företag med en bättre ekonomisk 

situation. Även Craswell & Francis (1999) har funnit att företag med förluster 

vanligtvis har lägre revisionskostnader. Förluster för företag kan knytas till dålig 

lönsamhet och vara en tänkbar förklaring bakom en ökad konkursrisk (Altman et al., 

1977). Ett konkursmässigt bolag kommer mer sannolikt att utsättas för kritisk 

granskning, med tänkbara rättsliga påföljder (Firth, 1985). 

Det är inte enbart låg lönsamhet som påverkar risken i företaget utan även hur känslig 

lönsamheten är för små förändringar i konjunkturen. För ett företag med en lönsamhet 

som påverkas negativt av en vikande konjunktur kan ekonomiska svängningar på 

marknaden få stora konsekvenser (Firth, 1985). En finansiell rapportering som 

innehåller anmärkningar från revisorn, angående tveksamheter i bokföringen, kan 

påvisa att det finns en ökad risk för förluster i framtiden (Simunic, 1980). 

När det gäller aktiemarknadsriskens inverkan på revisionsrisken är det mest sannolikt 

att det är den osystematiska risken som har störst påverkan (Firth, 1985). En ökad 

osystematisk risk kan speglas av förändrade förutsättningar i företaget och en ökad 

osäkerhet angående företagets avkastning till aktieägarna (ibid.). 
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Den systematiska risken och dess inverkan på revisionskostnaderna har dock påvisat 

signifikant samband i senare studier (O’Sullivan, 2000; Nikkinen & Sahlström, 2003). 

Det har antagits att företag med högre betavärden behöver erlägga en extra premie, då 

de kan tänkas vara mer sårbara vid finansiell oro (O’Sullivan, 2000). 

Revisorns planerade omfattning av revisionen bestäms bland annat av den uppfattade 

risken som finns för att misslyckas med revisionsuppdraget (Chan et al., 1993). När det 

framkommer en ökad risk i företaget leder det till högre revisionskostnader genom mer 

omfattade tester eller i form av en tillagd riskpremie (ibid.). Revisionsbolagens tillägg 

av en extra riskpremie grundar sig på att de beaktar eventuell negativ publicitet som 

skulle kunna skada deras professionella rykte (Firth, 1997). Ett företag som har 

finansiella problem kan tänkas behöva lägga mer resurser på revision för att säkerställa 

en rättvisande bild av deras finansiella ställning (ibid.). International Standard on 

Auditing 315 (2009) behandlar revisorns riskbedömning av företag och dess 

omgivning, där målet är att revisorn ska identifiera och bedöma risken för väsentliga 

felaktigheter. Denna bedömning gör att revisorn måste skaffa sig förståelse om 

företagets risker för att kunna ge ett omdöme på rapportnivå (Herolf & Hjalmarsson, 

2009). 

Hypotes 3: Bolagets risk har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

4.2.4 Prispress 

Det har i tidigare studier bevisats att företag som byter revisionsbolag initialt minskar 

revisionskostnaderna under de första åren med nytt revisionsbolag (DeAngelo, 1981; 

Simon & Francis, 1988; Turpen, 1995). Den rabatt som nya klienter erhåller på 

revisionsarvodena vid ett byte av revisionsbolag håller vanligtvis i sig två till tre år 

innan revisionsarvodena återkommer till normala nivåer (Turpen, 1995). ”Low-balling” 

och dess påverkan på revisorns självständighet har studerats av (DeAngelo, 1981). 

”Low-balling innebär att revisionsbolagen under de första åren med en ny klient 

fakturerar ett lägre belopp än de faktiska revisionskostnaderna under samma period. 

Den låga prissättningen är nödvändig för att konkurrera med nuvarande revisionsbolag 

som har fördelar tack vare avsaknad av initiala uppstarts- och transaktionskostnader 

(ibid.).  
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DeAngelo (1981) konstaterar att ”low-balling” inte påverkar revisorns självständighet, 

detta eftersom revisionsbolagen kommer att kompenseras av förväntade högre arvoden i 

framtiden. I förhållande till DeAngelo (1981) har Simon & Francis (1988), med hjälp 

av teori och empiri angående ”sunkcost”, argumenterat för att prispress skulle kunna 

påverka revisorns självständighet. De revisionsbolag som har lyckats behålla sina 

klienter under en längre tidshorisont förväntas kunna bevara och höja sina 

revisionsarvoden över tid (Bedard & Johnstone, 2010). Detta grundar sig i att 

revisionsbolagen samlat på sig värdefull kunskap om klienten, som tillsammans med ett 

minskat tryck på sänkta revisionskostnader, gör att revisionsbolagen kan få inflytande 

över prisregleringen (ibid.). 

Hypotes 4: Byte av revisionsbyrå har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

4.2.5 Ägarandel 

Företags ägarstruktur och dess påverkan på revisionskostnaderna uppmärksammas inte i 

de ursprungliga modellerna angående revisionsarvoden (Simunic, 1980; Firth, 1985; 

Low, 1990). Denna faktor studerades för första gången av Chan et al. (1993) som insåg 

behovet av att studera ägarskapets koncentration i företag. Chan et al. (1993) tar stöd av 

agentteorin och antar att i avsaknad av lagregleringar, är företagets efterfrågan på 

revision, en funktion av skillnaden mellan ägarskapet och ledningen. Den hypotes som 

skapas utgår från att ett mer diversifierat ägande i företag, med ägare som har mindre 

insyn och information om fattade beslut, kräver mer omfattande revision med högre 

kvalitet. Efter att testat hypotesen konstaterar Chan et al. (1993) ett signifikant negativt 

samband mellan ägarskap av större investerare och revisionskostnaden. Firth (1997) 

finner i motsatts till Chan et al. (1993) inget samband mellan diversifierat ägande och 

revisionskostnadernas storlek. 

Företagens ägarstruktur varierar i olika former och dess unika karaktär påverkar 

revisionskostnadernas storlek (Niemi, 2005). Tre olika ägandetyper är ägande av 

ledningen eller grundande familj, statligt ägande eller ägande av utländska dotterbolag 

(ibid.).  
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Niemi (2005) påvisar att revisionskostnaderna är lägre för företag som är 

majoritetsägda av ledning, styrelse eller grundande familj. O’Sullivan (2000), Gul & 

Tsui (2001) och Nikkinen & Sahlström (2004) har även de funnit ett signifikant 

samband att företag som till stora delar är ägda av ledning och styrelse uppvisar lägre 

revisionskostnader. En minskad informationsasymmetri mellan ägare och ledning, 

jämfört med företag där ledningen saknar äganderätt, är en förklaring till att 

revisionskostnaderna blir lägre (Niemi, 2005).  

I motsats till företag där ledning eller styrelse är majoritetsägare, är 

revisionskostnaderna högre för företag som är dotterbolag till utländska ägare. De högre 

revisionskostnaderna kan delvis förklaras av ökad komplexitet. Komplexiteten kan 

uppkomma vid sammanställningen av de finansiella rapporterna eller genom problem 

att kontrollera ledning i dotterbolag utomlands (Niemi, 2005). Slutligen finner Niemi 

(2005) ingen skillnad mellan statligt ägda företag och företag med ett mer diversifierat 

ägande. Niemi (2005) påpekar dock att ett statligt ägande är närmare ett diversifierat än 

koncentrerat ägande när det gäller revisionskostnaden. Ovanstående resonemang 

belyser vikten av att förstå hur olika typer av ägandestruktur påverkar priset på revision. 

Hypotes 5: Bolag där de fem största ägarna har hög ägarandel har signifikant 

negativt samband med revisionskostnad 

4.2.6 Andra uppdrag 

Tidigare studier har undersökt sambandet mellan revisionskostnaderna och andelen 

andra tjänster som revisionsbolagen tillhandahåller (Firth, 1997; Köhler & Ratzinger-

Sakel, 2012; Bigus & Zimmermann, 2008). Hay et al. (2006b) undersöker om 

revisionsbolagen ger lägre pris för revisionen, för att sedan kunna ta ut ett högre pris för 

övriga tjänster. I studien finner de inget samband att lägre kostnader för revision, leder 

till högre kostnader för övriga uppdrag (ibid.). Detta kan tyda på att revisionskostnader 

och övriga tjänster bestäms gemensamt (ibid.). Simunic (1984) har, i likhet med Firth 

(1997), funnit ett positivt samband mellan revisionskostnader och övriga tjänster. Det 

innebär att företag som köper både revision och andra uppdrag av revisionsbolagen har 

högre kostnader för revision.  
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Diskussionen om revisionsbolagens oberoende vid tillhandahållande av övriga tjänster 

utöver revisionsuppdraget har diskuterats i ett flertal studier (Simunic, 1984; Bigus & 

Zimmermann, 2008; Köhler & Ratzinger-Sakel, 2012 med flera). Det som framställs i 

diskussionen är risken för att revisionsbolagens oberoende ställning påverkas, på grund 

av ett ökat ekonomisk band till klienterna (Ezzamel et al., 1996). Bigus & Zimmermann 

(2008) beskriver de synergieffekter som kan uppstå när revisionsbolagen innehar både 

revisionsuppdraget och andra tjänster. Den kunskap som konsultuppdraget medför kan 

vara användbar vid revisionen och att kunskapen därmed höjer kvalitén på revisionen 

(ibid.). 

Hypotes 6: Andra uppdrag har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

4.3 Kommuner 

4.3.1 Storlek 

Sveriges är indelat i 290 kommuner som alla är olika och varierar i storlek, där den 

minsta kommunen enbart har några tusen invånare jämfört med den största som har 

flera hundratusen. Storleken är också den faktor som främst har använts vid tidigare 

studier av vad som påverkar revisionskostnaderna (Simunic, 1980; Ward et al., 1994; 

Rubin, 1988; Copley et al., 1995 med flera). Vad som avses med storlek skiljer sig åt 

mellan dessa studier. Vissa använder måttet som en definition av antalet invånare, 

medan några studier använder intäkter för att kategorisera kommunernas storlek.  

En större kommun med många invånare förväntas kräva större insatser för att klara av 

revisionsuppdraget. Det borde också enligt Sanders et al. (1995) reflekteras av ökade 

revisionskostnader. Blank et al. (2009) utgår från att större organisationer har fler 

transaktioner vilket i så fall ökar behovet av revision. Ett liknande antagande gör Baber 

(1983) och Evans & Patton (1987) då de hävdar att efterfrågan på revision ökar med 

antalet transaktioner och dess storlek. Ett ökat antal transaktioner kan också tyda på en 

mer komplex verksamhet som kräver större revisionsinsatser, vilket skulle innebära ett 

ökat behovet av revision (Rubin, 1988; Menon & Williams, 2001). 
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Ett ökat antal transaktioner kan också antas leda till att agent och principal 

problematiken aktualiseras. Principalen kan tänkas efterfråga mer revision i takt med att 

det sker allt fler transaktioner. Detta skulle i förlängningen också antas öka 

revisionskostnaderna. Hur utbud och efterfrågan påverkar revisionen och dess kostnader 

är något som Copley et al. (1995) undersökt. Deras slutsats var att desto större en 

kommun är desto större är efterfrågan av revision. Det går dock inte enbart att titta på 

efterfrågesidan utan man måste även se till utbudet av revision för att hitta meningsfulla 

koefficienter (ibid.). 

Studier visar inte enbart att revisionskostnaderna stiger i procentuell takt när storleken 

ökar. Större kommuner kan tänkas ha många liknande och återkommande aktiviteter 

som går att samordna. De kan därmed använda sig av stordriftsfördelar, vilket mindre 

kommuner inte kan utnyttja på samma sätt (Johnsen et al., 2004). Studier visar också att 

när konkurrensen mellan revisionsbolagen ökar, minskar kostnaden för revision (Jensen 

& Payne, 2005b). Det kan även tänkas att revisionsbolagen är mer benägna att ha större 

kommuner som kunder och att det därför blir en prispress mellan revisionsbolagen. 

Denna prispress kan sedan kommunerna utnyttja och förhandla sig till ett lägre pris 

(Blank et al., 2009). Större kommuner torde också ha en bättre förhandlingskraft 

gentemot revisionsbolagen, vilket därmed leder till ett lägre pris för revisionsuppdraget 

(Deis & Giroux, 1992; Johnsen et al., 2004). Samtidigt kan konkurrensen om 

revisionsuppdraget leda till att priset är den enda avgörande faktorn och att kvalitén inte 

prioriteras (Haglund & Brunström, 2012). 

Hypotes 7 a: Kommunens storlek har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad (Befolkning) 

Hypotes 7 b: Kommunens storlek har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad (Omsättning/Invånare) 
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4.3.2 Skattesats 

Sveriges kommuner är i hög grad självstyrande och får i huvudsak sina intäkter genom 

kommunalskatt. Självkostnadsprincipen som kommuner måste förhålla sig till innebär 

att nivån på avgifter och skatter inte får utgöra ett vinstsyfte (Brorström et al., 2005). I 

enlighet med självstyret bestämmer kommunerna själva skattesatsens storlek. Statens 

ställning som garant för kommunernas åtagande innebär att en kommun aldrig kan gå i 

konkurs (Blank et al., 2009). 

Ward et al. (1994) hittade i deras studier bevis för att revisionskostnadernas storlek kan 

kopplas ihop med agentteorin. I studien hittar Ward et al. (1994) ett positivt samband 

mellan nivån på skattesatsen och revisionskostnaden. Med agentteorin som 

utgångspunkt skulle en högre skattesats innebära att principaler kräver större 

revisionsinsatser för att granska agenternas uppdrag. Detta eftersom väljarnas välfärd är 

starkt knuten till den skattesats som politikerna bestämmer nivån på (Zimmerman, 

1977). En högre skattesats enligt detta resonemang borde innebära att väljarnas 

monetära välfärd minskar och att väljarna som kompensation kräver mer revision.  

Skattesatsen kan också tänkas ha betydelse för om en kommuninvånare vill stanna i 

kommunen. Cassel (2000) beskriver behovet av revision utifrån resursstarka och 

resurssvaga invånare och deras förhållande till nivån på skattesatsen. Ett rationellt 

antagande är att en resursstark individ vid en hög skattesats flyttar till en kommun med 

lägre skattesats eftersom individen handlar utifrån sitt eget bästa. Vid ett sådant 

förhållande blir revisorns uttalande om missförhållanden oanvändbart och snarare ett 

motiv för flyttning (ibid.). Den resursstarka medborgaren kan, sett ur en annan 

synvinkel, också använda sin ställning genom att ställa högre krav på revisionens 

omfattning och därmed stanna kvar i kommunen (Cassel, 2000). Samtidigt är en 

kommun en tvångsassociation vilket oftast innebär att den enskilda individens makt är 

verkningslös (ibid.). 

Hypotes 8: Skattesats har signifikant positivt samband med revisionskostnad 
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4.3.3 Finansiell ställning 

Kommunens inkomster grundar sig i stor utsträckning av nivån på skattesatsen eftersom 

det är skatteintäkterna som finansierar den största delen av kommunens verksamhet 

(SKL, 2013c). I enlighet med KL ska kommunens resurser förvaltas genom god 

ekonomisk hushållning (Cassel, 2000). Förvaltningen av kommunens resurser ska även 

ske på ett betryggande sätt och tillgodose kravet på god avkastning (8 kap. 2 § KL). 

Utöver detta har kommunerna att förhålla sig till balanskravet som innebär att 

kommunernas verksamhet inte får bedrivas på ett sådant sätt att det uppstår ett 

redovisningsmässigt underskott (Cassel, 2000).  

Ett lämpligt sätt för revisionsbolagen att bestämma vilka resurser ett uppdrag kräver är 

att utgå från uppdragets risk och vilken ekonomisk situation som kommunen har 

(Rubin, 1988). En kommun som har en osund finansiell stabilitet utsätter revisorerna 

för större risker och därmed krävs större revisionsinsatser (ibid.). Tidigare studier visar 

att kommuner som har en god finansiell stabilitet också har låg skuldsättning och en 

hög inkomst per capita (Baber et al., 1987). Det skulle innebära lägre 

revisionskostnader eftersom revisionsbolagen utsätts för en lägre exponering mot 

förluster. Ekonomin i en kommun påverkar också risken för att det sker betydande fel 

vid granskningen (Cassel, 2000). I en kommun med ett stort antal fel kan det tänkas att 

revisionsinsatser behöver ökas för att fullgöra revisionsuppdraget och att det därmed 

skulle få som följd att revisionskostnaderna ökar.  

Blank (2006) tar i sin studie upp scenariot att en kommun med dålig ekonomi skulle 

kunna införa sparåtgärder som även innefattar mindre resurser till revision. I studien tas 

det också upp att det rent hypotetiskt skulle kunna vara så att en kommun medvetet 

döljer det rådande ekonomiska förhållandet, genom att inte avsätta tillräckliga resurser 

till revisionsuppdraget (ibid.). Finansiellt starka kommuner kan enligt Deis & Giroux 

(1992) utöva påtryckning mot revisionsbolagen och pressa ner kostnaderna för 

revisionen.  

Hypotes 9: Kommun med god finansiell ställning har signifikant negativt samband 

med revisionskostnad 
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4.3.4 Skattekraft 

Vilka intäkter en kommun har baseras till stor del på hur många som bor i kommunen 

och vilka beskattningsbara inkomster varje medborgare har. Den skattekraft som en 

kommun har räknas fram som kommunmedborgarnas beskattningsbara inkomst 

dividerad med antalet invånare i kommunen (Blank et al., 2009). 

Trovärdighet när det handlar om förvaltning av andras pengar är av stor vikt eftersom 

det förmodligen gör att kommuninvånarna har större förtroende för de som ska förvalta 

medborgarens resurser. Enligt Cassel (2000) är ett framgångsrikt sätt att ingjuta 

förtroende att offentliggöra resultat, redogöra för verksamheten samt visa att 

verksamheten har blivit granskat av en professionell revisor. Det kan leda till att 

resursstarka invånare därför inte ser någon anledning till att lämna kommunen och 

därmed bibehåller kommunen samma skattekraft. Detta kan kopplas till agentteorin 

eftersom agenter känner ett större behov av att tillgodose mer information till pricipaler 

med högre skattekraft (Zimmerman, 1977). Jensen & Payne (2005b) förväntar sig i 

deras studie att det finns ett större intresse av ekonomiska beslut i kommuner där 

medborgarna har höga inkomster. Efterfrågan av övervakning förväntas därför öka i 

kommuner med hög skattekraft (ibid.).  

Det kommunala utjämningssystemet, som innebär att kommuner med finansiellt 

överskott solidariskt delar med sig till kommuner med underskott (SKL, 2013d), kan 

samtidigt leda till att kommuner med låg skattekraft har högre revisionskostnader. 

Tanken med det kommunala utjämningssystemet är att alla kommuner ska ha likvärdiga 

förutsättningar genom ett lika stort skatteunderlag (ibid.). Kommuner med goda 

finanser kan därför tänkas ha incitament för att redovisningen ska vara jämförbar och 

därigenom verka för att kommuner med sämre finanser borde öka sina insatser vad 

gäller revision (Blank et al., 2009) 

Hypotes 10: Skattekraft har signifikant positivt samband med revisionskostnad 
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4.3.5 Andel mandat 

Behovet av att övervaka de som förvaltar kommunmedlemmarnas resurser är en 

förutsättning för den demokratiska förankringen (Cassel, 2000). I ett långsiktigt 

perspektiv finns det generellt sett goda argument för övervakning men kortsiktigt kan 

det finnas enskilda företrädare som kan ha en annan utgångspunkt (ibid.). Det kan 

tänkas att när det är kort tid kvar för omval minskar incitamentet för övervakning om 

den enskilda företrädaren har något att dölja. Detta skulle också kunna förklaras av 

förhållandet mellan agenten och principalen, där agenten nyttomaximerar och inte alltid 

ser till principalens bästa (Jensen & Meckling, 1976).  

I samband med riksdagsvalet väljs det in nya förtroendevalda som ska leda kommunen 

(5 kap. 5§ KL). Baber (1983) skriver i sin studie att politiska aktörer som har betydande 

incitament för övervakning, också har större budget för revisionskostnader. Det kan 

tänkas att politiker som är måna om att bli omvalda fattar beslut om större 

revisionsinsatser. Incitament för ökad övervakning när det är hög politisk konkurrens 

kan också ses som ett sätt att visa på att vallöften har genomförts (Baber, 1983). Två 

partier som har stor andel mandat kan båda tänkas ha stora incitament för en mer 

omfattade revision. Detta på grund av att båda partierna vill ha ensam majoritet. Utifrån 

agentteorin kan det också argumenteras för en ökad granskning när det enbart finns ett 

starkt parti med en stor andel mandat. Ett starkt parti gör det lättare för pricipalen att 

utkräva ansvar vid eventuella fel och brister. Hög politisk konkurrens antas även driva 

upp priserna för att bli återvald (Evans & Patton, 1987). 

Blank (2006) för ett resonemang om att i kommuner där det valts in en ny politisk 

majoritet skulle revisionskostnaderna öka initialt. Detta som en effekt av att den nya 

majoriteten vill förvissa sig om att eventuella brister som begåtts tidigare inte ska 

belasta den nyvalda majoriteten. Ökade revisionsinsatser av den nya majoriteten skulle 

också kunna ses som ett sätt att öka trovärdigheten gentemot medborgarna (ibid.).  

Hypotes 11: Andel mandat har signifikant positivt samband med revisionskostnad 
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4.4 Jämförelse publika bolag och kommuner 

4.4.1 Revisionskostnad i förhållande till omsättning 

Vid argumentation kring vilka sektorer som lägger förhållandevis störst resurser på 

revision är det av vikt att beakta både den utbjudande och efterfrågande sidan. På den 

efterfrågande sidan skiljer sig publika bolag och kommuner med avseende på 

principalens motiv beträffande revisionens omfattning (Zimmerman, 1977). Aktieägare 

i publika bolag har i förhållande till kommuninvånare oftast ökade incitament för 

revision. Detta genom deras förmåga att på ett relativt enkelt sätt förstå det nuvarande 

och framtida värdet av fattade beslut (ibid.). 

Vad gäller affärsriskens påverkan på revisionskostnaderna har Bell et al. (2001) och 

Niemi (2002) funnit ett positivt samband. De faktorer som har identifierats i tidigare 

studier kring affärsrisk har berört företags verksamheter, ledningens egenskaper, 

företagens finansiella situation samt i vilken utsträckning externa användare av den 

finansiella informationen kan lita på informationen (Niemi, 2002). Vid en jämförelse 

mellan bolag och kommuner kan man anta att en högre affärsrisk ökar principalens 

incitament för övervakning i publika bolag. En tänkbar förklaring till detta resonemang 

är att kommuninvånare, till skillnad mot aktieägare, litar på att staten går in som garant 

för en kommun som hamnar i ekonomiskt nödläge (Blank et al., 2009). Statens ställning 

kan även antas påverka revisionsbolagen när de beräknar kommunernas totala 

revisionskostnader. En ökad säkerhet kan förväntas innebära lägre revisionskostnader 

för kommuner jämfört med publika bolag. 

De nordiska kommunernas höga kreditbetyg gör att revisionsbolagen normalt sett inte 

betänker sin finansiella risk när de bedömer en tänkbar finansiell kommunal oro 

(Johnsen et al., 2004). Den lägre kreditrisken som finns inom kommuner jämfört med 

flertalet publika bolag, kan antas minska revisionskostnaderna. Revisionsbolagen har 

incitament för att minska tänkbara förluster från rättstvister eller negativ publicitet 

(Simunic & Stein, 1996). Detta kan genomföras genom införandet av en anpassad 

riskpremie som ska täcka framtida förluster (ibid.). 
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Problematiken kring finansiell revision och dess försäkran prövar principalens 

förtroende för revisorns kompetens (Power, 1999). Ett ökat antal skandaler och 

företagsmisslyckanden skadar förtroendet för revisionen och ökar andelen efterfrågad 

revision (ibid.). Inom den kommunala sektorn har en ökad efterfrågan på trovärdighet 

inom den offentliga verksamheten, tillsammans med ett större fokus på resultatet, ökat 

trycket på revision av verksamheterna (ibid.). När man ser till den argumentation som 

har anförts är antagandet att revisionskostnaderna i förhållande till den totala 

omsättningen, utgör en större andel för publika bolag jämfört med kommuner. 

Hypotes 12: Publika bolag har i förhållande till omsättningen större andel 

revisionskostnader än kommuner 

4.4.2 Revisionskostnadernas utveckling över tid 

Globalisering är en process som ständigt pågår och kan uttryckas som en ökad rörlighet 

av kapital, varor och tjänster (Ekholm, 2008). Firth (1997) skriver som vi tidigare tagit 

upp att ett ökat antal transaktioner påverkar mängden resurser som revisorn måste lägga 

ner på revisionsuppdraget. Den ökade rörligheten av varor och tjänster kan tänkas ge 

upphov till fler transaktioner (Ekholm, 2008). Vissa transaktioner är även mer 

komplexa och kräver ett större behov av granskning för att säkerställa att redovisningen 

är korrekt och godkänt genomförd (Firth, 1985). Ett större antal transaktioner med ökad 

komplexitet kan även kopplas till en ökad agentkostnad. När företagen växer i storlek 

ökar avståndet mellan agenten och principalen, vilket skapar ökade incitament för 

övervakning. För att minska agentkostnaden och tillgodose principalens önskan kan 

man enligt (Zimmerman, 1977) anta att agenten lägger mer resurser på revision när 

storleken på företagen ökar. 

Enligt kommunuppdraget har inte kommuner som huvuduppgift att skapa monetär 

avkastning till medborgarna (Collin et al., 2009). Kommunens funktion är istället att på 

ett effektivt sätt utföra kommunuppdraget och därmed driva en fungerande verksamhet. 

Kommunen som organisation kan antas ha ett mindre utbyte med omvärlden och 

därmed påverkas inte kommunen av globaliseringens effekter i lika stor utsträckning 

som publika företag. Det skulle innebära att publika företag har fler transaktioner som 

kräver större revisionsinsatser jämfört med kommuner.  
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Det kan även argumenteras för att de senaste årens finansiella oro och lågkonjunktur 

påverkar revisionskostnaderna. I en lågkonjunktur är den finansiella situationen för ett 

företag mer pressad och företaget tvingas därför minska sina kostnader (Graham & 

Frankenberger, 2011). Osäkerheten kan tänkas ha ökat hos aktieägarna för publika 

bolag och att de därför kräver större revisionsinsatser från företagen. En annan 

anledning till ökade revisionskostnader kan vara att investerare behöver ett intyg på en 

mer omfattande revision i sämre tider, då banker och andra finansiella institut kräver 

större säkerhet för att låna ut pengar. En kommun har däremot inte samma tryck på sig 

eftersom staten står som garant för kommunens åtaganden (Blank et al., 2009). En 

kommun har oftast också en bättre kreditrating än publika bolag (Johnsen et al., 2004). 

Detta kan tänkas innebära en mindre osäkerhet hos kommunens intressenter vilket 

minskar incitament för en mer omfattande revision. Således skulle lågkonjunkturen och 

eventuell finansiell osäkerhet påverka revisionskostnadernas storlek mer i publika bolag 

än i kommuner.  

Hypotes 13: Revisionskostnaderna har procentuellt sett över tid, utvecklats 

kraftigare i publika bolag jämfört med kommuner 

4.5 Sammanfattning hypoteser 

Hypotes 1: Bolagsstorlek har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Den totala revisionskostnaden har i flertalet tidigare studier förklarats av storleken på 

det bolag som reviderats (Simunic, 1980; Firth, 1985; Chan et al., 1993 med flera). Ett 

större bolag antas ha fler transaktioner, vilket kräver större revisionsinsatser. Behovet 

av övervakning antas också öka när bolag växter eftersom det leder till ett större 

avstånd mellan principalen och agenten (Zimmerman, 1977). För att tillgodose 

principalen krävs därför ökade revisionsresurser. 

Hypotes 2: Bolags komplexitet har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

Några faktorer som kan beskriva en ökad komplexitet i publika bolag är storleken på 

ovanliga transaktioner, antalet dotterbolag och kvalitén på den interna kontrollen (Chan 

et al., 1993). 
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Två tillgångar som kan behöva mer omfattande granskning är kundfordringar och 

varulager. Detta kan bland annat bero på stora volymer och ökade möjligheter att 

manipulera värdena på fordringarna (Firth, 1997).  

Hypotes 3: Bolagets risk har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Ett bolag med högre affärsrisk än genomsnittet påverkas genom en högre riskpremie 

och ökade revisionskostnader (Niemi, 2002). När ett bolag gör förluster kan det också 

tänkas att bolaget tar större risker genom tvivelaktiga affärer. Den systematiska risken 

och dess inverkan på revisionskostnaderna har påvisat signifikant samband i senare 

studier (O´Sullivan, 2000). En ökad risk leder också till att revisorn utför mer 

omfattande tester. 

Hypotes 4: Byte av revisionsbyrå har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

Tidigare studier har visat att bolag som byter revisionsbyrå initialt har lägre kostnader 

för revisionsuppdraget (Simon & Francis, 1988; DeAngelo, 1981). Nya klienter får en 

rabatt som vanligtvis håller i sig under de efterföljande tre åren. Den lägre 

prissättningen, "Low-balling", är nödvändig för att kunna konkurrera med de 

revisionsbolag som har uppdraget i dagsläget (DeAngelo, 1981). 

Hypotes 5: Bolag där de fem största ägarna har hög ägarandel har signifikant 

negativt samband med revisionskostnad 

Företagens ägarstruktur varierar i olika former och dess unika karaktär påverkar 

revisionskostnadernas storlek (Niemi, 2005). Ägare som har mindre insyn och är sämre 

informerade om fattade beslut, ställer högre krav på en mer omfattande revision av 

högre kvalité (Chan et al., 1993). 

Hypotes 6: Andra uppdrag har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Revisionsbolagens oberoende riskeras att påverkas vid tillhandhållande av andra 

tjänster utöver revisionsuppdraget (Köhler & Ratzinger-Sakel, 2012). 
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Synergieffekter mellan andra uppdrag och revisionsuppdraget förväntas leda till att 

revisionsbolagen kan ta ut ett högre arvode för revisionen genom en ökad kvalité (Bigus 

& Zimmermann, 2008). 

Hypotes 7 a: Kommunens storlek har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad (Befolkning) 

En större kommun förväntas kräva mer omfattande revisionsinsatser på grund utav ett 

ökat antal transaktioner (Blank et al., 2009). Utifrån agentteorin kan det tänkas att 

principalen, i takt med att antalet transaktioner ökar, ställer krav på en mer omfattande 

granskning. Större kommuner förväntas ha stordriftsfördelar som innebär lägre 

kostnader för revision (Johnsen et al., 2004) 

Hypotes 7 b: Kommunens storlek har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad (Omsättning/Invånare) 

Till skillnad från större kommuner med högre omsättning förväntas mindre kommuner 

ha ett positivt samband med revisionskostnaderna. Detta för att de har begränsade 

möjligheter till stordriftsfördelar. 

Hypotes 8: Skattesats har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Revisionskostnaderna förväntas stiga i takt med en högre skattesats (Ward et al., 1994). 

När agenterna beslutar om en högre skattesats förväntas principalen kräva större 

revisionsinsatser för att kompensera för en minskad monetär välfärd (Zimmerman, 

1977).  

Hypotes 9: Kommun med god finansiell ställning har signifikant negativt samband 

med revisionskostnad 

En kommun med en osund finansiell stabilitet utsätter revisorn för högre risk, vilket 

kräver mer omfattande revisionsinsatser (Rubin, 1988). Den finansiella situationen kan 

påverka risken för att det sker betydande fel vid granskningen (Cassel, 2000). 

Finansiellt starka kommuner kan pressa ner priset på revisionen (Deis & Giroux, 1992) 
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Hypotes 10: Skattekraft har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Kommuner med medborgare som har höga inkomster förväntas ha en ökad efterfrågan 

av revision (Jensen & Payne, 2005b). Enligt Cassel (2000) är ett framgångsrikt sätt att 

ingjuta förtroende att offentliggöra resultat, redogöra för verksamheten samt visa att 

verksamheten har blivit granskat av en professionell revisor. 

Hypotes 11: Andel mandat har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

När ett fåtal partier har stor andel mandat kan det finnas incitament för ökad revision. 

Politiker som är måna om att bli omvalda kan genom ökad revision visa att utlovade 

vallöften faktiskt har genomförts (Baber, 1983). Det kan även tänkas att politiker som 

vill bli omvalda beslutar om en ökad revisionsbudget för att öka deras trovärdighet. 

Hypotes 12: Publika bolag har i förhållande till omsättningen större andel 

revisionskostnader än kommuner 

Aktieägare har oftast starkare incitament för revision, eftersom de på ett relativt enkelt 

sätt kan förstå värdet av fattade beslut (Zimmerman, 1977). Affärsrisken i publika bolag 

antas också vara större eftersom ett publikt bolag inte har staten som garant för sina 

åtaganden (Blank et al., 2009).  

Hypotes 13: Revisionskostnaderna har procentuellt sett över tid, utvecklats 

kraftigare i publika bolag jämfört med kommuner 

Globaliseringen förväntas leda till ett ökat antal transaktioner i publika bolag och 

kommuner. Effekterna av globaliseringen förväntas däremot påverka publika bolag mer 

eftersom kommuner inte har som huvuduppgift att skapa monetär avkastning till 

medborgarna (Collin et al., 2009). Finansiell oro och lågkonjunktur förväntas också 

påverka publika bolags revisionskostnader mer på grund av en ökad oro hos 

aktieägarna. 
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5 Empirisk metod 

5.1 Urval och datainsamling 

Genom att undersöka och samla in data från Sveriges samtliga 290 kommuner har det i 

studien genomförts en totalundersökning (Eliasson, 2006). Datamaterialet består av 

uppgifter om kommunernas revisionskostnad, befolkning, omsättning, skattesats, 

skattekraft, soliditet, resultat före extraordinära poster och valresultat från 

kommunalvalen 2002, 2006 och 2010. Valet att genomföra en totalundersökning har 

grundas på tillgången av representativ data och dess lämplighet för studiens 

forskningsfrågor (Saunders et al., 2007). Studiens omfattning och tidsram har även varit 

en faktor till att samtliga kommuner i populationen har undersökts. Tidsperiodens längd 

valdes med anledning av att Maher et al. (1992) i deras studie av revisionskostnadernas 

utveckling inom publika bolag, hävdar att en fyraårsperiod är en relativt kort tid för att 

observerade effekter ska synas fullt ut. Saunders et al. (2007) poängterar samtidigt att 

en totalundersökning automatiskt inte tillför ett mer användbart resultat än ett urval som 

kan generaliseras till hela populationen. För att få en objektiv förteckning över samtliga 

290 kommuner i Sverige hämtades en specificerad lista från Sveriges kommuner och 

landstings hemsida (SKL, 2013e). Utifrån det totala urvalet har Gotlands kommun 

utelämnats då det även är ett landsting och dess data kan anses som en outlier 

(Tagesson et al., 2013). Tillförlitlig data saknades för Örkelljunga kommun och därför 

exkluderades även denna kommun. 

I Sverige finns det tre olika företag som har tillstånd från Finansinspektionen (FI) att 

driva en eller flera reglerade marknader, nämligen Burgundy AB, Nasdaq OMX 

Stockholm AB samt Nordic Growth Market NGM AB (FI, 2013). Av dessa reglerade 

marknader har en totalundersökning genomförts av Nasdaq OMX Stockholm AB. 

Samtliga bolag som finns på de tre olika aktielistorna benämnda Large Cap, Mid Cap 

samt Small Cap har inkluderats. Valet att utesluta Burgundy AB beror på att de endast 

bedrivit värdepappersrörelse sedan 2009 och då enbart i form av en enklare 

marknadsplats benämnd MTF (Nylén, 2012). Nordic Growth Market NGM AB har 

endast sex bolag som har varit marknadsnoterade före år 2005 och detta bidrar till att vi 

lämnar dem utanför undersökningen (NGM, 2013). 
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Det totala urvalet av publika aktiebolag på de tre aktielistorna Large Cap, Mid Cap och 

Small Cap bestod den 25 mars 2013 av 253 bolag (Nasdaqomxnordic, 2013). Av dessa 

har samtliga finansiella bolag, i likhet med Firth (1997) exkluderats, på grund av att 

deras verksamhet och redovisning skiljer sig gentemot andra publika bolag. Antalet 

finansiella bolag som exkluderats är 41 stycken, varav 16 på Large Cap, 17 på Mid Cap 

samt 8 bolag på Small Cap. Bolag som saknar historik mellan åren 2005-2011 har även 

de utelämnats i studien, vilket motsvarar 3 bolag på Large Cap, 21 bolag på Mid Cap 

samt 36 bolag på Small Cap. Totalt exkluderades 60 bolag av denna anledning. Utöver 

detta har även ytterligare tre bolag på Large Cap och två bolag på Small Cap 

exkluderats på grund av att data ej fanns tillgänglig. I studien har slutligen 147 bolag 

ingått. 

Information om kommunernas revisionskostnader har hämtats från kommun- och 

landstingsdatabasen Kolada. Kolada drivs av Rådet för främjande av kommunala 

analyser (RKA) vars medlemmar är svenska staten och Sveriges kommuner (RKA, 

2013). Nyckeltalen från Kolada bygger på nationell statistik som främst är hämtad från 

statistiska myndigheter i Sverige, men viss data rapporteras även in direkt ifrån de 

enskilda kommunerna (Kolada, 2013). Data för kostnaden av sakkunniga revisorer i 

kommuner har tillhandahållits av Torbjörn Tagesson. Data som användes för att 

analysera publika bolag hämtades främst ur bolagens egna årsredovisningar mellan åren 

2005-2011. Totalt sett hämtades data från 1029 årsredovsisningar. Utöver detta 

hämtades även data via databaserna Retriever business och Reuters 3000 Xtra samt 

bolagens betavärden som publicerats i tidningen Aktiespararen. Vid granskning av 

datamaterialet från Retriever business upptäcktes uppenbara fel vilket skulle påverka 

uppsatsens validitet. Därför jämfördes materialet från Retriever business med data från 

Reuters 3000 Xtra. När databaserna uppvisade skillnader gällande bolagens uppgifter 

kontrollerades detta direkt genom bolagens årsredovisningar. Genom detta tidskrävande 

arbete hoppas vi öka studiens trovärdigheten och validitet. Den statistiska 

bearbetningen har genomförts med hjälp av Eviews 7.  
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Fördelen med officiell statistik och data som publicerats av staten är enligt Denscombe 

(2009) att den förefaller vara auktoritativ, objektiv och faktabaserad. Staten har stora 

resurser och många tjänstemän vilket gör att de kan ses som trovärdiga. Data har 

framställts av opartiska tjänstemän och det borde heller inte vara någon oklarhet om 

statistiken eftersom den bygger på siffror som går att analysera och lagra (ibid.). 

Denscombe (2009) beskriver både fördelar och nackdelar med forskning som är baserad 

på dokument. En fördel är att vi får tillträde till data på ett enkelt och smidigt sätt 

genom dokumentets stora omfattning. Data från dokument innebär även oftast att det är 

enkelt för andra att kontrollera och granska (ibid.). Ett antal nackdelar kan vara att 

källan inte är trovärdig, data har samlats in ett annat syfte eller att den tolkats 

annorlunda av upphovsmannen (ibid.). Genom att använda databaser med sammanställd 

data får vi mer tid till att analysera och tolka den stora mängd data som använts i 

studien (Saunders et al., 2007). 

Användningen av sekundärdata ger möjligheten att genomföra en longitudinell studie 

som sträcker sig över tid, då det redan finns data att hämta och analysera (Bryman, 

2012). Longitudinella studier kräver att data har samlats in ifrån samma urval vid flera 

olika tidpunkter (Hair et al., 2007). En fördel med att använda sig av sekundärdata är att 

det blir lättare för andra att replikera studien. Det borde också leda till en ökad 

tillförlitlighet och reliabilitet i mätningarna eftersom andra studiers resultat kan 

jämföras med resultatet från denna studie (Saunders et al., 2007). 

En metod som används för att spegla ett förhållande som råder i en population vid en 

viss tidpunkt är användningen av tvärsnittsdata. Genom att kombinera tvärsnittsdata, 

med data från en tidsserie, fångas tidsdimensionen i studien och vi kan därigenom uttala 

oss om de bakomliggande faktorerna över tid (Djurfeldt et al., 2010). Kombinationen av 

tvärsnittsdata och tidsseriedata kallas för paneldata, vilket är det som har använts i 

denna studie (Gujarati, 2004). Fördelen med paneldata är att urvalet hålls konstant och 

utgörs av samma population under hela tidsperioden (Djurfeldt et al., 2010). Gujarati 

(2004) framhåller att fördelarna med användningen av paneldata är att individspecifika 

variabler som inte förklaras av våra oberoende variabler fångas upp. Paneldata ger även 

fördelen att vi får tillgång till mer informativ data, lägre kollinearitet mellan variabler 

samt fler observationer gentemot användandet av tvärsnittsdata (ibid.). 
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5.2 Operationalisering 

5.2.1 Beroende variabeln 

Den beroende variabeln i studien är revisionskostnaden. I likhet med tidigare studier 

mäts revisionskostnaden för publika bolag genom att ta den naturliga logaritmen av de 

totala revisionskostnaderna (Firth, 1997; Niemi, 2002; Gonthier-Besacier & Schatt, 

2007 med flera). Revisionskostnaden utgörs av kostnaden för revisionsuppdraget. 

Däremot ingår inte andra uppdrag såsom skatterådgivning i definitionen av 

revisionskostnad. De totala revisionskostnaderna har hämtats från bolagens 

årsredovisningar för åren 2005 till 2011. Den kommunala revisionskostnaden utgörs av 

kostnaden för förtroendevalda revisorer samt kostnaden för sakkunniga revisorer som 

bistår de förtroendevalda i granskningen.  

Total revisionskostnad publika bolag  (Revision) 

(Revkommun) 

 

5.2.2 Hypotes 1: Storlek 

Storleken på det reviderade bolaget har i tidigare studier huvudsakligen 

operationaliserats genom att använda de totala tillgångarna vid årets slut (Simunic, 

1980; Firth, 1997; Niemi, 2002; Gonthier-Besacier & Schatt, 2007) eller den totala 

omsättningen (Firth, 1985; Chan et al., 1993; O¨Sullivan, 2000). Den negativa kritik 

som framförts angående att använda de totala tillgångar som mått på storlek, har bland 

annat handlat om att de kan variera mellan liknande företag. Detta genom 

ålderskillnader på tillgångarna och olika redovisningsmetoder (Chan et al., 1993). 

Fördelarna med att använda de totala tillgångarna som mått på storlek har dock varit 

övervägande då majoriteten av samtliga studier använt detta mått (Hay et al., 2006a). 

Total revisionskostnad kommun

Invånare
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Det finns i tidigare forskning starka argument för att revisionskostnaderna och storleken 

på det reviderade bolaget följer ett icke-linjärt samband (Cobbin, 2002). För att 

förbättra det linjära sambandet mellan revisionskostnaderna och storleken på bolaget 

logaritmeras oftast datamaterialet med den naturliga logaritmen, vilket även gjordes i 

denna studie (Hay et al., 2006a). Det finns även ett antal studier som istället för den 

naturliga logaritmen använt sig av att ta kvadratroten ur datamaterialet (Low et al., 

1990). Det datamaterial som använts har hämtats från företagens årsredovisningar. 

Storlek har i studien definierats som: 

De totala tillgångarna vid årets slut   (Tillgångar) 

Den totala omsättningen vid årets slut  (Omsättning) 

5.2.3 Hypotes 2: Komplexitet 

Den komplexitet som uppkommer vid granskning av bolagets redovisning skiljer sig åt 

mellan olika typer av transaktioner (Simunic, 1980). Varulager och kundfordringar är 

två typer av tillgångar som kan behöva en mer omfattande granskning till följd av stora 

volymer, ökad möjlighet till manipulation samt utsatthet för bedrägeri (Firth, 1997). 

Dessa tillgångar operationaliseras antingen genom att kundfordringar och varulager var 

för sig divideras med de totala tillgångarna vid årets slut (Simunic, 1980; Chan et al., 

1993; Firth, 1997) alternativt summeras kundfordringarna och varulager för att sedan 

divideras med de totala tillgångarna (Ahmed & Goyal, 2005; Niemi, 2005). I tidigare 

studier har summeringen av kundfordringar och varulager uppvisat ett starkt samband 

med revisionskostnaderna. Kombinationen av dem kan antas vara ett starkare mått på 

komplexitet än att mäta dem var för sig (Hay et al., 2006a). Bolagens mått på totala 

kundfordringar, varulager och omsättning har för varje år hämtats från Retriever 

buisness. I likhet med flertalet andra studier mäts en del av komplexiteten genom att 

kundfordringar och varulager summerats ihop och dividerats med de totala tillgångarna 

vid årets slut. Komplexitet har i studien definierats som: 

       (Kufovarulager) 

 

Kundfordringar + Varulager

Totala tillgångar
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5.2.4 Hypotes 3: Risk 

Operationaliseringen av risk har i denna studie beskrivits med hjälp av tre olika mått, 

företagens betavärden, deras skuldsättningsgrad samt om det har förekommit ett 

negativt resultat i resultaträkningen. Hay et al. (2006a) har i deras sammanställning av 

tidigare studier uppmärksammat att förekomsten av förluster i resultaträkningen 

påverkar revisionsarvodena. Tidigare studier har funnit ett positivt samband mellan 

uppkomsten av förluster i resultaträkningen under något av de tre senaste åren och 

revisionskostnaderna (Simunic, 1980; Turpen, 1990). Niemi (2002) har däremot i en 

studie på finska företag, i likhet med Craswell & Francis (1999), funnit bevis för att 

företag som har ett negativt resultat betalar lägre revisionskostnader än deras 

konkurrenter. I denna studie har uppkomsten av en förlust mätts genom att en 

dummyvariabel skapats för varje år som bolaget uppvisat ett negativt resultat, där 

siffran 1 betecknar om bolaget har gått med förlust.  

En ökad osystematisk risk och dess positiva påverkan på revisionskostnaderna har visat 

signifikant samband i studier av Firth (1985) och Firth (1997). För att mäta bolagens 

specifika risk har Firth (1985) skapat en modell bestående av ett flertal faktorer. 

Nikkinen & Sahlström (2003) har i motsats till Firth (1985) funnit bevis för att även den 

systematiska risken kan vara en faktor som påverkar revisionskostnaderna. I denna 

studie har i likhet med Nikkinen & Sahlström (2003) den systematiska risken 

operationaliserats genom bolagens betavärden. Bolagens betavärden har hämtas från 

tidningen Aktiespararen under perioden 2006-2012 (Aktiespararen, 2012). Betavärdet 

är framräknat på månadsbasis under en period av fem år (Reuters, 2013). För att mäta 

den risk som kan antas uppkomma genom en ökad skuldsättning har 

skuldsättningsgraden använts (Francis & Stokes, 1986; Nikkinen & Sahlström, 2003) 

och hämtats från Retriever business. Skuldsättningsgraden har beräknats genom att ta 

de totala skulderna dividerat med det egna kapitalet. Risk har i studien definierats som: 

        = Skuldsättningsgrad   (S/E)  

Systematisk risk = Klienternas betavärden   (Beta) 

En dummyvariabel (0,1) där 1 motsvarar ett förlustår  (Negresultat) 

Totala skulder

Eget Kapital
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5.2.5 Hypotes 4: Prispress 

Genom att granska bolagens årsredovisningar har det för varje år varit möjligt att finna 

vilket revisionsbolag som haft huvudansvaret för revisionen. I enlighet med Bedard & 

Johanstone (2010) har en dummyvariabel använts för att mäta om ett skifte av 

revisionsbyrå har genomförts. Dummyvariabeln (0,1) är utformad så att 0 kodas för de 

bolag som har anlitat samma revisionsbyrå under de senaste sju åren. De bolag som har 

genomfört minst ett skifte av revisionsbyrå under de senaste sju åren har kodats med 1. 

Byte av revisionsbyrå har i studien definierats som: 

En dummyvariabel (0,1) där 1 motsvarar byte av revisionsbolag  (Bytebolag) 

5.2.6 Hypotes 5: Ägarandel 

Bolagens ägarstruktur och dess påverkan på revisionskostnaderna har i denna studie 

operationaliserats genom att beräkna den procentuella andelen av de totala aktierna som 

ägs av de fem största ägarna. Chan et al. (1993) har på ett liknande sätt valt att summera 

ihop ägarandelen av samtliga ägare som har mer än 5 % av aktiekapitalet. För att 

beräkna den procentuella andelen av aktierna som ägs av de fem största ägarna har det 

första steget varit att finna namnet på dessa ägare samt deras eventuella ägarandel. En 

förteckning över bolagens ägarstruktur har hämtats från bolagens årsredovisningar. Det 

är av vikt att påpeka att denna studie har för avsikt att mäta koncentrerat ägande av de 

fem största aktieägarna samt dess påverkan på de totala revisionskostnaderna. 

Ägarandel har i studien definierats som: 

Procentuell andel av de totala aktierna som ägs av de fem största ägarna  (Ägarandel) 

5.2.6 Hypotes 6: Andra uppdrag 

Vid operationaliseringen av andra uppdrag har data hämtats från bolagens 

årsredovisningar. I variabeln andra uppdrag inkluderas tjänster som ligger utöver 

revisionsuppdraget. Övriga tjänster, övriga arvoden och skatterådgivning är några 

benämningar som finns i bolagens årsredovisningar och som har inkluderats i variabeln 

andra uppdrag. Variabeln andra uppdrag har även logaritmerats, detta i paritet med Firth 

(1997); Thinggaard & Kiertner (2008) och Köhler & Ratzinger-Sakel (2012). Andra 

uppdrag definieras i studien som: 
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Summan av utförda konsulttjäster utöver revisionsuppdraget        (Andrauppdrag) 

5.2.7 Hypotes 7: Storlek 

För att operationalisera om kommunens storlek har signifikant samband med 

revisionskostnad användes två olika variabler, uppställda i två hypoteser. Dels användes 

antalet kommuninvånare för att se om det finns något signifikant negativt samband, dels 

kommunens omsättning för att se om det finns ett signifikant positivt samband. Tidigare 

studier såsom Rubin (1988) använde variabeln befolkningsmängd för att gradera 

kommunens storlek eftersom det utesluter eventuella felaktigheter i redovisningen. 

Viktigt att tänka på när det gäller omsättning är att inräkna kommunens skatteintäkter 

och bidrag eftersom det står för en stor del av kommunens omsättning. Antalet invånare 

i kommunen hämtades från statistiska centralbyråns data över kommuners 

befolkningsmängd och kommunens omsättning hämtades från databasen Kolada. 

Anledningen till att studien testar båda dessa variabler är att Blank et al. (2009) i deras 

studie hävdar att det inte finns en enskilt bra variabel för att mäta kommunstorlek. Det 

är dock viktigt att påpeka att de två måtten mäter olika typer av storlek. Storlek 

definieras i studien som: 

Antalet kommuninvånare      (Befolkning) 

Omsättning inklusive skatteintäkter och bidrag   (OMS) 

5.2.8 Hypotes 8: Skattesats 

Vid operationaliseringen av om skattesatsens storlek påverkar revisionskostnaderna i en 

kommun användes den skattesats som kommunen själva fattar beslut om (Blank et al., 

2009). Skattesatsens storlek för respektive kommun har hämtats från statistiska 

centralbyrån (SCB, 2013). Skattesats har i studien definierats som: 

Kommunalskatt      (Skattesats) 
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5.2.9 Hypotes 9: Finansiell ställning 

Resultat före extraordinära poster är det resultatmått som används för att mäta 

kommunens ekonomiska status. Resultat före extraordinära poster hämtades ifrån 

Kolada. Genom användningen av detta mått bortses från poster som inte hör till den 

normala verksamheten (Blank et al., 2009). Samtidigt drivs kommuner inte främst i 

vinstsyfte och därför används även soliditet som ett mått på kommunens ekonomiska 

status (Lövgren & Nilsson, 2012). Kommunernas soliditet hämtades från databasen 

Kolada och tar hänsyn till pensionsåtagande som är intjänade före år 1998 (Kolada, 

2013). Finansiell ställning har i studien definierats som: 

Resultat före extraordinära poster      (Resultat) 

          (Soliditet) 

5.2.10 Hypotes 10: Skattekraft 

Den skattekraft som en kommun har beräknas som kommuninvånarnas totala inkomster 

dividerat med antalet kommuninvånare. Även här har statistik hämtats från statistiska 

centralbyrån (SCB, 2013). Skattekraft definieras i studien som: 

        (Skattekraft) 

5.2.11 Hypotes 11: Andel mandat 

Fördelningen av antal mandat mäts genom Herfindahls index som bygger på att den 

procentuella mandatfördelningen för varje enskilt parti i en kommun kvadreras 

(Nationalencyklopedin, 2013). I en kommun där ett eller få partier har en hög andel 

mandat förväntas summan från Herfindahls indexet bli större. Information om 

valresultaten i kommunerna 2002, 2006 och 2010 hämtades genom statistiska 

centralbyrån samt från valmyndigheten (SCB, 2013; Val, 2013). Andel mandat har i 

studien definierats som: 

Summa procentuellt kvadrerad madatfördelning för varje enskilt parti (Mandat) 

Totala inkomster

Invånare

    Omsättning inklusive skatteintäkter och bidrag

Invånare
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5.2.12 Hypotes 12: Revisionskostnad i förhållande till omsättning 

Jämförelsen mellan publika bolag och kommuner, med avseende på de totala 

revisionskostnadernas förhållande till den totala omsättningen, har operationaliserats 

genom att ta omsättningen för respektive sektor, dividerat med de totala 

revisionskostnaderna. För en rättvis jämförelse mellan sektorerna har kommunernas 

skatteintäkter och generella statsbidrag tillförts den totala omsättningen. 

Revisionskostnaderna för respektive kommun har hämtats från den statistiska databasen 

Kolada och den totala omsättningen hämtades från SCB. För de publika bolagen har de 

totala revisionskostnaderna hämtats från bolagens årsredovisningar. Data för bolagens 

omsättningar har hämtats från databaserna Retriever business och Reuters 3000 Xtra 

samt bolagens årsredovisningar. Revisionskostnad i förhållande till omsättning 

definieras för publika bolag och kommuner i studien som:  

 

 

5.2.13 Hypotes 13: Revisionskostnader över tid 

Två tidigare studier inom den kommunala sektorn som undersökt revisionskostnadernas 

utveckling över tid är Sanders et al. (1995) och Baber et al. (1987). Sanders et al. (1995) 

undersökte den procentuella utvecklingen av revisionskostnaderna från år 1985 och 

1989. Denna studie har undersökt hur revisionskostnadern utvecklats från år 2005 till 

och med år 2011. Revisionskostnaderna inflationsjusterades till 2005 års priser för att 

en korrekt jämförelse skulle kunna göras. Revisionskostnaderna över tid definieras i 

studien som: 

Revisionskostnadernas procentuella utveckling inom respektive sektor från år 2005 till 

2011 

  

Medelvärde totala revisionskostnader

Medelvärde total omsättning
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Tabell 5.1 Definition av variabler

Variabelnamn Förväntat samband Beskrivning

Beroende

Revision Naturliga logaritmen av total revisonskostnad

Revkommun Revisionskostnad ÷ Invånare

Oberoende

Tillgångar + Naturliga logaritmen av totala tillgångar

Omsättning + Naturliga logaritmen av total omsättning

Kufovarulager + (Kundfordringar + Varulager) ÷ Totala tillgångar 

S/E + Totala skulder ÷ Eget kapital

Beta + Framtagna företagsspecifika betavärden

Negresultat + Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär ett förlustår

Bytebolag - Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär byte av revisionsbyrå

Ägarandel - De fem största ägarnas ägarandel

Andrauppdrag + Naturliga logaritmen av summa konsulttjänster 

utöver revisionsuppdrag 

Befolkning - Naturliga logaritmen av befolkningen

OMS + (Omsättning inklusive skatteintäkter och bidrag) ÷ Invånare

Skattesats + Kommunalskatt

Resultat - Resultat före extraordinära poster ÷ Invånare

Soliditet - Soliditet inklusive pensionsförpliktelser före år 1998

Skattekraft + Totala inkomster ÷ Invånare

Mandat + Herfindahls index
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Kapitlet är uppdelat i tre skilda avsnitt. De första två avsnitten behandlar deskriptiv 

statistik, bivariata analyser, regressionsanalyser och hypotesprövningar för publika 

bolag och kommuner. Efter genomförda tester av datamaterialet visas i det avslutande 

avsnittet figurer innehållande jämförelser mellan publika bolag och kommuner. 

6.2 Deskriptiv statistik – Publika bolag 

Den beskrivande statistiken med utgångspunkt från tabell 6.1 visar en sammanställning 

över de publika bolagens variabler och dess medelvärden, medianer samt 

standardavvikelser. Tabell 6.1 beskriver även antalet bolag som bytt huvudansvarig 

revisor samt andelen bolag som gått med förlust. Totalt sett omfattas statistik för varje 

enskilt år mellan 2005-2011 och aggregerad statistik för den totala perioden mellan 

2005-2011. 

Det totala antalet observationer uppgår maximalt till 1029, detta genom att 147 bolag 

observerats under en period av sju år. Totalt sett har de åtta variablerna Revision, 

Tillgångar, Omsättning, Kufovarulager, Andrauppdrag, S/E, Bytebolag och Negresultat 

ett maximalt antal observationer på totalt 1029. Variablerna Beta och Ägarandel har 

987 respektive 990 observationer, detta beroende på att data ej har funnits att tillgå. För 

Beta beror det lägre antalet observationer på att betavärdet ej har varit möjligt att 

beräkna, då det görs på historiska aktiekurser. Tillgångar, Omsättning och 

Kufovarulager har dividerats med 1000 för att göra tabellen mer överskådlig.  

I tabell 6.1 visas hur de totala revisionskostnaderna under åren 2005-2011 har ett 

medelvärde och median på 11 746 Tkr respektive 2058 Tkr. Den relativt stora 

skillnaden mellan medelvärdet och medianen kan ha sin förklaring i att populationen 

består av ett antal stora bolag som drar upp medelvärdet över medianen. 



 39 

Standardavvikelsen för de totala revisionskostnaderna uppgår till 26 902 Tkr. 

Tillgångar och Omsättning har ett medelvärde på 19 935 respektive 17 897 Mkr och en 

median på 1294 respektive 1481 Mkr mellan åren 2005-2011. Medelvärdet för 

variabeln Tillgångar har ökat 33,8% och för Omsättning med 26,2% mellan åren 2005-

2011. 

 

Tabell 6.1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 Totalt antal N

Medelvärde (Median) 

Revision(Tkr) 10477 12193 11865 12281 12281 11529 11492 11746 1029

(1538)  (1735)  (1928)  (2186)  (2186)  (2300)  (2412)  (2058)

Tillgångar(Tkr)*  16658  16334  19526  22306  21289  21135  22301  19935 1029

 (974)  (1126)  (1349)  (1389)  (1287)  (1427)  (1455)  (1294)

Omsättning(Tkr)*  15616  16288  17802  19806  17759  18308  19701  17897 1029

 (1140)  (1231)  (1495)  (1672)  (1441)  (1528)  (1603)  (1481)

Kufovarulager(Tkr)*  4463  4556  5169  5866  4953  5074  5556  5089 1029

 (285)  (342)  (409)  (478)  (374)  (415)  (442)  (395)

Andrauppdrag(Tkr)  3995  3679  4026  4094  3291  3538  4311  3845 1029

 (600) ( 886)  (748)  (984)  (861)  (900)  (953)  (849)

Beta  0.88  0.89  0.92  0.91  0.86  0.81  0.77  0.86 987

 (0.80)  (0.85)  (0.90)  (0.90)  (0.85)  (0.80)  (0.75)  (0.80)

S/E  1.40  1.54  1.60  1.54  1.39  1.03  1.19  1.38 1029

 (1.17)  (1.16)  (1.20)  (1.24)  (1.12)  (1.11)  (1.12)  (1.16)

Ägarandel  0.44  0.43  0.44  0.45  0.45  0.45  0.46  0.45 990

 (0.42)  (0.43)  (0.43)  (0.44)  (0.44)  (0.44)  (0.46)  (0.43)

Bolagsbyte och andel med negativt resultat

Bytebolag 2% 5% 9% 7% 1% 3% 3% 31% 147

(3/147) (8/147) (13/147) (10/147) (2/147) (5/147) (4/147) (45/147)

Negresultat 21% 18% 18% 22% 31% 22% 20% 22% 1029

(31/147) (27/147) (27/147) (32/147) (46/147) (32/147) (29/147) (224/1029)

Standardavvikelse 

Revision (Tkr)  27276.22  31706.40  27788.71  27603.65  25947.61  23898.05  23779.02  26902.47 1029

Tillgångar (Tkr)*  43342.27  42783.90  51892.27  60389.72  58841.55  57250.62  59167.45  53731.45 1029

Omsättning (Tkr)*  38098.23  38893.64  42183.53  48482.28  42426.81  43220.61  47698.98  43055.16 1029

Kufovarulager (Tkr)*  114864.5  117065.4  133566.2  159132.9  132414.3  129585.4  142566.8  133128.3 1029

Andrauppdrag (Tkr)  8615.111  7421.975  9119.518  8279.641  5647.665  7280.456  9804.329  8097.973 1029

Beta  0.417396  0.402530  0.310612  0.229160  0.246417  0.266284  0.276956  0.314129 987

S/E  1.113892  2.045602  2.060005  1.500518  1.587419  2.837617  1.301070  1.863950 1029

Ägarandel  0.157582  0.155379  0.153558  0.152629  0.157773  0.154264  0.153593  0.154710 990

* Dividerat med 1000
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Kufovarulager har mellan åren 2005-2011 ett vägt medelvärde som uppgår till 5089 

Mkr och en median på 395 Mkr. För Andrauppdrag uppgår mellan åren 2005-2011 

medelvärdet till 3 845 Tkr och medianen till 849 Tkr. Gällande bolagens S/E, 

Ägarandel och Beta är skillnaderna mellan medelvärdet och medianen lägre jämfört 

med ovanstående nämnda variabler. Beta har för åren 2005-2011 ett medelvärde på 0,86 

och en median på 0,80. För S/E och Ägarandel uppgår för 2005-2011 medelvärdet till 

1,38 respektive 0,45 och medianen till 1,16 respektive 0,43. 

Av tabell 6.1 framgår också att sammanlagt 45 av 147 bolag bytt huvudansvarig revisor 

under perioden 2005-2011. Det största antalet byten av revisionsbolag skedde under 

2007 med 13 stycken och minst antal byten genomfördes under 2009 då endast två 

bolag bytte revisionsbolag. Det totala antalet förlustår uppgår till 224 av 1029 vilket 

motsvarar 22 %. Under 2009 gick 31 % av bolagen med förlust, att jämföras med 2006 

och 2007 då denna procentandel endast uppgick till 18 %. Tabellen visar också 

standardavvikelsen för samtliga variabler. 

6.3 Bivariat analys - Publika bolag 

För att se hur undersökta variabler korrelerar med varandra har Pearsons 

korrelationstest använts i studien. Korrelationstestet mäter det linjära sambandet mellan 

två regelbundna variabler och varierar mellan -1 och +1, där 0 visar ett absolut icke-

samband mellan variablerna (Hair et al., 2007). I en modell med flera olika förklarande 

variabler finns risken för att det föreligger multikollinearitet. Det innebär att de 

förklarande variablerna korrelerar starkt med varandra (Andersson et al., 1994). För att 

synliggöra eventuell multikollinearitet skapades en korrelationsmatris där samtliga 

förklarande variabler i inkluderades. En korrelation mellan två förklarande variabler, 

som överstiger 0,8 indikerar problem med multikollinearitet (Djurfeldt et al., 2010). 

Korrelationsmatrisen i tabell 6.2 visar korrelationssambandet mellan variablerna i 

publika bolag. Studiens beroende variabel Revision uppvisar ett signifikant 

korrelationssamband med sju av nio förklarande variabler.  



 41 

Tillgångar (0,936), Omsättning (0,917) samt Andrauppdrag (0,841) påvisar ett starkt 

positivt samband med Revision. Negresultat (-0,276) och Ägarandel (-0,237) innehar en 

svagt negativ korrelation medan S/E (0,185) och Beta (0,183) har en svagt positiv 

korrelation gentemot Revision. 

 

Genom att jämföra korrelationen mellan de förklarande variablerna har eventuell 

multikollinearitet kunnat åskådliggöras. Tillgångar och Omsättning har en stark positiv 

korrelation på (0,944). För att minimera risken för multikollinaritet kommer variabeln 

Omsättning att lämnas utanför regressionen och storlek kommer att mätas med 

variabeln Tillgångar. Andrauppdrag innehar ett stark positivt korrelationssamband med 

Tillgångar (0,824) samt Omsättning (0,792). Risken för eventuell multikollinaritet 

minimeras genom att Andrauppdrag exkluderas i en av de två regressionsmodellerna.  

6.4 Regressionsanalys - Publika bolag 

Det stora antalet observationer i studien gör att ett antagande om att variablerna är 

approximativt normalfördelade kan göras (Andersson et al., 1994). För att styrka detta 

visades även normalfördelningskurvan genom ett histogram. För att förbättra det linjära 

sambandet logaritmerades också variablerna Revision och Andrauppdrag (Chan et al., 

1993). För att kunna uttala oss om vad som påverkar de totala revisionskostnaderna i 

publika bolag och i kommuner över tid, har en multipel regressionsanalys genomförts. 

Korrelationsmatris 2005 - 2011

Tabell 6.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.   Revision 1

2.   Tillgångar 0.936** 1

3.   Omsättning 0.917** 0.944** 1

4.   Kufovarulager 0.019 -0.087** 0.131** 1

5.   Andrauppdrag 0.841** 0.824** 0.792** 0.048** 1

6.   Beta 0.183** 0.171** 0.136** 0.060** 0.139** 1

7.   S/E 0.185** 0.173** 0.201** 0.146** 0.138** 0.039 1

8.   Ägarandel -0.237** -0.193** -0.161** 0.194** -0.250** -0.251** 0.074* 1

9.   Bytebolag -0.027  -0.029 -0.018 -0.007 -0.040 -0.004 0.024 0.082* 1

10. Negresultat -0.276** -0.314** -0.376** -0.210** -0.217** 0.090** 0.012 -0.011 0.079* 1

*Korrelationen är signifikant på nivån <.05. ** Korrelationen är signifikant på nivån <.01.



 42 

En regressionsmodell med flera oberoende variabler är mer realistisk eftersom det oftast 

är flera olika faktorer som förklarar ett aktuellt förhållande (Hair et al., 2007). Variabeln 

S/E visade bevis på avvikande datapunkter i materialet. Dessa avvikande datapunkter 

kontrollerades gentemot bolagens årsredovisningar för att säkerställa korrekt inmatning. 

Tre datapunkter med betydande negativ skuldsättning exkluderas med motiveringen att 

det inte är ett naturligt förhållande för ett företag. Övriga variabler för publika bolag 

och kommuner visade inga tecken på outliers.  

Användandet av paneldata innebär att man måste ta hänsyn till fixed eller random 

effects. Skillnaden mellan fixed och random effects ligger i huruvida hänsyn tas till den 

individspecifika variabeln för varje enskild kommun eller bolag och dess inverkan på de 

förklarande variablerna (Gujarati, 2004). Valet av fixed effects eller random effects 

gjordes efter utfört Hausmantest. Testet påvisade användandet av fixed effects i 

regressionerna eftersom Hausmantestets nollhypotes kunde förkastas (ibid.) (se 

appendix 1). Vid fixed effects hålls den individspecifika variabeln konstant över 

perioden och därmed kan eventuella förändringar förklaras av de oberoende 

variablerna, eftersom eventuell korrelation mellan individspecifika variabler och 

oberoende variabler rensas bort (ibid.). 

Vid analys av tidsserier förutsätts att de oberoende variablerna är okorrelerade med 

varandra över tiden, således att det inte förekommer någon autokorrelation (Andersson 

et al., 1994). För att beakta eventuell akutokorrelation och/eller hetroskedasticitet har de 

robusta standardavvikelserna beräknats enligt White cross-section. Användningen av 

robusta standardavvikelsen ger mer korrekta T-kvoter vilken i sin tur leder till ett mer 

korrekt P-värde.  
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I tabell 6.3 modell 1 ingår variablerna Tillgångar, Kufovarulager, Andrauppdrag, Beta, 

S/E, Ägarandel, Bytebolag och Negresultat. Vid en signifikansnivå på 0,05 har de tre 

förklarande variablerna Tillgångar, Andrauppdrag samt Negresultat ett signifikant 

positivt samband med Revision. För variablerna Kufovarulager (0,1148) Beta (0.4322), 

S/E (0.2968), Ägarandel (0.1279) och Bytebolag (0.7933) finns inget signifikant 

samband med variabeln Revision i modellen (P>0.05). Modellens giltighet visas av ett 

signifikant F-värde på 218.99 och modellens justerade förklaringsgrad är 0,974 

I tabell 6.3 modell 2 har enligt tidigare diskussion variabeln Andrauppdrag exkluderats 

för att minska risken för eventuell multikollinaritet. Modell 2 uppvisar stora likheter 

med modell 1 då modellens koefficienter och P-värden påvisar små förändringar. Vid 

en signifikansnivå på 0,05 uppvisar de förklarande variablerna Tillgångar (0.0000) och 

Negresultat (0.0029) ett signifikant positivt samband med Revision. 

Tabell 6.3 Regressionsmodeller med fixed effectsᵇ 

Beroende variabel

Revision Modell 1 Modell 2

Oberoende Förväntat samband Koefficient P-värde Koefficient P-värde

variabela Modell 1  / Modell 2

Tillgångar +/+ 0.447156 0.0000** 0.475427 0.0000**

Kufovarulager +/+ 0.351450 0.1148 0.385231 0.1238

Andrauppdrag +/ 0.035044 0.0003**

Beta +/+ 0.050555 0.4322 0.043112 0.4940

S/E +/+ 0.004273 0.2968 0.003868 0.3913

Ägarandel -/- 0.211471 0.1279 0.253874 0.0564

Bytebolag -/- -0.014936 0.7933 -0.022526 0.6713

Negresultat +/+ 0.099406 0.0032** 0.094838 0.0029**

Antal observationer n = 932 n = 966

F-Statistik 218.9922 227.2401

Signifikans F-statistik 0.000000 0.000000

Justerad förklaringsgrad R² 0.974001 0.973875

ᵃ Se beskrivning tabell 5.1   * Signifikant på nivån <.05.   ** Signifikant på nivån <.01.

ᵇ Robusta standardavvikelser enligt White cross-section
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6.5 Hypotesprövning – Publika bolag 

6.5.1 Hypotes 1: Bolagsstorlek har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Hypotes 1 antar att bolagsstorlek har signifikant positivt samband med de totala 

revisionskostnaderna. I korrelationsmatrisen framgår att Tillgångar har en positiv 

korrelation med Revision. Den multipla regressionsmodellen påvisar ett signifikant 

positivt samband (0.0000) att en större andel tillgångar leder till ökade 

revisionskostnader. Utifrån regressionsmodellen kan därför hypotesen ej förkastas. 

Hypotesen att bolagsstorlek har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan ej förkastas 

6.5.2 Hypotes 2: Bolags komplexitet har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

Hypotes 2 grundas på att bolags komplexitet har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad. Korrelationsmatrisen finner ej någon signifikant korrelation mellan 

Kufovarulager och Revision. Ett signifikant positivt samband mellan Kufovarulager och 

Revision uppvisas ej (0.1148) i regressionsmodellen. Detta innebär att en större andel 

kundfordringar och varulager av de totala tillgångarna inte leder till högre 

revisionskostnader. Utifrån regressionsmodellen kan därför hypotesen förkastas. 

Hypotesen att bolags komplexitet har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan förkastas 

6.5.3 Hypotes 3: Bolags risk har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Hypotes 3 avser att testa om revisionskostnaden har signifikant positivt samband med 

bolagets risk. Variablerna S/E, Beta och Negresultat har använts för att mäta risken i 

bolaget. I korrelationsmatrisen framkommer att Beta och S/E har en positiv korrelation 

och Negresultat har en negativ korrelation emot Revision. Regressionsmodellen finner 

inget signifikant positivt samband för att högre Beta (0.4322) eller S/E (0.2968) leder 

till ökade revisionskostnader. 
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I regressionsmodellen påvisas att bolag som går med förlust har högre 

revisionskostnader (0.0032) än de bolag som går med vinst. Utifrån 

regressionsmodellen kan därför hypotesen ej förkastas. 

Hypotesen om att bolags risk har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan ej förkastas 

6.5.4 Hypotes 4: Byte av revisionsbolag har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

Hypotes 4 antar att bolag som byter revisionsbyrå har ett signifikant negativt samband 

med revisionskostnad. I korrelationsmatrisen kan ej någon korrelation mellan Bytebolag 

och Revision observeras. Regressionsmodellen finner ej ett signifikant negativt 

samband mellan Bytebolag och Revision (0.7933). Utifrån regressionsmodellen kan 

därför hypotesen förkastas. 

Hypotesen att byte av revisionsbolag har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad kan förkastas 

6.5.5 Hypotes 5: Bolag där de fem största ägarna har hög ägarandel har signifikant 

negativt samband med revisionskostnad 

Hypotes 5 grundas på antagandet att revisionskostnaderna är signifikant lägre för 

företag där de fem största ägarna har hög ägarandel. Korrelationsmatrisen påvisar ett 

negativt samband mellan Ägarandel och Revision. Regressionsmodellen finner ej något 

signifikant negativt samband för att en högre ägarandel (0,1279) leder till lägre 

revisionskostnader. Utifrån regressionsmodellen kan därför hypotes 5 förkastas. 

Hypotesen att bolag där de fem största ägarna har hög ägarandel har signifikant 

negativt samband med revisionskostnad kan därför förkastas 

6.5.6 Hypotes 6: Andra uppdrag har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Hypotes 6 antar att andra uppdrag har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad. I korrelationsmatrisen visas en positiv korrelation mellan 

Andrauppdrag och Revision.  
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I den multipla regressionsmodellen påvisas ett signifikant positivt samband (0.0003) att 

en större andel andra uppdrag leder till ökade revisionskostnader. Utifrån 

regressionsmodellen kan därför hypotesen ej förkastas. 

Hypotesen om att andra uppdrag har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan ej förkastas 

6.6 Deskriptiv statistik – Kommuner 

I tabell 6.4 presenteras beskrivande statistik för kommuners medelvärde, median och 

standardavvikelsen för varje år under perioden 2005-2011 samt i en kolumn där 

medelvärde, median och standardavvikelse visas för hela den samlade perioden. Urvalet 

består av 288 kommuner efter att Gotland och Örkelljunga exkluderats vilket resulterar 

i att antalet observationer för varje år totalt uppgår till 288. Antalet observationer för 

hela perioden och för varje variabel är 2016 stycken. 

Variabeln Revkommun har för hela perioden varit stigande och har ett medelvärde på 

49 kr sett under hela sjuårsperioden. Standardavvikelsen, som beskriver hur de enskilda 

observationerna i genomsnitt avviker från det framräknade medelvärdet (Edling & 

Hedström, 2003), är 24 kr. Enheten som standardavvikelsen uttrycks i är densamma 

som för variabeln. Variabeln Befolkning har ett medelvärde på 31 930, median på 15 

265 och en standardavvikelse på 62 845. Utifrån detta kan vi tolka att flertalet av 

Sveriges kommuner har en stor spridning vad gäller befolkningsmängd. OMS har ett 

medelvärde på 55 411 kr och en median på 54 291 kr. Medelvärdet för Soliditet är för 

hela perioden 3,7 % och med en median på 4,2 %. Standardavvikelsen ger 0,261 %. 

Medelvärdet för variabeln Resultat är 955 kr och medianen är 902 kr. Medelvärdet har 

under perioden legat förhållandevis stabilt förutom år 2008 då resultatet sjönk betydligt 

utan att befolkningstillväxten ökade i större takt än tidigare. Variabeln Mandat har ett 

medelvärde och median för perioden på 0,244 respektive 0,236. 
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Tabell 6.4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011

Medelvärde (Median) Antal observationer: N

Revkommun (Kr)  42.71  44.36  49.32  50.22  50.93  51.96  53.85  49.05

 (40.00)  (41.00)  (44.00)  (46.00)  (47.50)  (45.80)  (48.19)  (44.00)

Befolkning 31183 31411 31654 31909 32201 32461 32694 31930

(15252) (15236)  (15285)  (15258)  (15282)  (15282)  (15243)  (15265)

OMS (Kr) 49462 52147 53990 55912 56913 59167 60287 55411

 (47765)  (50537)  (52393)  (54219)  (55334)  (57451)  (58572)  (54291)

Skattekraft (Kr) 135115 138907 143623 148247 155754 163028 163789 149780

 (131455)  (135396)  (140271)  (144957)  (151632)  (158586)  (158928)  (146969)

Resultat (Kr) 941 1377 912 339 964 1352 803 955

 (864)  (1271)  (776)  (413)  (929)  (1227)  (798)  (902)

Skattesats (%)  21.45  21.44  21.44  21.45  21.49  21.53  21.53  21.48

 (21.56)  (21.56)  (21.61)  (21.66)  (21.74)  (21.76)  (21.80)  (21.69)

Mandat  0.245  0.246  0.246  0.246  0.246  0.239  0.239  0.244

 (0.236)  (0.238)  (0.238)  (0.238)  (0.238)  (0.231)  (0.231)  (0.236)

Soliditet  0.076  0.060  0.007  0.009  0.0181  0.063  0.027  0.037

 (0.085)  (0.060)  (0.010)  (0.020)  (0.030)  (0.072)  (0.033)  (0.042)

Antal observationer 288 288 288 288 288 288 288 2016

Standardavvikelse

Revkommun (Kr)  18.10  18.66  24.83  23.92  23.77  26.64  26.77  23.73

Befolkning 59961 60782 61611 62664 63961 65108 66216 62845

OMS (Kr) 6498 6799 6848 7036 7282 7404 7708 7924

Skattekraft (Kr) 15743 15960 16698 17754 18674 19607 19514 20651

Reultat (Kr) 837 902 1057 1384 1096 1567 1037 1195

Skattesats (%)  1.055  1.073  1.103  1.135  1.149  1.158  1.167  1.120

Mandat  0.044  0.046  0.046  0.046  0.046  0.047  0.047  0.046

Soliditet  0.250  0.267  0.279  0.267  0.256  0.247  0.255  0.261

Antal observationer 288 288 288 288 288 288 288 2016
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6.7 Bivariat analys – Kommuner 

Tabell 6.5 visar korrelationssambandet mellan variablerna i den kommunala sektorn. Ett 

högt värde på korrelationskoefficienten indikerar att det finns ett starkt samband mellan 

variablerna men det säger däremot ingenting om orsakssambandet bakom korrelationen 

(Djurfeldt et al., 2010). För att beakta eventuell mulitikollinearitet har de förklarande 

variablerna i korrelationsmatrisen jämförts med varandra. Inga variabler påvisade 

däremot problem med multikollinearitet. 

 

Utifrån korrelationsmatrisen i tabell 6.5 kan utläsas att den beroende variabeln 

Revkommun korrelerar förhållandevis starkt med Befolkning (-0,66) och OMS (0,57). 

OMS korrelerar även på ett betydande sätt med variabeln Skattesats (0,55). Något lägre 

korrelationssamband uppvisar Skattesats och Skattekraft (-0,51). De variabler som inte 

har någon signifikant korrelation med varandra i korrelationsmatrisen är Resultat och 

OMS, Mandat och Skattekraft samt Mandat och Resultat.  

6.8 Regressionsanalys – Kommuner 

Tabell 6.6 visar hur de olika oberoende variablerna Befolkning, OMS, Skattekraft, 

Resultat, Skattesats, Mandat och Soliditet kan förklara storleken på den beroende 

variabeln Revkommun i Sveriges kommuner.  

Korrelationsmatris 2005 - 2011

Tabell 6.5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.   Revkommun 1

2.   Befolkning -0.66** 1

3.   OMS 0.57** -0.39** 1

4.   Skattekraft -0.26** 0.40** -0.07** 1

5.   Resultat -0.14** 0.17** -0.04 0.13** 1

6.   Skattesats 0.43** -0.47** 0.55** -0.51** -0.14** 1

7.   Mandat 0.26** -0.25** 0.22** 0.01 -0.02 0.14** 1

8.   Soliditet -0.26** 0.37** -0.18** 0.18** 0.25** -0.44** -0.17** 1

** Korrelationen är signifikant på nivån <.01.
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Tabell 6.6 visar två olika regressionsmodeller, dels där alla variabler finns med, dels där 

variabeln Skattesats har exkluderats. För att förbättra det linjära sambandet logaritmeras 

även variabeln Befolkning (Rubin, 1988). I modell 1 visar Befolkning (0,0000), OMS 

(0,0028), Skattekraft (0,0000), Mandat (0.0059) och Soliditet (0,0007) signifikant 

samband med Revkommun på signifikansnivån P<0.01. Resultat (0,0361) visar 

signifikant samband vid den lägre signifikansnivån P<0.05. Variabeln Skattesats 

(0.4991) kan enligt modell 1 inte statistiskt förklara revisionskostnadernas storlek. 

Modellens justerade förklaringsgrad visar att modell 1 förklarar revisionskostnadernas 

storlek med 87,8 %. F-värdet på 50,4 visar att modell 1 som helhet är signifikant. I 

modell 2 exkluderas variabeln Skattesats för att den har ett icke-signifikant samband 

enligt modell 1. Modell 2 visar att vid en exkludering av Skattesats blir Resultat 

(0.0501) marginellt icke-signifikant samt att övriga variablers samband består.  

 

Tabell 6.6 Regressionsmodeller med fixed effectsᵇ 

Beroende variabel 

Revkommun Modell 1 Modell 2

Oberoende Förväntat samband Koefficient P-värde Koefficient P-värde

variablerᵃ Modell 1 / Modell 2

Befolkning -/- -104.7292 0.0000** -106.6459 0.0000**

OMS +/+ 0.000363 0.0028** 0.000369 0.0022**

Skattekraft +/+ 0.000228 0.0000** 0.000229 0.0000**

Resultat -/- -0.000314 0.0361* -0.000305 0.0501

Skattesats +/ 0.821148 0.4991

Mandat +/+ 28.35194 0.0059** 27.88836 0.0059**

Soliditet -/- -10.37588 0.0007** -10.42461 0.0005**

Antal observationer n = 2016 n = 2016

F-statistik 50.46747 50.65694

Signifikans F-statistik 0.000000 0.000000

Justerad förklaringsgrad R² 0.878310 0.878354

ᵃ Se beskrivning tabell 5.1   * Signifikant på nivån <.05.   ** Signifikant på nivån <.01. 

ᵇ Robusta standardavvikelser enligt White cross-section
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6.9 Hypotesprövning – Kommuner 

6.9.1 Hypotes 7 a: Kommunens storlek har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

Hypotes 7 a antar att kommunens storlek har signifikant negativt samband med 

revisionskostnaden. Korrelationsmatrisen visar att Befolkning har en negativ 

korrelation med Revkommun. I regressionsmodellen visas att Befolkning har ett 

negativt signifikant samband (0,0000) med Revkommun. Utifrån regressionsmodellen 

kan därför hypotesen ej förkastas. 

Hypotesen om att kommunens storlek har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad kan ej förkastas 

6.9.2 Hypotes 7 b: Kommunens storlek har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

Hypotes 7 b antar att kommunens storlek har signifikant positivt samband med 

revisionskostnaden. Korrelationsmatrisen visar att OMS har en positiv korrelation med 

Revkommun. I regressionsmodellen visas att OMS har ett signifikant positivt samband 

(0,0028) med Revkommun. Utifrån regressionsmodellen kan därför hypotesen ej 

förkastas. 

Hypotesen om att kommunens storlek har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan ej förkastas 

6.9.2 Hypotes 8: Skattesats har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Hypotes 8 grundas på att skattesats har signifikant positivt samband med 

revisionskostnaden. Korrelationsmatrisen visar att det finns en positivt korrelation 

mellan Skattesats och Revkommun. I regressionsmodellen visas ett icke signifikant 

samband (0,4991) med att en högre skattesats leder till högre revisionskostnader. 

Utifrån regressionsmodellen kan därför hypotesen förkastas. 

Hypotesen om att skattesats har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan förkastas 
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6.9.3 Hypotes 9: Kommun med god finansiell ställning har signifikant negativt 

samband med revisionskostnad 

Hypotes 9 avser att testa om kommuner med god finansiell ställning har signifikant 

negativt samband med revisionskostnaden. I korrelationsmatrisen visas en negativ 

korrelation med Revkommun för variablerna Resultat och Soliditet. Den multipla 

regressionsmodellen visar ett signifikant negativt samband med Revkommun för 

variablerna Resultat (0,0361) och Soliditet (0,0007). Detta innebär att kommuner med 

god finansiell ställning har lägre revisionskostnader. Utifrån regressionsmodellen kan 

därför hypotesen ej förkastas. 

Hypotesen om att kommuner med god finansiell ställning har signifikant negativt 

samband med revisionskostnad kan ej förkastas 

6.9.4 Hypotes 10: Skattekraft har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Hypotes 10 antar att det finns ett signifikant positivt samband mellan Skattekraft och 

revisionskostnaden. Korrelationsmatrisen visar en negativ korrelation mellan 

Skattekraft och Revkommun. I den multipla regressionsmodellen visas ett Signifikant 

positivt samband (0,0000) med Revkommun. Hypotesen att Skattekraft har signifikant 

positivt samband med Revkommun kan därför ej förkastas. 

Hypotesen om att skattekraft har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan ej förkastas 

6.9.5 Hypotes 11: Andel mandat har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Hypotes 11 utgår från att kommuner där ett fåtal partier har hög mandatandel har 

signifikant positivt samband med revisionskostnaden. Mandat korrelerar positivt med 

Revkommun i korrelationsmatrisen. I regressionsmodellen kan utläsas att det finns ett 

signifikant positivt samband (0,0059) med Revkommun. Hypotesen kan därför ej 

förkastas. 

Hypotesen om att andel mandat har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan ej förkastas 
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6.10 Jämförelse publika bolag och kommuner 

6.10.1 Hypotes 12: Publika bolag har i förhållande till omsättningen större andel 

revisionskostnader än kommuner 

Hypotes 12 antar att revisionskostnaderna är högre i förhållande till omsättningen i 

publika bolag. I figur 6.1 visas revisionskostnadernas storlek i förhållande till 

omsättningen i publika bolag och i kommuner. På x-axeln visas antal år och på y-axeln 

hur stor procentuell andel av omsättningen som sektorerna lägger på revision. Mellan år 

2005-2006 hade publika bolag större revisionskostnader i förhållande till omsättningen 

jämfört med Sveriges kommuner. Efter 2006 skiftade förhållandet rejält och 

revisionskostnaderna i förhållande till omsättningen sjönk för publika bolag fram till 

2008. Under 2008 vände revisionskostnaderna i förhållande till omsättningen uppåt för 

att sedan från 2009 återigen minska. Förhållandet revisionskostnad och omsättning för 

Sveriges kommuner har under den undersökta perioden legat förhållandevis oförändrat, 

om än med en viss negativ lutning. Sedan 2006 har Sveriges kommuner konstant haft 

högre revisionskostnader i förhållande till omsättningen i jämförelse med publika bolag. 

Från 2009 inkluderas också kostnaden för enbart sakkunniga revisorer i kommuner. 

Som framgår av figur 6.1 är revisionskostnaderna i förhållande till omsättningen för 

sakkunniga revisorer betydligt lägre än förhållandet när hela revisionskostnaden för 

kommuner är inkluderade. Kostnaden för sakkunniga revisorer utgör cirka 53 % av de 

totala revisionskostnaderna. Utifrån figur 6.1 kan därför hypotesen ej förkastas. 

Hypotesen om att publika bolag i förhållande till omsättningen har högre 

revisionskostnader än kommuner kan ej förkastas 
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6.10.2 Hypotes 13: Revisionskostnaderna har procentuellt sett över tid, utvecklats 

kraftigare i publika bolag jämfört med kommuner 

Hypotes 13 utgår från revisionskostnaderna är högre i publika bolag jämfört med 

kommuner. Figur 6.2 visar hur de totala revisionskostnaderna för kommuner och 

publika bolag har utvecklats mellan 2005-2011. Utvecklingen för revisionskostnaderna 

har justerats för inflation med hjälp av konsumentprisindex (KPI) (SCB, 2013). Totalt 

sett har kommunernas revisionskostnader justerat för inflation stigit med 12,8 % mellan 

2005-2011. I publika bolag har motsatsvis revisionskostnaderna minskat med 0,5 % 

under samma period. För kommunerna steg revisionskostnaderna kraftigt mellan åren 

2005-2007 för att sedan mattas av mellan 2007-2011. För de publika bolagen steg 

revisionskostnaderna kraftigt med 15,7 % mellan år 2005-2006. Mellan åren 2009-2011 

har revisionskostnaderna för publika bolag sjunkit med ca 10 %. Från 2009 inkluderas 

även kostnaden för enbart sakkunniga revisorer i figuren.  

 

Figur 6.1 
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Detta för att visa på skillnaden vad gäller utvecklingen av revisionskostnaderna för 

sakkunniga och förtroendevalda revisorer i kommuner. Kostnaden för sakkunniga 

revisorer i kommuner har mellan åren 2009-2011 minskat med cirka 6 %. Utifrån figur 

6.2 kan hypotesen förkastas. 

Hypotesen om att revisionskostnaderna har utvecklats kraftigare i publika bolag 

jämfört med kommuner kan förkastas 
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7 Diskussion 

7.1 Publika bolag 

Syftet med studien är att jämföra och förklara utvecklingen av revisionskostnadernas 

storlek i publika bolag och i den kommunala sektorn över tid. För publika bolag finns 

det tre förklarande variabler som har ett signifikant samband med de totala 

revisionskostnaderna. Dessa förklarande variabler är storleken på de totala tillgångarna, 

andra uppdrag samt uppkomsten av förluster i resultaträkningen. Att en större andel 

totala tillgångar ökar revisionskostnaderna är helt i linje med resultat från Simunic 

(1980) och efterföljande studier. Ett ökat antal transaktioner leder med stor sannolikhet 

till ökad komplexitet och ett växande avstånd mellan agenten och principalen. Det 

växande avståndet mellan agenten och principalen (Jensen & Meckling, 1976) kan 

minskas genom övervakning i form av ökade revisionsinsatser. En tänkbar förklaring 

till att revisionskostnadernas utveckling mellan åren 2009-2011 frångår sambandet med 

de totala tillgångarna kan vara den finansiella oro som har drabbat världsekonomin. En 

svagare ekonomisk tillväxt kan tänkas innebära att bolagen lägger större resurser på att 

sänka sina kostnader, inkluderat dem för revision. 

 

Andra uppdrag och dess positiva samband med de totala revisionskostnaderna är ett 

resultat som bland annat uppvisats av Simunic (1984) och Firth (1997). Varför en högre 

andel av andra uppdrag leder till ökade revisionskostnader kan antas ha ett flertal 

förklaringar. En tänkbar förklaring är att företag som använder sig av andra uppdrag 

genomgår flertalet förändringsprocesser som ökar behovet av revision. Det ökade 

behovet av revision kan uppstå genom att revisionsbolagen vid genomförandet av andra 

uppdrag finner att vissa delar av företaget kräver extra revision. Det bakomliggande 

behovet av ytterligare revision kan vara att brister eller en ökad risk har kunnat 

identifieras. Bolag som köper både revisionstjänster och andra uppdrag kan tänkas vara 

mindre fokuserade på kostnaderna för revision, då de positiva effekterna från andra 

uppdrag väger över. 
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Värt att fundera över är om en nära koppling mellan revision och andra uppdrag ökar 

risken för att revisorns oberoende ställning påverkas. I Dagens industri (DI) den 25 april 

2013 påtalar Adam Diamant, ställföreträdande myndighetschef på Revisorsnämnden att 

det finns en övervägande fara för opartiskheten när samma bolag genomför både 

revisionsuppdraget och andra uppdrag (DI, 2013). En eventuell lagstiftning skulle ha 

möjlighet att reglera andelen andra uppdrag som får utföras parallellt med 

revisionsuppdraget. 

 

Att företag som uppvisar förluster har högre revisionskostnader än övriga företag följer 

hypotesens förväntade positiva samband och forskning av Simunic (1980) men går 

emot Niemi (2002) och Craswell & Francis (1999). Att bolag som uppvisar förluster 

har högre kostnader för revision kan i likhet med Firth (1985) återspeglas av en ökad 

belastning för revisionsbolaget genom att en högre risk leder till mer omfattande tester. 

Då bolag uppvisar förluster i resultaträkningen kan det tänkas att principalen uppfattar 

detta som att agenten har åsidosatt sin uppgift och att ytterligare övervakning måste 

genomföras. Niemi (2002) samt Craswell & Francis (1999) mäter förluster under de 

senaste tre åren och fångar inte de effekter som kan uppstå över en period av sju år. 

 

Att studien inte finner något signifikant samband mellan komplexitet och 

revisionskostnad är i likhet med resultat från genomförda studier av Chan et al. (1993) 

samt Ahmed & Goyal (2005). En förklaring bakom resultatet kan vara att komplexitet 

har operationaliserats felaktigt och att ett bättre mått på komplexitet är antalet 

dotterbolag som finns inom koncernen. Det kan även vara så att en allt mer IT-baserad 

redovisning, med möjligheter till effektivisering och övervakning, har minskat 

sambandet mellan bolagets komplexitet och dess revisionskostnad. Att ägarandel inte 

visar ett signifikant samband med revisionskostnad är i likhet med tidigare resultat från 

Norge (Firth, 1997) och Finland (Niemi, 2005). Då de fem största ägarna kan 

representeras av intressenter med helt olika tillgång till bolagsspecifik information kan 

deras behov av revision variera. Ägande av bolagets ledning eller styrelse har ur ett 

agentperspektiv lägre incitament för revision jämfört med externa investerare. 
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För att mäta ägarandelen på ett rättvisande sätt bör olika typer av ägargrupper urskiljas 

och testas var för sig i likhet med Niemi (2005) och O’Sullivan (2000). Då betavärdet ej 

uppvisar något samband med revisionskostnaderna kan det tänkas att betydelsen av 

betavärdet varierar mellan olika länder, då det finns skillnader mellan olika finansiella 

marknader. Som tidigare studerats av Nikkinen & Sahlström (2003) uppvisas ett 

positivt signifikant samband mellan betavärdet och revisionskostnaden för norska 

börsbolag men ej för bolag noterade i grannlandet Danmark. Skillnaden mellan olika 

finansiella marknader kan även vara en förklaring bakom resultatet för 

skuldsättningsgraden och dess påverkan på revisionskostnaderna. Det kan tänkas att 

möjligheterna till lån och skilda lagregleringar styr förutsättningarna för andelen lån. 

 

Att genomföra ett byte av huvudansvarig revisor har enligt tidigare studier av DeAngelo 

(1981) och Simon & Francis (1988) initialt sänkt revisionskostnaden. Efter några 

efterföljande år med nytt revisionsbolag återgår vanligtvis prissättningen av 

revisionskostnaderna till mer normala nivåer. En tänkbar förklaring till att studiens 

resultat skiljer sig från tidigare forskning är bland annat att tidigare studier är 

genomförda mer än 20 år tillbaka i tiden och en möjlig skillnad i konkurrens mellan 

revisionsbolagen. De tidigare studierna har dessutom mätt effekten av ett byte av 

revisionsbolag över en treårsperiod inte över en längre period på sju år som genomförts 

i denna studie. DeAngelo (1981) påpekar att de lägre revisionskostnader under de första 

åren kompenseras av högre arvoden i framtiden. Tendenser till detta resonemang kan 

också ses i denna studie. 

7.2 Kommuner 

I enlighet med studiens syfte har fyra bakomliggande faktorer kunnat påvisa samband 

med revisionskostnaden. Storlek, skattekraft, resultat och andel mandat kan alla förklara 

revisionskostnaden. Tidigare studier har påvisat storlekens betydelse för 

revisionskostnaderna (Simunic, 1980; Rubin, 1988; Ward et al., 1994; Copley et al., 

1995 med flera). Studiens resultat visar ett tydligt negativt samband mellan befolkning 

och revisionskostnad. Resultatet är i enlighet med vad Johnsen et al. (2004) kom fram 

till rörande förhållandet i norska och finska kommuner. 
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Johnsen et al. (2004) förväntade sig lägre revisionskostnader med anledning av att 

större kommuner har bättre förhandlingsstyrka jämfört med mindre kommuner, något 

som även Deis & Giroux (1992) argumenterade för. Johnsen et al. (2004) utgick även 

från att större kommuner har stordriftsfördelar. Det kan liknas vid förhållandet mellan 

fasta och rörliga kostnader, där en mindre kommun fortfarande måste följa 

kommunuppdraget men har färre invånare att fördela kostnader på. Studien visar också 

ett positivt samband med revisionskostnaderna när storlek definieras som omsättning 

per invånare. En högre omsättning per invånare indikerar att det är en liten kommun där 

stordriftsfördelarna är begränsade. 

Risken för att det sker betydande fel i en kommun påverkas av kommunens ekonomi 

(Cassel, 2000). I en kommun med en osund finansiell stabilitet förväntas ett ökat antal 

fel uppkomma vilket utsätter revisorerna för större risker som kräver större 

revisionsinsatser (Rubin, 1988). Detta kan vara en tänkbar anledning till vårt resultat. 

Kommuner som har goda finanser och bra betalningsförmåga utsätts förmodligen inte 

för samma granskning eftersom medborgarna och andra intressenter är nöjda med det 

som kommunen presterar. Det är först när någonting inte fungerar som det 

uppmärksammas och det framförs krav på förändringar. Det positiva sambandet mellan 

skattekraft och revisionskostnad, skulle kunna förklaras av att det i en kommun med 

hög skattekraft förmodligen bor mer välutbildade medborgare med högre inkomster. 

Medborgare med en hög skattekraft bidrar rent monetärt med mer resurser till den 

kommunala välfärden. De torde därmed ha ett större intresse av att förvaltningen av 

resurserna sker korrekt och effektivt.  

Studiens resultat visar att det finns ett positivt samband mellan andel mandat och 

revisionskostnad. Hög politisk konkurrens skapar enligt Baber (1983) incitament för 

ökad övervakning. Det kan förklaras av att det vid hög politisk konkurrens är viktigt för 

den styrande majoriteten att visa för medborgarna att uppställda vallöften har infriats. 

Det innebär att väljarna kan ha förtroende för den styrande majoriteten vilka därmed 

kan bli omvalda. 
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Ökade revisionskostnader vid hög politisk konkurrens kan också speglas av att en stark 

opposition kräver granskning av den styrande majoriteten för att upptäcka eventuella 

felaktigheter och därmed övertyga väljarna om ett maktskifte. Jensen & Meckling 

(1976) utgår från agentteorin och menar att agenterna inte alltid ser till pricipalernas 

bästa. Därav finns det ett behov av att granska de som förvaltar kommuninvånarnas 

resurser (Cassel, 2000). 

Väljarnas välfärd är starkt knuten till hur hög skattesats som politikerna fattar beslut om 

(Zimmerman, 1977). En högre skattesats borde utifrån agentteorin innebära att 

principalerna kräver mer omfattande revision av agenterna. Studiens resultat visar 

däremot inte något samband med att en högre skattesats leder till högre 

revisionskostnader. Ward et al. (1994) fann ett positivt samband mellan skattesats och 

revisionskostnad, vilket skulle kunna förklaras av att de använde en annan typ av 

skattesats och i en annan kontext än den svenska. En annan tänkbar förklaring kan vara 

att medborgare i en kommun accepterar en högre skattesats om det motiveras med en 

fungerande skola, vård och omsorg. Därför ifrågasätts inte en skattehöjning och därmed 

uteblir den ökade granskningen. En motsvarande sänkning av skattesatsen skulle 

förmodligen heller inte ifrågasättas utan enbart uppfattas som positivt av medborgarna.  

7.3 Jämförelse publika bolag och kommuner 

Syftet med studien har även varit att jämföra revisionskostnadernas utveckling i publika 

bolag och kommuner. Kommunerna har sedan 2005 haft en stabil andel av 

omsättningen som läggs på revision. Det stärker argumentet om att en kommun är en 

trygg organisation som inte påverkas av omvärldens effekter. Det positiva sambandet 

som Bell et al. (2001) och Niemi (2002) funnit vad gäller affärsriskens påverkan på 

revisionskostnaderna kan också förklara studiens utfall. Kommuners höga kreditrating 

innebär en lägre affärsrisk och därmed lägre revisionskostnader. Det finns emellertid 

andra risker som bör beaktas i kommunerna såsom risk för korruption och mutor. Det 

bör dock påpekas att uppdelningen inom kommunal revision gällande sakkunniga och 

förtroendevalda revisorer påverkar jämförelsen med publika bolag. Revisionen i 

kommuner har som tidigare beskrivts sin tyngdpunkt på förvaltningsrevision till 

skillnad från publika bolag där fokus ligger på räkenskaperna. 
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Revisionskostnadens andel av omsättningen i publika bolag har däremot varit mer 

volatil vilket kan förklaras av ett flertal faktorer. Omsättningen under den undersökta 

perioden har stigit med cirka 16 % samtidigt som revisionskostnaden minskat med 

motsvarande 0,5 %. Med agentteorin som utgångspunkt borde en ökad omsättning 

innebära fler transaktioner som kräver större revisionsinsatser för att minska 

aktieägarnas risk. Även den finansiella oron i världsekonomin borde avspeglas genom 

högre revisionskostnader. Detta genom ett ökat tryck från aktieägarna att säkerställa 

deras monetära avkastning. Resultatet visar däremot att det teoretiska resonemanget 

som framförts i denna studie inte kan förklara revisionskostnadernas förhållande till 

omsättningen. Det kan tänkas att det är andra marknadskrafter som styr och att 

pricipalens förmåga att påverka är begränsad. Då företag sänker sina kostnader borde 

den monetära avkastningen öka för aktieägarna men på bekostnad av en förhöjd risk. En 

annan tänkbar förklaring kan vara att priset på revision tidigare varit för högt och att 

revisionsbolagen därmed tvingades sänka sina kostnader. Detta för att möta bolagens 

krav på lägre kostnader i det konjunkturella läget. 

De totala revisionskostnaderna för publika bolag har som tidigare nämnts enligt figur 

6.2 minskat med 0,5 % mellan 2005-2011. Den kraftiga ökningen med 15,8 % som 

skedde av revisionskostnaderna mellan 2005-2006 kan ha en tänkbar förklaring i 

implementeringen av International Financial Reporting Standards (IFRS). Från och med 

den 1 januari 2005 ska alla noterade bolag tillämpa IFRS i sin koncernredovisning 

(IFRS, 2013). Kostnaderna för införandet av IFRS kan ha belastat de totala 

revisionskostnaderna genom ökade kostnader för utbildning och ändrade förutsättningar 

för revisionen. År 2006 sjönk revisionskostnaderna tillbaka med 4,8% för att sedan 

stiga marginellt fram till år 2009, vilket kan ses som en avtagande effekt av 

implementeringskostnaderna för IFRS. 
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Ändrade förutsättningar i världsekonomin efter den finansiella kris som drabbade 

världen under 2008 kan vara en bakomliggande faktor till att revisonskostnaderna har 

sjunkit med närmare 10,3 %. mellan 2009–2011. Enligt tidigare resonemang av Graham 

& Frankenberg (2011) medför en nedgång i ekonomin att bolagen pressar sina 

kostnader för att förbättra resultatet. I motsats till minskade kostnader för revision kan 

man med utgångspunkt från agentteorin argumentera för att aktieägarna borde kräva en 

högre grad av revision när risken och osäkerheten ökar. En förhöjd risk och osäkerhet 

borde även innebära att kraven från kreditgivare ökar på revisionen för att säkerställa 

bolagens ekonomiska ställning. De högre kraven skulle kunna tänkas öka kraven på 

utvidgad revision. 

För Sveriges kommuner har revisionskostnaderna stigit med närmare 13 % mellan 

2005–2011. Då revisionskostnaderna för kommuner har stigit i en mer jämn takt än för 

bolag kan det tyda på att kommuner inte har påverkats lika starkt av förändrade 

omvärldsfaktorer. Som vi tidigare belyst är det stora skillnader mellan revision av 

publika bolag och kommuner. Att enbart se till den totala revisionskostnaden i 

kommuner blir missvisande eftersom revisionskostnaderna till största del utgörs av 

förvaltningsrevision. Gällande kostnaderna för revision utförd av sakkunniga i 

kommuner har de mellan 2009–2011 sjunkit med cirka 7 %. Denna minskning är mer 

jämförbar med revisionen av publika bolag, vilket visas av att revisionskostnaderna i 

publika bolag har minskat med 10,3 % under samma period. Det resonemang som 

framförts av Lindström (2012) angående en allt mer komplex förvaltning av Sveriges 

kommuner kan vara en bakomliggande orsak till ökningen av revisionskostnaderna. 

Tengdelius & Hansson (2012) påtalar vikten av en demokratiskt förankrad revision. 

Samtidigt kan de minskade kostnaderna för sakkunniga tänkas påverka kvalitén på den 

kommunala revisionen.  
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7.4 Reflektioner 

Studien visar att en stor del av de bolag som undersökts också köper andra tjänster från 

revisionsbolagen utöver revisionsuppdraget. Detta väcker synpunkter om revisorns roll 

som oberoende då det ekonomiska bandet mellan revisionsbolaget och det köpande 

bolaget växer sig starkare. Studier har länge diskuterat den oberoende aspekten men 

med tanke på den återkommande debatten kan det tolkas som att frågan inte utretts 

tillräckligt. 

En reflektion som blivit tydlig under studiens gång är skillnaden i de båda sektorernas 

revisionsuppdrag. Den kommunala revisionen består av en stor del politiskt revision 

vilket jämförelsevis inte finns i publika bolag. Som användare av kommunernas 

årsredovisningar hade en tydlig uppdelning varit att föredra för att kunna jämföra 

kommuner med varandra. En praktisk implikation som vuxit fram under studiens gång 

är fördelen med användandet av paneldata. Kombinationen av tvärsnittsdata och 

tidsseriedata ger fördelen att förändringar över tid fångas upp. Detta gör att variablers 

utveckling över tid kan mätas och förklaras för flera olika organisationer. I takt med att 

allt bättre verktyg och program utvecklas för att hantera paneldata tror vi att det 

kommer att ske en ökning av dess användning.  

Något som visat sig vid genomgången av de 1029 årsredovisningar som studien beaktat 

för publika bolag är årsredovisningarnas höga kvalitet. Detaljerad information och 

tydlig struktur har gjort det möjligt att genomföra studien. Tillgängligheten på 

årsredovisningar har bidragit till att vi kunnat jämföra data från databaser med 

årsredovisningar och på det sättet säkerställa tillförlitligheten i datamaterialet.  

7.5 Förslag till vidare forskning 

Gällande vidare forskning finns det ett flertal intressanta områden att fördjupa sig inom. 

Med tanke på tillgången till data både för publika bolag och kommuner skulle en studie 

som sträcker sig över en längre tidsperiod kunna fånga upp effekter som inte är möjliga 

att analysera under en tidsperiod av sju år. En studie över längre tid har möjlighet att ta 

hänsyn till konjunkturella svängningar och implementering av nya lagar och regelverk. 
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I likhet med Niemi (2005) skulle ytterligare studier angående ägarstrukturens påverkan 

på revisionskostnaderna behöva delas upp mellan olika ägargrupperingar. En möjlig 

gruppering är att skilja på ägande av ledning och styrelse, institutioner, statligt ägande 

och ägande av utländska dotterbolag. Genom att dela upp ägandet ges möjlighet att 

fånga upp grupperingarnas olika bakomliggande behov av revision. Även en 

uppdelning av bolagen på olika branscher skulle kunna identifiera eventuella skillnader 

gällande risk och komplexitet. Den finansiella sektorn har utelämnats ur denna studie 

och skulle kunna behandlas i en avskild studie gällande om revisionskostnaderna skiljer 

sig åt mellan olika kreditinstitut.  

När man ser till jämförelsen mellan revisionskostnaden för publika bolag och 

kommuner har uppdelningen mellan revision utförd av sakkunniga och förtroendevalda 

betydelse. Mellan åren 2009-2011 har de totala revisionskostnaderna för kommunerna 

ökat medan revisionskostnaderna utförda av sakkunniga har minskat. Genom att 

genomföra en studie med mer omfattande data över sakkunnig revison skulle en analys 

kunna genomföras under en längre period. Med utgångspunkt från de studier som finns 

på området skulle en kvalitativ studie kunna genomföras med både revisorer och 

anställda på bolag och kommuner. 
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Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 95.050592 7 0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

Befolkning -104.729196 -13.643347 124.887404 0.0000

OMS 0.000363 0.000813 0.000000 0.0000

SKATTEKRAFT 0.000228 0.000050 0.000000 0.0000

RESULTAT -0.000314 -0.000532 0.000000 0.0000

SKATTESATS 0.821148 1.304525 1.178128 0.6561

HERFINDAHLS_INDEX 28.351941 26.344112 31.704142 0.7214

SOLIDITET -10.375882 -3.323261 6.332524 0.0051

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 55.536155 8 0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

Tillgangar 0.527390 0.648869 0.000943 0.0001

Kufovarulager 0.342721 0.709550 0.011360 0.0006

Andrauppdrag 0.026823 0.055896 0.000022 0.0000

Beta 0.027317 0.037146 0.000132 0.3930

Skuldsättningsgrad 0.000069 0.000320 0.000001 0.7380

Agarandel 0.331377 0.147011 0.010628 0.0737

Bytebolag 0.085178 0.049045 0.000271 0.0281

Negresultat 0.132040 0.138682 0.000070 0.4269

Appendix 1 

Hausmantest Publika bolag 

Hausmantest Kommuner 


