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Sammanfattning 

Titel                    Revisionskostnad i kommunala och privata bolag – En studie av 

faktorer som påverkar revisionskostnadens storlek i kommunala och 

privata fastighetsbolag i Sverige 

 

Författare          Azra Custovic, Anna Ojdanic och Denis Scherbinin 

 

Handledare        Torbjörn Tagesson 

 

Nyckelord           Revisionskostnad, Kommunala bolag, Privata bolag, Agentteorin, 

Simunic 

 

Introduktion      Det finns ett flertal studier som undersöker variabler som påverkar 

revisionskostnaden i publika och privata bolag samt kommunen som 

förvaltningsorganisation. Vi har dock inte hittat några studier som 

undersöker variabler som påverkar revisionskostnaden i kommunala 

bolag, varför det finns ett behov av en sådan studie. 

 

Syfte                    Syftet med uppsatsen är att förklara vilka faktorer som påverkar 

revisionskostnaderna i kommunala och privata bolag. 

 

Metod                 Som en följd av att uppsatsen utgår från en deduktiv ansats, har 

hypoteser utvecklats med hjälp av befintliga teorier samt tidigare 

gjord forskning. En tvärsnittsstudie har genomförts för att spegla 

förhållandet vid en viss tidpunkt. Kvantitativ data har samlats in i 

form av sekundärdata. Detta har kompletterats med kvalitativ data 

som har samlats in via intervjuer. 

 

Slutsats               Studiens resultat visar att det finns ett antal bakomliggande faktorer 

som förklarar revisionskostnaden. Sektorstillhörighet, storlek, 

komplexitet, val av revisionsbyrå och knowledge spillover har i 

studien ett signifikant samband med revisionskostnaden. 



 
 
 

Abstract 

Title                    Audit fees in municipal and private companies - A study of factors 

that determine audit fees size in municipal and private real estate 

companies in Sweden 

 

Authors              Azra Custovic, Anna Ojdanic and Denis Scherbinin 

 

Supervisor          Torbjörn Tagesson 

 

Key words          Audit fee, Municipal companies, Private companies, Agency theory, 

Simunic 

 

Introduction      There are several studies that examine variables that affect the audit 

fee in listed companies, private companies and municipalities. We 

have not found any studies examining the variables that affect the 

audit fee in municipal companies, justifying the need for such a study. 

 

Purpose              The purpose of the study is to explain audit fees in municipal and 

private companies 

 

Method               As a result of the study being based on a deductive approach, 

hypotheses have been derived using existing theories and previous 

research. A cross-sectional study has been performed to reflect the 

ratio at a given time. Quantitative data has been collected as 

secondary data. This has been complemented with qualitative data 

collected through interviews. 

 

Conclusion         A relationship has been established between audit fees and a number 

of explanatory variables. Sector, size of the company, complexity, 

choice of audit firm and knowledge spillover affects the audit fee. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion i ämnet revisionskostnad. Sedan följer en beskrivning 

av tidigare studier som har gjorts inom ämnesområdet samt en problembakgrund. Detta 

mynnar ut i uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. 

 

1.1 Introduktion 

Traditionellt sett är revisionens fundamentala roll i samhället att säkerställa 

trovärdigheten och kvaliteten på redovisningsinformationen (Carrington, 2010; Broberg, 

2013). Det bakomliggande behovet av revision kan, med utgångspunkt från agentteorin, 

förklaras av förhållandet mellan agenten och principalen (Flint, 1988). Genom att 

principalen delegerar beslutsfattandet till agenten uppstår nämligen en risk att agenten 

inte agerar efter principalens bästa (Jensen & Meckling, 1976). Övervakning blir 

därmed en viktig funktion som delvis genomförs av revisorn (Carrington, 2010). 

 

Revisionsarvodet bestäms bland annat av ett förhållande mellan utbud och efterfrågan 

(Copley et al., 1995). Efterfrågan avspeglar organisationernas behov av revision medan 

utbudet består av revisionsbyråer som tar betalt för sina tjänster (ibid). Revisionsarvodet 

är priset per timme multiplicerat med antalet timmar som revisorn lägger ner på 

revideringen och följaktligen också på revisionsinsatsen (Simunic, 1980). Enligt FARs 

yrkesetiska regler ska revisionsarvodet vara skäligt med hänsyn till de kunskaper och 

erfarenheter som revisorn besitter samt själva uppdragets natur (FAR, 2014). 

 

Storleken på revisionskostnaden kan påverkas av flera olika faktorer. Det finns ett 

flertal studier som undersöker variabler som påverkar revisionskostnaden i publika 

bolag (Simunic, 1980; Palmrose, 1986; Low et al., 1990; Chan et al., 1993; Firth, 1997 

med flera). Det finns även flera studier som undersöker revisionskostnadens 

bakomliggande faktorer i privata bolag (Palmrose, 1986; Brinn et al., 1994; Firth, 1997; 

Chaney et al., 2004; Houston et al., 2005 med flera). Den studie som har legat till grund 

för forskningen inom revisionskostnad i privat sektor är Simunics studie från 1980. 

Simunic (1980) har även haft ett stort inflytande på flertal av de studier som undersöker 

revisionskostnaden i den kommunala sektorn. Hans ursprungliga modell har i dessa 

studier modifierats för att anpassas till kommunsektorn (Baber, 1983; Rubin, 1988; 

Ward et al., 1994; Johnsen et al., 2004). Vi har dock inte hittat någon studie som 
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undersöker variabler som påverkar revisionskostnaden i kommunala bolag. Tidigare 

studier inom den kommunala sektorn undersöker endast kommunen som 

förvaltningsorganisation. Det skulle därför vara av intresse att studera vad som påverkar 

revisionskostnaden i just kommunala bolag. 

 

De kommunala bolagen är av stor betydelse då de hanterar väsentliga värden och står 

för centrala samhällsfunktioner (SKL, 2013). En stor del av kommunernas verksamhet 

bedrivs just i bolagsform (ibid). Det finns idag cirka 1620 aktiva kommunala bolag 

varav cirka 1500 av dem är aktiebolag (ibid). Med aktiva bolag menas de bolag som är 

arbetsgivarregistrerade, momsregistrerade eller F-skatteregistrerade (ibid). De 

kommunala bolagen är inte bara stora till antalet utan även till omsättningen (ibid). Den 

sammanlagda omsättningen i alla kommunala bolag i Sverige uppgår till cirka 220 

miljarder kronor (ibid). Eftersom vi inte har hittat någon studie som undersöker 

variabler som påverkar revisionskostnaden i kommunala bolag, och de kommunala 

företagen trots allt utgör en stor del av näringslivet, anser vi att det finns ett behov av att 

studera revisionskostnaden i kommunala bolag. 

 

Då revisionen av kommunala och privata bolag delvis har olika förutsättningar som kan 

påverka revisionskostnadens storlek, finner vi det intressant att undersöka vilka faktorer 

som påverkar revisionsarvodet i sådana bolag. De olika förutsättningarna är att 

revisionen av kommunala företag regleras av både Aktiebolagslagen (ABL) och 

Kommunallagen (KL), medan revisionen av privata företag endast lyder under ABL 

(SKL, 2013). Vidare måste kommunala bolag använda sig av två slags revisorer, dels en 

lekmannarevisor och dels en yrkesrevisor, medan privata bolag endast behöver ha en 

yrkesrevisor (ibid). Då lekmannarevisorn är ett bolagsorgan är det oftast de kommunala 

bolagen som finansierar lekmannarevisionen med en budget för arvoden, resor, 

utbildning samt andra kostnader (ibid). Då de kommunala företagen måste betala ut 

ersättning till både den yrkesmässiga revisorn och lekmannarevisorn, kan kostnaden för 

revision tänkas vara högre i kommunala bolag. En annan faktor som skulle kunna leda 

till högre revisionskostnader i kommunala bolag, är den yrkesmässiga revisorns 

agerande då denne är medveten om att en lekmannarevisor kommer att granska samma 

verksamhet. Den yrkesmässiga revisorn kan tänkas göra en noggrannare granskning för 

att lekmannarevisorn inte ska hitta fel som den yrkesmässiga revisorn har missat. 

Lekmannarevisorn kan å andra sidan ses som en resurs om ett samarbete med den 
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yrkesmässiga revisorn uppnås. Kommer de överens om hur de ska samverka och arbeta 

i de delar där deras uppdrag överlappar varandra, minskar risken att de utför samma 

arbete och därmed minskar kostnaden för revisionen. Ytterligare ett skäl till att 

revisionskostnaderna kan tänkas vara lägre i kommunala bolag är att kommuner kan gå i 

borgen för sina bolag vilket minskar konkursrisken (SKL, 2012). Det finns därmed 

argument som tyder på att revisionskostnaden i kommunala bolag kan vara både högre 

och lägre än i privata bolag. 

 

Kommunala och privata bolag skiljer sig även i den meningen att de har olika 

inställningar till vinst. Enligt kommunallagen är kommunala bolag normalt förbjudna 

att organisera sin verksamhet i syfte att göra vinst (Collin et al., 2009). Ett kommunägt 

bolag ska ha ett kommunalt ändamål med sin verksamhet samt följa de 

kommunalrättsliga principerna (3 kap. 17§ KL). Dessa är principer för lokalisering (2 

kap. 1§ KL), likställighet (2 kap. 2§ KL) och självkostnad (8 kap. 3c§ KL). Undantag 

från dessa principer, med hänsyn till annan lag, finns bland annat för allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag och el- och fjärrvärmebolag (SKL, 2013). Dessa bolag 

ska enligt lagstiftningen inte bara vara allmännyttiga utan också agera utifrån 

affärsmässiga principer (SFS 2010:879 1 kap. 2§). Detta gör att de, i likhet med andra 

företag, kan betecknas som vinstdrivna organisationer (SKL, 2013). I privata bolag är 

ekonomisk vinst det generella målet medan själva verksamheten står i fokus i 

kommunala bolag (Rainey et al., 1976; Thomasson, 2009). Kommunala företag präglas 

dock ofta av motstridiga mål då de verkar inom en offentlig krets genom att 

allmänhetens behov ska tillgodoses, samtidigt som bolagen även måste rätta sig efter 

marknadens spelregler (Thomasson, 2009).   

 

En annan anledning till varför det är intressant att studera revisionskostnadernas storlek 

i kommunala och privata bolag, är att vi inte har hittat någon studie som undersöker 

revisionskostnaden i både kommunala och privata bolag. Studien kan även ha en 

praktisk användning vid förhandlingar om revisionsarvoden (Nikkinen & Sahlström, 

2004) samt för att minska revisionskostnaderna genom att påverka de relevanta 

variablerna.   
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara vilka faktorer som påverkar revisionskostnaderna i 

kommunala och privata bolag. 
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1.3 Disposition 

 

 

Inledning 

• I detta kapitel ges en introduktion i ämnet revisionskostnad. Sedan följer 
en beskrivning av tidigare studier som har gjorts inom ämnesområdet 
samt en problembakgrund. Detta mynnar ut i uppsatsens syfte. Kapitlet 
avslutas med uppsatsens disposition. 

Metod  

• I kapitlet redogörs det för uppsatsens forskningsansats och den 
teoretiska utgångspunkten. Uppsatsen bygger på en deduktiv ansats. 
Den teoretiska utgångspunkten bygger på agentteorin, revisionens 
begrepp risk och väsentlighet samt Simunics ursprungliga 
revisionskostnadsmodell.  

Teori 

• Kapitlet inleds med en beskrivning av faktorer som kan påverka 
revisionskostnaden. Detta följs av ett teoriavsnitt med hypoteser som 
utgör en grund för den empiriska undersökningen. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av hypoteserna. 

Empiri 

• I det här kapitlet beskrivs hur vi har gått tillväga i den empiriska 
undersökningen. Till största delen har dokumentstudier genomförts, 
vilka har omfattat de kommunala och privata fastighetsbolagens 
årsredovisningar. Dessa har kompletterats med ett antal intervjuer. 
Kapitlet avslutas med operationalisering av hypoteserna. 

Analys 1 

• I kapitlet presenteras resultatet av vår studie. Kapitlet är uppdelat i fem 
avsnitt. De första två avsnitten behandlar beskrivande statistik 
respektive bivariata analyser. I det tredje avsnittet redogörs det för 
resultaten av utförda regressionsmodeller. I det fjärde avsnittet 
presenteras de kompletterande analyserna medan hypotesprövningarna 
presenteras i det femte och sista avsnittet.   

Analys 2 

• I detta kapitel presenteras en analys av de genomförda intervjuerna. 
Kapitlet inleds med en sammanfattning av intervjudeltagarna och 
fortsätter med en presentation av respondenternas svar. 

Slutsats 

• I detta avslutande kapitel sammanfattas studien och analysens resultat 
diskuteras. Uppsatsen avslutas med egna reflektioner och förslag till 
vidare forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 

I kapitlet redogörs det för uppsatsens forskningsansats och den teoretiska 

utgångspunkten. Uppsatsen bygger på en deduktiv ansats. Den teoretiska 

utgångspunkten bygger på agentteorin, revisionens begrepp risk och väsentlighet samt 

Simunics ursprungliga revisionskostnadsmodell.  

 

2.1 Forskningsansats 

Då syftet med uppsatsen är att förklara storleken på revisionskostnaden i kommunala 

och privata bolag, utgår uppsatsen från en deduktiv ansats. Detta innebär att studien 

utgår från befintliga teorier samt tidigare gjord forskning (Jacobsen, 2002). 

Anledningen till att studien utgår från en deduktiv ansats är att det finns ett flertal 

tidigare studier som undersöker faktorer som påverkar revisionskostnaden (Simunic, 

1980; Firth, 1985; Rubin, 1988 med flera). Som en följd av att uppsatsen utgår från en 

deduktiv ansats, utvecklar vi hypoteser med hjälp av tidigare gjord forskning som vi 

sedan testar. Begreppsvaliditeten i studien ökar om uppställda hypoteser utgår från 

teorier (Bryman & Bell, 2005). Fördelen med den deduktiva ansatsen är att den utgår 

från erkända teorier som styr både insamlingen och tolkningen av datamaterialet 

(Davidson & Patel, 2003). Nackdelen med den deduktiva ansatsen är att den fokuserar 

på att hitta samband men tar inte hänsyn till förståelsen bakom dessa (Saunders et al., 

2007). Vi är dessutom medvetna om att valet av ansats kan leda till att vissa samband 

försummas, då uppställda hypoteser begränsar verkligt resultat (Jacobsen, 2002). 

 

Studien skulle alternativt kunna utgå från ett induktivt synsätt vilket innebär att vi skulle 

undersöka verkligheten först för att sedan kunna utveckla och formulera en teori 

(Saunders et al., 2007). Detta skulle dock inte passa vår uppsats då en sådan ansats 

används mestadels när det inte finns befintliga teorier att utgå ifrån (ibid). Med en 

induktiv ansats skulle det vidare finnas en risk att vi påverkas av våra förväntningar 

(Patel & Davidson, 2003), vilket inte är önskvärt. Genom valet av en deduktiv ansats 

kan inte lika många variabler samlas in som genom en induktiv ansats (Saunders et al., 

2007). Vi kan därmed missa en del faktorer som kan påverka revisionskostnaden (ibid). 

Genom att observera färre variabler leder det dock till att vi kan observera fler fall 

(ibid). Förhoppningsvis kan vi därför dra generella slutsatser om sambanden mellan de 

valda faktorerna.  
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

För att utforma lämpliga hypoteser använder vi oss av ett eklektiskt teoretiskt 

angreppssätt. Fördelen är att vi kan använda oss av olika teorier som ett komplement till 

varandra för att beskriva och förklara empirisk data (Gray et al., 1995). Detta antas 

bidra till en mer fullständig och rättvisande förståelse av det studerade fenomenet (ibid). 

Vi behöver vidare inte använda oss av hela teorier, utan kan använda de teoridelar som 

passar in och därmed utesluta andra (Neu & Simmons, 1996; Collin et al., 2009; 

Tagesson et al., 2009). Våra teoretiska utgångspunkter är forskning kring agentteorin, 

revisionens begrepp risk och väsentlighet, samt revisionskostnaden.  

 

Studiens främsta teoretiska utgångspunkt är agentteorin (Jensen & Meckling, 1976; 

Zimmerman, 1977). Agentteorin behandlar relationen mellan agenten och principalen 

och de risker som uppstår när principalen överlåter beslutsfattandet till agenten (Flint, 

1998). Då det antas att ledningens och ägarnas intresse är skiljt från varandra, samt att 

agenten inte alltid agerar utifrån principalens bästa, uppstår ett behov av en tredje part 

som ska kontrollera agentens arbete (Jensen & Meckling, 1976). Genom att anlita en 

revisor som opartiskt och oberoende granskar företagets räkenskaper och förvaltning 

kan bolaget minska sina agentkostnader (Watts & Zimmerman, 1990). Agentteorin 

används i ett antal tidigare studier som behandlar revisionskostnaden i både privat 

(Chaney et al., 2004) och kommunal sektor (Baber, 1983). Att agentteorin fortfarande är 

aktuell och kan till viss del användas som ett generellt ramverk för att förklara storleken 

på revisionsarvodet påvisas av Nikkinen och Sahlström (2004). 

 

Vår andra utgångspunkt är begreppen risk och väsentlighet. Risk- och 

väsentlighetsanalys är en viktig aktivitet i revisionsprocessen (FAR, 2014). Redan under 

planeringsstadiet bestämmer revisorer, med stöd av risk- och väsentlighetsanalysen, 

omfattningen på revisionsinsatsen samt hur själva granskningen ska genomföras (ibid). 

Genom att hänvisa till begreppen risk och väsentlighet motiverar revisorerna sina 

ställningstaganden (Öhman, 2005). Väsentligheten avgör vad revisionsarbetet ska 

inriktas på samt hur omfattande det ska bli (SKL, 2013). Syftet med att fastställa 

arbetsväsentligheten är att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter samt 

granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning och tidpunkt (ibid). Revisionsrisken, det 

vill säga risken att en revisor gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen, brukar 

delas in i inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk (Carrington, 2010). Den 
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inneboende risken är den övergripande risk som beror på företagets bransch och 

verksamhet (ibid). Kontrollrisken är risken för att ett väsentligt fel inte förhindras eller 

upptäcks av företagets egna system för intern kontroll (ibid). Upptäcktsrisken är risken 

för att revisorns substansgranskningsåtgärder inte upptäcker en felaktig uppgift (ibid). 

Ett vanligt samlingsnamn för bransch- och verksamhetsrisker, rapporteringsrisker, 

efterlevnadsrisker och förvaltningsrisker är affärsrisk (FAR, 2014). Företagets affärsrisk 

avgör revisionens inriktning och omfattning (ibid). Ju högre affärsrisk, desto större blir 

kravet på själva revisionsinsatsen (Carrington, 2010).  

 

I studien utgår vi även ifrån Simunics ursprungliga revisionskostnadsmodell (Simunic, 

1980). Simunics studie från 1980 undersöker variabler som påverkar revisionsarvodet 

och har dessutom legat till grund för forskningen inom revisionskostnad. Faktorer som 

har visat sig inverka på arvoden för revision av publika företag är det reviderade 

företagets storlek, komplexitet, risk samt revisionsbyråns storlek (ibid). Samband 

mellan företags storlek och revisionskostnad har även hittats i ett flertal andra studier 

(Palmrose, 1986; Turpen, 1995; Firth, 1997 med flera). Simunics (1980) studie har legat 

till grund för forskningen inom privata bolag (Palmrose, 1986; Houston et al., 2005). 

Simunics (1980) ursprungliga modell har dessutom utvidgats och anpassats till den 

kommunala sektorn (Baber, 1983; Rubin, 1988; Ward et al., 1994 & Johnsen et al., 

2004). Simunics modell är fortfarande användbar trots att ett antal ändringar har gjorts 

på senare år (Cobbin, 2002). 
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3. Teori 

Kapitlet inleds med en beskrivning av faktorer som kan påverka revisionskostnaden. 

Detta följs av ett teoriavsnitt med hypoteser som utgör en grund för den empiriska 

undersökningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av hypoteserna. 

 

3.1 Faktorer som påverkar revisionskostnaden 

Tidigare studier som har undersökt vad som påverkar revisionskostnaden, har bland 

annat studerat faktorer såsom företagets storlek, risk, komplexitet samt storleken på 

revisionsbyrån som utför revisionen (Simunic, 1980; Palmrose, 1986; Low et al., 1990; 

Firth, 1997 med flera). I denna studie kommer vi att testa de ovannämnda faktorerna, 

samt några andra faktorer, nämligen prispress, agentkostnader, knowledge spillover och 

sektorstillhörighet. Nedan presenterar vi våra hypoteser som bygger på teoretiska 

resonemang. 

 

3.1.1 Sektorstillhörighet 

Principal-agent problematiken existerar i olika organisatoriska sammanhang 

(Zimmerman, 1977). I privata företag är styrelsen agenten medan aktieägarna är 

principalen (ibid). I helägda kommunala bolag är förhållandet mer komplicerat. Å ena 

sidan är det kommunfullmäktige som är principal/ägare (SKL, 2013) och ledningen 

utgör en agent (Zimmerman, 1977; Collin et al., 2009). Å andra sidan kan politikerna 

som styr i kommunen ses som agenter medan kommuninvånarna i sin tur ses som 

principaler (Collin et al., 2009). På det sättet kan kommunfullmäktige samtidigt 

betraktas som principal och agent i respektive sammanhang. Politikerna förväntas, till 

följd av deras genuina önskan att bli omvalda, sträva efter att skapa en positiv bild av 

sig själva hos allmänheten och ta hänsyn till kommuninvånarnas intressen (Collin et al., 

2009). Detta antas skapa hårdare press på politikerna från kommuninvånarnas sida och 

leda till större incitament att övervaka kommunala bolag.  

 

Större övervakningsbehov antas uppstå på grund av kommunala bolags tvetydiga natur 

som består av en politisk sida och en affärsmässig sida, samt de krav som ställs från 

både den offentliga och den privata sektorn (Thomasson, 2009). Detta speciellt med 

hänsyn till att dessa sektorer i många hänseenden har skilda mål (ibid). Med tanke på att 

revisionskostnaden utgör en stor del av övervakningskostnaderna, förväntas 
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revisionsarvodet vara högre för kommunala bolag då förhållandet mellan agenten och 

principalen är mer komplicerat i dessa bolag (Nikkinen & Sahlström, 2004).  

 

En annan rimlig förklaring till varför revisionskostnader i kommunala bolag antas vara 

högre än i privata bolag, består i att dessa till skillnad från privata bolag revideras av två 

slags revisorer, dels av en lekmannarevisor och dels av en yrkesrevisor (SKL, 2013). Då 

den yrkesmässiga revisorn är medveten om att en lekmannarevisor också kommer att 

granska samma verksamhet, förväntas den yrkesmässiga revisorn vara mer noggrann för 

att inte riskera att göra fel som sedan upptäcks av lekmannarevisorn. Noggrannhet 

kräver tid vilket kan tänkas leda till ökade revisionskostnader. 

Baserat på resonemang ovan formulerar vi studiens första hypotes: 

 

Hypotes 1: Kommunala bolag har högre revisionskostnader jämfört med privata 

bolag. 

 

Å andra sidan brukar principaler i privata företag ha större inflytande än 

kommuninvånare (Zimmerman, 1977). Kommuninvånare är oftast ointresserade, 

mindre engagerade och mindre insatta i kommunala bolags verksamhet, samt har 

svårare att förstå hur konkreta beslut kommer att skapa ett personligt värde för dem i 

framtiden (ibid). Kommuninvånarna utövar inte lika hårt tryck på ledningen i 

kommunala bolag och har inte heller lika starkt övervakningsbehov jämfört med 

principaler i privata bolag (ibid). Detta till följd av att kommuninvånare inte brukar 

bosätta sig i en viss kommun eller betala skatt i syfte att maximera sin nytta så som 

företagsägare förväntas göra när de placerar kapital i ett bolag (ibid). Principaler i stora 

privata företag brukar dessutom ställa högre krav på revisorernas kompetens och 

professionalism (Halling, 2004). Detta efter att ett antal stora revisionsskandaler i privat 

sektor som exempelvis Enron och WorldCom i USA, Parmalat i Italien samt ABB, 

Habo Finans AB, HQ Bank AB och Panaxia AB i Sverige, har lett till hårdare reglering 

och högre revisionsarvoden (ibid).  

 

Ett annat motargument till hypotesen bygger på att professionella revisorer utgår ifrån 

risk- och väsentlighetsanalys i sitt arbete (Carrington, 2010). Det har identifierats ett 

positivt samband mellan affärsrisken och revisionskostnaderna (Bell et al., 2001; Niemi, 

2002). Privata bolag antas ha högre affärsrisk än kommunala bolag. Detta då 
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kommunala bolag oftast utför allmännyttiga tjänster och kommunen går in som garant 

för ett kommunalt bolag, om bolaget skulle hamna i ekonomiskt nödläge (Snidare, 

1998). Det är inte ovanligt att kommunala bolag hamnar i ekonomiska svårigheter men 

det händer sällan att kommunerna låter sina bolag gå i konkurs (HD, 2013). Lägre 

affärsrisk innebär att revision av kommunala bolag är mindre omfattande, vilket i sin tur 

innebär lägre revisionskostnader för kommunala bolag jämfört med privata bolag. 

Baserat på resonemang ovan formulerar vi en mothypotes: 

 

Mothypotes 1: Kommunala bolag har lägre revisionskostnader jämfört med privata 

bolag. 

 

3.1.2 Storlek 

Det har visat sig finnas ett samband mellan företags storlek och revisionskostnad i ett 

flertal studier (Simunic, 1980; Firth, 1985; Palmrose, 1986; Chan et al., 1993; Pong & 

Whittington, 1994; Firth, 1997; O’Sullivan, 2000; Niemi, 2002). Företagets storlek 

brukar operationaliseras genom företagets balansomslutning, det vill säga totala 

tillgångar (Simunic, 1980; Firth, 1985; Palmrose, 1986; Chan et al., 1993; Pong & 

Whittington, 1994; Firth, 1997; Niemi, 2002) och/eller företagets omsättning (Chan et 

al., 1993; Firth, 1985; Pong & Whittington, 1994; O’Sullivan, 2000). 

 

Det reviderade företagets storlek har i ett antal studier visats vara den i särklass 

viktigaste förklaringsvariabeln vid fastställandet av revisionsarvodet (Simunic, 1980; 

Chan et al., 1993). En av de mest inflytelserika prissättningsmodellerna utformades av 

Simunic (1980). I modellen antas det finnas ett icke-linjärt positivt signifikant samband 

mellan företagets totala tillgångar och revisionskostnaden (ibid). Att sambandet är icke-

linjärt beror på revisionsbolagens möjligheter att sänka produktionskostnaderna till följd 

av stordriftsfördelar (Simunic, 1980; Firth, 1985; Chan et al., 1993; Firth, 1997). 

 

Mängden resurser som revisorn lägger ner på revisionsuppdraget påverkas av ett ökat 

antal transaktioner i företaget (Firth, 1997). Storleken på kunden påverkar direkt hur 

mycket arbete som måste göras i revisionen (Gerard et al., 1994; Firth, 1997). Detta 

beror på att det reviderade företagets ökade storlek leder till att revisorn måste utföra 

mer arbete för att säkerställa att det finns tillräcklig överensstämmelse och 

substansgranskning (Gerard et al., 1994). Nikkinen och Sahlström (2004) menar att 
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avståndet mellan agenten och principalen blir allt större ju mer företaget växer i storlek, 

samt att detta leder till ett ökat övervakningsincitament. En ökad agentkostnad kommer 

att leda till att kostnaden för revisionen ökar (ibid). Då storleken på företaget ökar antas 

agenten lägga mer resurser på revisionen (Zimmerman, 1977). 

Baserat på resonemang ovan formulerar vi studiens andra hypotes: 

 

Hypotes 2: Bolagets storlek har signifikant positivt samband med revisionskostnad. 

 

3.1.3 Komplexitet 

Företagets komplexitet kan utifrån revisionens perspektiv ses som den mängd arbete 

som ska läggas ner på granskningen och dess svårighetsgrad (Pong & Whittington, 

1994). Komplexiteten kan stå för andelen ovanliga transaktioner som inte tillhör den 

ordinarie verksamheten, hur kvaliteten på den interna kontrollen är samt antal 

dotterbolag (Chan et al., 1993). Som ett mått på komplexitet använder Gerard et al. 

(1994) antal enheter ett bolag har utöver sin kärnverksamhet. Komplexiteten ökar vid 

fler antal enheter i företaget (ibid). Ökad komplexitet leder till ökade revisionskostnader 

(ibid). Detta eftersom det i mer komplexa företag krävs mer tid och kraft av revisorn i 

dennes planering, samordning och själva genomförandet av revisionen (ibid). Samband 

mellan antal dotterbolag och deras påverkan på revisionskostnaden har testats i ett 

flertal studier (Simunic, 1980; Firth, 1985; Chan et al., 1993; Gerard et al., 1994). Av 

dessa studier kommer Simunic (1980), Chan et al. (1993) och Gerard et al. (1994) fram 

till att det finns ett positivt samband mellan dessa två variabler. Firth (1985) finner 

däremot inte något samband mellan dessa två variabler. 

 

Vissa typer av transaktioner och tillgångar är mer komplexa än andra och kräver därför 

mer granskning (Simunic, 1980). Kundfordringar och varulager är två exempel på 

sådana tillgångar (ibid). Dessa tillgångar tros kräva mer revisionsarbete än många andra 

typer av tillgångar (Firth, 1997). Detta på grund av deras omfattning, risk för 

manipulation samt exponering för bedrägeri (ibid). Ett flertal tidigare studier har funnit 

ett positivt samband mellan komplexiteten, mätt som andel varulager och 

kundfordringar av totala tillgångar, och revisionskostnaden (Simunic, 1980; Francis & 

Stoke, 1986; Simon & Francis, 1988). Chan et al. (1993) och Ahmed och Goyal (2005) 

har däremot inte funnit något samband mellan nivån av komplexiteten och 

revisionskostnaden. 
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Baserat på resonemang ovan formulerar vi studiens tredje hypotes: 

 

Hypotes 3: Bolagets komplexitet har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad. 

 

3.1.4 Risk 

En annan väl utforskad faktor som antas påverka revisionskostnaden är bolagets 

affärsrisk (Simunic, 1980; Firth, 1985; Francis & Stokes, 1986; Chan et al., 1993; Gul 

& Tsui, 1998; Gul & Tsui, 2001; Niemi, 2002; Nikkinen & Sahlström, 2003 med flera).  

I ett antal studier har affärsrisken mätts som skuldsättningsgrad, balanslikviditet eller 

kassalikviditet (Francis & Stokes, 1986; Chan et al., 1993; Gul & Tsui, 1998; Gul & 

Tsui, 2001). Andra studier har mätt affärsrisken som räntabilitet på totalt kapital, 

nettoförlust i ett av de två senaste åren och en oren revisionsberättelse det senaste året 

(Simunic, 1980; Firth, 1985; Francis & Stokes, 1986; Palmrose, 1986). Ett annat mått 

som har använts för att operationalisera bolagets affärsrisk har varit betavärdet (Firth, 

1985; Chan et al., 1993). 

 

Francis och Stokes (1986) har funnit ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och 

revisionskostnad, men däremot inget samband mellan kassalikviditet och 

revisionskostnad. Gul och Tsui (2001) har identifierat ett positivt samband mellan 

skuldsättningsgrad, balanslikviditet och revisionskostnad. Tre år tidigare kunde Gul och 

Tsui (1998) dock endast påvisa ett positivt samband mellan balanslikviditet och 

revisionskostnad. Chan et al. (1993) har däremot inte funnit något samband mellan 

skuldsättningsgrad, kassa- samt balanslikviditet och revisionskostnad. 

 

Räntabilitet på totalt kapital har i vissa studier inte visat sig påverka revisionskostnaden 

(Simunic, 1986; Firth, 1985). Chan et al. (1993) har dock funnit ett negativt samband 

mellan räntabilitet på totalt kapital och revisionskostnad. Simunic (1980), Francis och 

Stokes (1986) samt Palmrose (1986) har funnit ett positivt samband mellan en oren 

revisionsberättelse det senaste året och revisionsarvodet. Sambandet har däremot inte 

kunnat påvisas av Firth (1985). Simunic (1980) har även visat att det finns ett svagare 

samband mellan nettoförlust i ett av de senaste åren och kostnaden för revision. Detta 

har inte påvisats av Firth (1985) samt Francis och Stokes (1986). Betavärdet har visat 

sig ha ett positivt signifikant samband med revisionskostnader av Firth (1985) men inte 
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av Chan et al. (1993). 

 

Bolagets affärsrisk är en av de viktigaste faktorer som avgör den planerade 

omfattningen av revisionen (Niemi, 2002). Föreligger det ökad affärsrisk krävs det mer 

arbete av revisorn vilket leder till högre revisionskostnader (ibid). Det är även vanligt 

att revisorer tar ut en riskpremie på grund av risken de utsätts för vid granskning av 

företaget (Firth, 1997). Enligt Firth (1997) tar revisionsbolagen ut en riskpremie för att 

kompensera risken som finns för negativ publicitet som skulle kunna skada byråns 

rykte. Oftast är det just bolag som har en högre affärsrisk som berörs av riskpremien, 

vilket innebär att dessa företag får betala högre revisionsarvode än andra företag 

(Niemi, 2002). Ett företag som exempelvis har förluster bakom sig har incitament att 

ingå riskabla affärer (Firth, 1985). Dessa tvivelaktiga affärer kräver större ansträngning 

från revisorns sida vilket leder till högre revisionskostnader (ibid). Ett företag som har 

finansiella problem kan även behöva lägga mer medel på revisionen för att få en så 

rättvisande bild av företagets finansiella situation som möjligt (Firth, 1997). 

Baserat på resonemang ovan formulerar vi studiens fjärde hypotes: 

 

Hypotes 4: Bolagets risk har signifikant positivt samband med revisionskostnad. 

 

Genom en mer omfattande revision uppnår redovisningen i kommunala och privata 

företag sin trovärdighet, vilket gör det lättare och billigare för dem att få extern 

finansiering (Cassel, 2000). Vi antar dock att långivarnas risk i kommunala bolag 

minskar om en kommun går i borgen för kommunala bolags åtaganden. Detta beror 

delvis på de riskbedömningar som kommuner gör inför varje nytt borgensåtagande, där 

gäldenärens likviditet, finansiella ställning, budget och finansiella prognoser analyseras 

(SKL, 2012). Går kommunen in som garant för ett kommunalt bolag blir risken att 

bolaget försätts i konkurs betydligt lägre då det skulle få alldeles för allvarliga 

konsekvenser för kommunens kreditvärdighet (Snidare, 1998). Detta förväntas leda till 

lägre krav på revisionens omfattning från långivarnas sida och lägre revisionskostnader 

som följd (ibid).  

Baserat på resonemang ovan formulerar vi studiens femte hypotes: 

 

Hypotes 5: Kommunal borgen har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad. 
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3.1.5 Val av revisionsbyrå 

Samband mellan revisionsbyråns storlek och revisionskostnad har behandlats i tidigare 

studier (Simunic, 1980; Palmrose, 1986; Firth, 1997; Nikkinen & Sahlström, 2004). De 

största revisionsbyråerna (Big 8 och sedan Big 4) innehar en stor del av 

marknadsandelarna vilket ger dem incitament att ta ut högre arvode (Palmrose, 1986). 

De största revisionsbyråerna har även anklagats för att agera som kartell och använda 

sig av monopolistisk prissättning (Simunic, 1980; Palmrose, 1986; Deis and Giroux, 

1992; Basioudis & Ellwood, 2005). Ett motargument är att de största revisionsbyråerna, 

till följd av sin storlek, har möjlighet att utnyttja stordriftsfördelar och därmed ta ut 

lägre arvode (Simunic, 1980). 

 

En annan anledning till varför val av revisionsbyrå kan påverka revisionskostnaderna, 

består i att kvalitet på erbjudna revisionstjänster och personalens kompetens oftast knyts 

till större revisionsbyråer (Palmrose, 1986). De större byråerna antas ha bättre och 

effektivare rutiner, mer resurser samt mer erfarenhet från flera branscher (ibid). Dessa 

är förutsättningarna för högre kvalitet och säkerhet för klienten, vilket i sin tur också är 

en godtagbar anledning att ta ut högre arvode (ibid). Det har även i tidigare studier 

funnits indikationer på så kallade branding costs i revisionsbranschen (Simunic, 1980; 

Palmrose, 1986; Deis and Giroux, 1992; Basioudis & Ellwood, 2005). Detta har dock 

inte kunnat påvisas i vissa andra studier (Rubin, 1988; Firth, 1997). Att de stora 

revisionsbyråerna kräver mer betalt för sina tjänster till följd av bättre kvalitet har 

påvisats i ett antal studier (Palmrose, 1986; Chan et al., 1993; DeFond et al., 2002). 

 

Palmrose (1986) har studerat revisionskostnaden i ett stort antal amerikanska företag, 

både privata och publika. I studien har ett positivt samband identifierats mellan 

revisionsarvoden och revisionsbyråns storlek som operationaliserats som tillhörighet till 

Big 8 (ibid). Simunic (1980) har däremot inte funnit något samband mellan 

revisionsbyråns storlek och revisionsarvodet. Det har visat sig att 7 av de 8 största 

revisionsbyråerna på den tiden i genomsnitt tog ut lägre revisionsarvoden jämfört med 

mindre revisionsbyråer (ibid). Detta till följd av stordriftsfördelar som de största 

revisionsbyråerna besitter (ibid). Att en av byråerna, nämligen PwC, tog ut högre arvode 

berodde på att byråns klienter efterfrågade kontrollsystem vars kvalitet skulle överstiga 
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genomsnittet (ibid). Firth (1997) och Nikkinen och Sahlström (2004) har inte funnit 

något samband mellan revisionsbyråns storlek och revisionsarvode.  

 

Andra studier har dock kommit fram till att stora revisionsbyråer debiterar olika 

beroende på om de utför revision i stora eller små bolag (Francis & Stokes, 1986; 

Francis & Simon, 1987; Lee, 1996). Det har visats sig att mindre företag får betala 

högre revisionsarvode än stora företag (ibid). Detta på grund av att revisionsbyråernas 

minskning i enstaka arvoden kompenseras med hjälp av stordriftsfördelar (ibid). 

Baserat på resonemang ovan formulerar vi studiens sjätte hypotes: 

 

Hypotes 6: Val av revisionsbyrå har signifikant samband med revisionskostnad 

 

3.1.6 Prispress 

I tidigare studier har det påvisats att byte av revisionsbolag minskar revisionskostnaden 

de första åren (DeAngelo, 1981; Simon & Francis, 1988, Johnson 2001). I sin studie har 

Simon och Francis (1988) rapporterat att revisionskostnaden i det inledande året i 

genomsnitt är 24 procent lägre än den normala avgiftsnivån, 15 procent lägre under de 

efterföljande två åren för att avgiften under det fjärde året ska uppgå till normal nivå. 

DeAngelo (1981) hävdar att vissa revisionsbyråer använder sig av en 

prissättningsstrategi som benämns Low-balling. Det är en välkänd och väldigt 

omskriven strategi som går ut på att ett lägre pris som inte täcker kostnaderna sätts i 

början för den nya kunden (ibid). De efterföljande åren när revisorn är etablerad hos 

kunden, höjer revisionsbolaget priset för att istället ta ut det rätta priset (De Angelo, 

1981; Ettredge & Greenberg, 1990; Pong & Whittington, 1994). 

 

Det finns flera orsaker till varför revisionsbyråerna väljer att ta ut lägre arvode i början 

av en affär med en ny kund. En av förklaringarna är att byråerna kommer att göra 

vinster i framtiden som kommer att täcka de lägre priserna som togs ut i början (De 

Angelo, 1981). Förklaringen bakom ett lägre pris för nya kunder är enligt Johnson 

(2001) att byråerna behöver slå sig in på nya marknader och därmed bredda sitt 

geografiska område. Vidare beror det även på att byråerna vill förhindra att deras 

konkurrenter slår sig in på samma marknad (ibid).                       

Baserat på resonemang ovan formulerar vi studiens sjunde hypotes: 
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Hypotes 7: Byte av revisionsbyrå har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

 

3.1.7 Ledningens ägarandel 

Ledningens ägarandel har antagits vara en viktig faktor som påverkar 

revisionskostnaden (Chan et al., 1993; Firth, 1997; O’Sullivan, 2000; Gul & Tsui, 2001; 

Nikkinen & Sahlström, 2004; Niemi 2005). Utgångspunkten för resonemanget är 

agentteorin som enligt Nikkinen och Sahlström (2004) kan användas som ett generellt 

ramverk för att förklara storleken på revisionsarvodet. Behovet av revision uppstår till 

följd av konflikten mellan agenten och principalen (Jensen & Meckling, 1976; 

Zimmerman, 1977), och syftet med revisionen är bland annat att minska 

agentkostnaderna (Watts & Zimmerman, 1990). Om ledningens ägarandel är hög 

förväntas principalens och agentens intressen synkroniseras vilket leder till minskade 

agentkostnader (ibid). Detta innebär följaktligen också lägre revisionskostnader, då det 

inte är nödvändigt att lägga ner lika mycket tid på granskning av ledningens förvaltning 

(Chan et al., 1993; O’Sullivan, 2000; Gul & Tsui, 2001). 

 

Faktorn har testats och visat på ett negativt samband mellan ledningens ägarandel och 

revisionskostnader av bland annat Chan et al. (1993), O’Sullivan (2000) samt Gul och 

Tsui (2001). Detta innebär att principaler i företag där ledningen har en liten eller ingen 

ägarandel är villiga att betala mer för revisonen. Sambandet har dock inte kunnat 

påvisas av Firth (1997) och Niemi (2005). 

Baserat på resonemang ovan formulerar vi studiens åttonde hypotes: 

 

Hypotes 8: Ledningens ägarandel har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

 

3.1.8 Fria kassaflöden 

Storleken på de fria kassaflödena har antagits påverka konflikten mellan principalen och 

agenten (Jensen & Meckling, 1976; Jensen, 1986; Gul & Tsui, 1998; Gul & Tsui, 2001; 

Nikkinen & Sahlström, 2004). Agentkostnaderna antas vara högre i de företag vars fria 

kassaflöden är stora (Gul & Tsui, 1998; Rubin, 1988; Gul & Tsui, 2001). Högre fria 

kassaflöden ger agenten större möjligheter och möjliggör fler investeringsalternativ 

(ibid). Detta kräver hårdare kontroll över agenten då agenten förväntas agera i eget 
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intresse och välja projekt med negativa nettonuvärden, istället för att betala ut utdelning 

till aktieägarna (ibid). Risken för att agenten manipulerar redovisningen och undanhåller 

utgifter är högre i lågtillväxtföretag med höga fria kassaflöden (Gul & Tsui, 1998; Gul 

& Tsui, 2001). Detta kräver större revisionsinsatser och följaktligen också högre 

revisionskostnader (ibid). Ett antal studier har påvisat ett positivt samband mellan fria 

kassaflöden och revisionskostnaden (Gul & Tsui, 1998; Gul & Tsui, 2001). 

Baserat på resonemang ovan formulerar vi studiens nionde hypotes: 

 

Hypotes 9: Bolagets fria kassaflöden har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

 

3.1.9 Knowledge spillover 

Engelska termen ”knowledge spillover” beskriver de synergier som uppstår mellan 

revisions- och konsulttjänster när de utförs av en och samma revisionsbyrå (Simunic, 

1984; Abdel-Khalik, 1990; Firth, 1997; Firth, 2002). Beställning av konsult- och 

revisionstjänster hos samma revisionsbolag förväntas leda till effektiviseringar och 

kostnadsbesparingar genom kunskapsöverföring (Simunic, 1984). Detta då båda 

tjänsterna kräver specifik kunskap om företaget, dess verksamhet och bransch vilket kan 

tyda på ett negativt samband mellan kostnader för revision och konsulttjänster (ibid). 

 

Emellertid visar Simunic (1984), Palmrose (1986) och Firth (1997) på ett positivt 

samband, vilket innebär att företag som beställer revisions- och konsulttjänster hos en 

och samma revisionsbyrå får betala högre arvode. Resultatet antas dock överensstämma 

med hypotesen om ”knowledge spillover” (ibid). Simunic (1984) kommer fram till att 

funktioner för revisionskostnader och kostnader för konsulttjänster är ömsesidigt 

beroende, och att den kunskap som uppstår under revisionsprocessen leder till 

ytterligare uppdrag för konsulter och vice versa. Alternativt antas beställning av båda 

tjänsterna samtidigt hos samma revisionsbyrå leda till minskad debitering per timme, 

vilket resulterar i att företag köper fler timmar på grund av att efterfrågan på 

revisionstjänster är relativt elastisk (ibid). Detta resonemang kan dock ifrågasättas i 

ljuset av Palmrose (1986) som visar på samma positiva samband mellan 

revisionskostnader och konsulttjänster beställda hos två olika revisionsbyråer. Detta 

tyder på att kostnadsökningen för såväl revisions- som konsulttjänster beror på andra 
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faktorer såsom organisationsförändringar eller förändringar i redovisnings- och/eller 

kontrollsystem (ibid). 

 

Firth (1997) identifierar också ett positivt samband mellan revisions- och konsulttjänster 

men blir dock kritiskt till resultatet. Han antar att förklaringen bakom sambandet bygger 

på att det är stora organisationsförändringar såsom fusioner, företagsförvärv, 

nyemissioner, nya redovisnings- och informationssystem, ny VD och 

företagsrekonstruktion som leder till ett ökat behov av revisions- och konsulttjänster 

(ibid). Firth (2002) kontrollerar om de studerade företagen har genomgått stora 

organisationsförändringar och finner inget samband mellan revisionskostnader och 

konsultkostnader. 

Baserat på resonemang ovan formulerar vi studiens tionde och elfte hypotes: 

 

Hypotes 10: Konsultkostnader har signifikant positivt samband med revisionskostnad. 

 

Hypotes 11: Organisationsförändringar har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

 

3.1.10 Sammanfattning av hypoteser 

 

Hypotes 1: Kommunala bolag har högre revisionskostnader jämfört med privata 

bolag 

Då revisionskostnaden utgör en stor del av övervakningskostnaderna, förväntas 

revisionsarvodet vara högre i kommunala bolag då förhållandet mellan agenten och 

principalen är mer komplicerat i dessa bolag (Nikkinen & Sahlström, 2004). En annan 

förklaring till varför revisionskostnaden i kommunala bolag kan tänkas vara högre än i 

privata bolag, beror på att kommunala bolag utöver yrkesrevisorn också behöver 

granskas av en lekmannarevisor (SKL, 2013). 

 

Mothypotes 1: Kommunala bolag har lägre revisionskostnader jämfört med 

privata bolag 

Övervakningsbehovet är inte lika starkt hos kommuninvånarna som hos principalerna i 

privata bolag, vilket leder till minskat behov av omfattande revision och därmed lägre 

revisionskostnader (Zimmermann, 1977). Då kommunala bolag oftast utför 
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allmännyttiga tjänster och kommunen kan gå in som garant för ett kommunalt bolag, 

antas affärsrisken vara lägre i kommunala bolag (Snidare, 1998). Lägre risk i 

kommunala bolag leder till mindre behov av omfattande revision, vilket i sin tur antas 

leda till lägre revisionskostnader i kommunala bolag. 

 

Hypotes 2: Bolagets storlek har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

I flertal studier har det visat sig finnas ett samband mellan företagets storlek och 

revisionskostnad (Simunic, 1980; Firth, 1985; Palmrose, 1986; Chan et al., 1993 med 

flera). Antalet transaktioner inom företaget avgör hur mycket resurser revisorn kommer 

att lägga ner på uppdraget (Firth, 1997). Ju större företaget är, desto större blir avståndet 

mellan agenten och principalen, vilket leder till ett ökat övervakningsincitament och 

därmed ökad kostnad för revision (Nikkinen & Sahlström, 2004). 

 

Hypotes 3: Bolagets komplexitet har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

Faktorer som kan påverka komplexiteten i ett företag är andelen ovanliga transaktioner 

som inte tillhör den ordinarie verksamheten, kvaliteten på den interna kontrollen samt 

antal dotterbolag (Chan et al., 1993). Ökad komplexitet leder till ökade 

revisionskostnader (Gerard et al., 1994). Vissa typer av transaktioner och tillgångar är 

mer komplexa än andra och kräver därför mer granskning (Simunic, 1980).  

 

Hypotes 4: Bolagets risk har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Det är vanligt att revisorer tar ut en riskpremie på grund av risken de utsätts för vid 

granskning av bolag med högre affärsrisk (Firth, 1997). En ökad risk för att misslyckas 

med revisionsuppdraget leder till större revisionskostnader (Niemi, 2002). Ett företag 

som har förluster bakom sig kan tänkas ha incitament att ingå riskabla affärer (Firth, 

1985). Dessa riskabla affärer kräver större ansträngning från revisorn vilket leder till 

ökade revisionskostnader (ibid) 

 

Hypotes 5: Kommunal borgen har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

Går kommunen in som garant för ett kommunalt bolag minskar risken att bolaget 

försätts i konkurs då det skulle få alldeles för allvarliga konsekvenser för kommunens 
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kreditvärdighet (Snidare, 1998). Detta kan tänkas leda till lägre krav på revisionens 

omfattning vilket i sin tur leder till lägre revisionskostnader.  

 

Hypotes 6: Val av revisionsbyrå har signifikant samband med revisionskostnad 

I ett antal studier har det påvisats att stora revisionsbyråer tar ut högre revisionsarvode 

då deras tjänster anses vara av bättre kvalitet (Palmrose, 1986; Chan et al, 1993; 

DeFond et al., 2002). Simunic (1980) har identifierat att PwC tar ut högre arvode än 

övriga byråer. Andra studier har dock kommit fram till att stora revisionsbyråer 

debiterar olika beroende på om de utför revision i stora eller små bolag (Francis & 

Stokes, 1986; Francis & Simon, 1987; Lee, 1996).  

 

Hypotes 7: Byte av revisionsbyrå har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

I tidigare studier har det visats att byte av revisionsbyrå leder till lägre 

revisionskostnader de första åren (DeAngelo, 1981; Simon & Francis, 1988, Johnson 

2001). Revisionsbyråerna använder sig av en lägre prissättning för att ta sig in på nya 

marknader men också för att kunna konkurrera med revisionsbyråer som redan innehar 

uppdragen (Johnson, 2001).  

 

Hypotes 8: Ledningens ägarandel har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

Ett signifikant negativt samband mellan ledningens ägarandel och revisionskostnader 

har påvisats i ett flertal tidigare studier (Chan et al., 1993; O’Sullivan, 2000; Gul & 

Tsui, 2001). Om ledningens ägarandel är hög, förväntas principalens och agentens 

intresse synkroniseras, vilket leder till en minskning av agentkostnaderna (ibid). Detta 

innebär följaktligen också lägre revisionskostnader, då det inte är nödvändigt att lägga 

ner lika mycket tid på granskningen av ledningens förvaltning (ibid). 

 

Hypotes 9: Bolagets fria kassaflöden har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad  

Agentkostnaderna antas vara högre i företag vars fria kassaflöden är stora (Gul & Tsui, 

1998; Rubin, 1988; Gul & Tsui, 2001). Risken för att agenten manipulerar 

redovisningen ökar ju större de fria kassaflöden är, vilket leder till en mer omfattande 
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revision och följaktligen också högre revisionskostnader (Gul & Tsui, 1998; Gul & 

Tsui, 2001).  

 

Hypotes 10: Konsultkostnader har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

I ett flertal tidigare studier har det påvisats ett samband mellan beställning av konsult- 

och revisionstjänster hos samma revisionsbyrå och revisionskostnaden (Simunic, 1984; 

Palmrose, 1986; Firth, 1997). Detta innebär att företag som beställer revisionstjänster 

och konsulttjänster från samma byrå får betala mer i arvode (ibid). 

 

Hypotes 11: Organisationsförändringar har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

Stora organisationsförändringar såsom fusioner, företagsförvärv, nyemissioner, nya 

redovisnings- och informationssystem, ny VD och företagsrekonstruktion leder till ett 

ökat behov av revisions- och konsulttjänster (Firth, 2002). 
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3.1.11 Översikt av hypoteser i tabellform 

Tabell 3.1: Översikt av hypoteser 

Faktor Hypoteser 

 

 

1. Sektorstillhörighet 

1. Kommunala bolag har högre 

revisionskostnader jämfört med privata bolag 

1. Kommunala bolag har lägre 

revisionskostnader jämfört med privata bolag 

2. Storlek 2. Bolagets storlek har signifikant positivt 

samband med revisionskostnad 

3. Komplexitet 3. Bolagets komplexitet har signifikant positivt 

samband med revisionskostnad 

 

 

4. Risk 

4. Bolagets risk har signifikant positivt 

samband med revisionskostnad 

5. Kommunal borgen har signifikant negativt 

samband med revisionskostnad 

5. Val av 

revisionsbyrå 

 6. Val av revisionsbyrå har signifikant 

samband med revisionskostnad 

6. Prispress 7. Byte av revisionsbyrå har signifikant 

negativt samband med revisionskostnad 

 

 

7. Agentkostnader 

8. Ledningens ägarandel har signifikant 

negativt samband med revisionskostnad 

9. Bolagets fria kassaflöden har signifikant 

positivt samband med revisionskostnad 

 

 

8. Knowledge 

spillover 

10. Konsultkostnader har signifikant positivt 

samband med revisionskostnad 

11. Organisationsförändringar har signifikant 

positivt samband med revisionskostnad 
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4. Empirisk metod 

I det här kapitlet beskrivs hur vi har gått tillväga i den empiriska undersökningen. Till 

största delen har dokumentstudier genomförts, vilka har omfattat de kommunala och 

privata fastighetsbolagens årsredovisningar. Dessa har kompletterats med ett antal 

intervjuer. Kapitlet avslutas med operationalisering av hypoteserna. 

 

4.1 Empirisk avgränsning 

Då tiden och resurserna är begränsade har vi funnit det nödvändigt att göra vissa 

avgränsningar. Vi har valt att avgränsa oss till kommunala och privata fastighetsbolag 

vars verksamhet består av uthyrning och förvaltning. Anledningen till att vi har valt att 

avgränsa oss till just fastighetsbolag beror på att kommunala fastighetsbolag ska agera 

affärsmässigt (SFS 2010:879 1 kap. 2§), något kommunala bolag normalt inte får göra 

(Collin et al., 2009). Denna typ av jämförelse blir därmed rättvis då de kommunala 

fastighetsbolagen agerar på samma affärsmässiga grunder som privata fastighetsbolag. 

Vi har vidare funnit det intressant att undersöka just fastighetsbolag då 

fastighetsbranschen är en väldigt bred bransch som sysselsätter ungefär 100 000 

människor (SABO, 2013). Genom den empiriska avgränsningen har vi begränsat 

datamängden för att kunna analysera den insamlade empirin inom studiens tidsram.  

 

4.2 Undersökningsmetod  

Med denna studie ämnar vi att undersöka vilka faktorer som påverkar 

revisionskostnaden i kommunala och privata fastighetsbolag. Då vi använder en 

deduktiv ansats och har för avsikt att undersöka ett så stort urval som möjligt, är en 

kvantitativ undersökningsmetod mest lämplig (Bryman & Bell, 2005). Valet mellan 

kvantitativ och kvalitativ metod avgjordes utifrån vår problemformulering som är 

förklarande (Jacobsen, 2002). Datainsamlingen har skett i form av bolagsinformation 

som har införskaffats från bolagens årsredovisningar. Med andra ord är det vi studerar 

mätbart och den kvantitativa metoden syftar just till att mäta och förklara (Nyberg & 

Tidström, 2012). Med hjälp av kvantitativ data ökar även vår möjlighet att generalisera 

resultatet till hela populationen (Bryman & Bell, 2005). Vid genomförandet av studien 

är det dock viktigt att beakta de nackdelar som finns vid användandet av kvantitativ 

data. En vanlig risk är att det kan leda till en ytlig uppfattning, vilket innebär att vi kan 

misslyckas med att förstå det grundläggande problemet (Jacobsen, 2002). 
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När vi väl fick fram vårt resultat tyckte vi att det var intressant att höra revisorers och 

Vd:s/ekonomichefers åsikter om vårt forskningsresultat, varför vi valde att genomföra 

ett antal uppföljningsintervjuer. Detta för att få ytterligare kunskaper om våra resultat. 

Det blev därmed nödvändigt att komplettera med en kvalitativ metod. Detta då 

människors upplevelser undersöks bäst genom den kvalitativa metoden (Ahrne, 2011). 

Genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ data, ökar studiens validitet då 

resultatens överensstämmelse kan utvärderas (Bryman, 2011). Då vi valde att 

genomföra intervjuer kunde vi fånga upp andra faktorer och få en annan syn på vårt 

forskningsområde (Jacobsen, 2002). Våra respondenter kunde komma med mer 

information och intressanta synpunkter som vi inte tänkte på (Denscombe, 2009). Detta 

gav oss i sin tur en djupare förståelse för vårt forskningsområde (ibid).  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Datamaterialet har bestått av uppgifter om bolagens revisionskostnad, omsättning, totala 

tillgångar, kundfordringar, varulager, antal dotterbolag, oren revisionsberättelse det 

senaste året, nettoförlust de senaste två åren, skuldsättningsgrad, revisionsbyrå bolagen 

använder sig av, byte av revisionsbyrå de senaste två åren, fria kassaflöden, ledningens 

ägarandel och organisationsförändringar i bolagen det senaste året. Vi har även tittat på 

om bolagen köper in konsulttjänster från revisionsbyrån som reviderar deras verksamhet 

eller någon från annan byrå. Vi har dessutom undersökt om borgen har lämnats till de 

kommunala bolagen. För att samla in den information vi behöver har vi till störst del 

valt att genomföra en dokumentstudie. Valet att utföra dokumentstudie beror på att vi 

har kunnat samla in mycket information, vilket gav oss en bra grund för att kunna 

analysera materialet och dra slutsatser. Nackdelen med dokumentstudie är att det kan 

vara svårt att hitta all data (Saunders et al., 2007). Alternativ som exempelvis 

enkätundersökningar lämpar sig dock inte lika bra då risken för bortfall skulle blivit 

betydligt större (Christensen et al., 2008). Utifrån våra hypoteser bedömer vi det 

relevant att utgå från sekundärdata hämtad från bolagens årsredovisningar. 

Sekundärdata består av skrivet material framtaget för annat ändamål än för studien, 

såsom årsredovisningar (Saunders et al., 2007). Fördelen med att använda sig av 

sekundärdata är att vi kan gå tillbaka till källan samt komplettera vid behov (Jacobsen, 

2002). En annan fördel är att det sparar tid då informationen redan finns insamlad och 

presenterad på ett och samma ställe (Blumberg, 2008). Nackdelen med att använda sig 
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av sekundärdata är att det kan kräva mycket tid att lära känna materialet (Bryman, 

2004).  

 

Den kvalitativa datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer där vi har ställt ett 

antal frågor men även låtit respondenterna till viss del diskutera fritt kring vårt 

ämnesområde. Eftersom vi hade en del specifika frågor lämpade sig semi-strukturerade 

intervjuer bäst. Detta då semi-strukturerade intervjuer kännetecknas av att forskaren har 

en lista med specifika frågor men ger respondenterna trots detta en stor frihet att 

utforma sina svara på sitt egna sätt (Bryman & Bell, 2005). En ostrukturerad intervju 

hade varit ett alternativ där respondenterna kan tala mer fritt kring studiens område 

(ibid). Detta valdes dock bort då vi hade en del konkreta frågor som vi ville få svar på.  

 

4.4 Tvärsnittsstudie   

För att få svar på vilka faktorer som påverkar revisionskostnaden i kommunala och 

privata fastighetsbolag, har vi behövt samla in en del information från årsredovisningar. 

Informationen har behövts för att kunna testa våra hypoteser som har ställts upp utifrån 

den teoretiska referensramen. Då vi ville undersöka förhållandet i en viss population 

och vid en viss tidpunkt, lämpar sig en tvärsnittsstudie bäst (Bryman & Bell, 2005). 

Risken med en tvärsnittsstudie är att det endast går att uttala sig om ett förhållande vid 

en viss tidpunkt och därmed är det svårt att se förändringar över tid (ibid). Alternativet 

skulle varit att genomföra en longitudinell studie som uttrycker sig om förhållandet över 

tid. Detta skulle dock inte passa vår studie då vi vill uttrycka oss om förhållandet vid en 

viss tidpunkt.  

 

Vi har valt att titta på år 2012 för att studien ska bli så korrekt och rättvis som möjligt. 

År 2014 är ett år för nära i tiden med tanke på att bolagen ännu inte har hunnit 

sammanställa och publicera sina årsredovisningar. År 2013 skulle inte heller vara ett 

lämpligt och rättvisande år då K3 kom till det året. Detta antas ha lett till att revisorer 

behövde lägga ner mer tid på att ta till sig den nya lagregleringen. Därmed anser vi att 

år 2012 är det lämpligaste undersökningsåret.  

 

4.5 Urval  

Målpopulationen i studien har bestått av Sveriges kommunala och privata 

fastighetsbolag. Vi ville omfatta så många bolag som möjligt i studien, då 
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generaliseringen blir mer tillförlitlig vid större urval och validiteten samt reliabiliteten 

ökar. Detta har visat sig vara svårt då det inte finns någon sammanställd lista över 

Sveriges kommunala fastighetsbolag på Internet. Vi tog kontakt med SABO, Sveriges 

allmännyttiga bostadsföretag, som skickade en bok till oss med en förteckning över 

cirka 300 kommunala bostads- och fastighetsbolag. Ungefär hälften av dessa bolag hade 

sina årsredovisningar publicerade på hemsidor varifrån vi kunde ladda ner dem. Den 

resterande hälften saknade årsredovisningar på sina hemsidor, varför vi valde att ta 

kontakt med dem. Ungefär 50 av dessa 150 bolag lyckades vi inte få tag på, varken via 

telefon eller mail. Då vi inte hade tillgång till dessa bolags årsredovisningar föll de bort. 

Förteckning över de privata fastighetsbolagen hittade vi på samtliga kommuners 

hemsidor. Detta då en sammanställd lista över alla privata fastighetsbolag i landet inte 

kunde hittas. Kommuner i Sverige är nämligen skyldiga att lämna information om vilka 

fastighetsbolag som finns i varje ort för att hjälpa invånarna att hitta bostad. 

Anledningen till att vi valde att hämta information om de privata fastighetsbolagen på 

kommunernas hemsidor, berodde på att de får anses vara en tillförlitlig källa då de är 

skyldiga att lämna sådan information. Detta anses öka studiens reliabilitet och validitet. 

För att få tillgång till de privata bolagens årsredovisningar använde vi Retriever 

Business till vår hjälp. På kommunernas hemsidor listades ungefär 2047 privata 

fastighetsbolag. Vi laddade ner årsredovisningar från alla dessa bolag och tog med de 

bolag vars revisionskostnad framgick av årsredovisningen. Detta då det visade sig vara 

omständligt att få tag på de personer som har tillgång till denna information. I slutändan 

hade vi 249 av totalt 2047 bolag kvar.  

 

Samtliga intervjuer har utgått från telefonsamtal med auktoriserade revisorer samt Vd:n 

eller ekonomichefer på kommunala respektive privata bolag. Vi valde att intervjua 5 

auktoriserade revisorer som dessutom är partners, fyra från respektive Big 4-byrå och en 

från Grant Thornton. Detta då de flesta bolag som ingick i vår studie har Big 4 som 

revisor medan en mindre del har Grant Thornton. Anledningen till att vi valde att 

intervjua just auktoriserade revisorer är då de har en lång erfarenhet av revisionsyrket. 

Vi tyckte vidare att det var intressant att intervjua auktoriserade revisorer som dessutom 

är partners, då de kan tänkas vara mer insatta i revisionsbyrån med tanke på att de 

dessutom är delägare. Vi intervjuade även Vd:n på 2 kommunala bolag och 

ekonomichefer på 2 privata bolag. Anledningen till att vi valde att intervjua 

ekonomichefer och Vd:n beror på att de är mest insatta i företagets affärer. Urval av 
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samtliga individer gjordes slumpmässigt. Vi valde att intervjua både revisorer och 

Vd:n/ekonomichefer för att öka precisionen i datamaterialet (Deegan & Unerman, 2011) 

och därmed öka studiens validitet. Vi valde dessutom att anonymisera våra respondenter 

för att öka studiens reliabilitet (Saunders et al., 2007). Detta då det ger styrka i svaren 

eftersom respondenterna kan svara fritt utan att vara oroliga över eventuella 

konsekvenser (ibid). 

 

4.6 Etik 

Vår studie bidrar till kunskap om de bakomliggande faktorerna som påverkar storleken 

på revisionsarvodet. Detta har dock inte skett på bekostnad av respondenterna som har 

deltagit i studien. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet är de etiska principerna som har styrt planeringen och utförandet av 

intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet har vi beaktat genom att 

informera respondenterna om vad syftet med studien är samt hur deras svar kommer att 

användas. Genom att vi har informerat att deras deltagande är frivilligt, har vi beaktat 

samtyckeskravet. Respondenternas svar har behandlats med stor varsamhet och på det 

sättet har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. Till slut har vi beaktat 

nyttjandekravet genom att ha förbud på att deras svar används för annat än för vårt 

forskningsändamål.   

 

4.7 Operationalisering  

4.7.1 Beroende variabeln 

Revisionskostnaden (LnRevKostnad) är den beroende variabeln i studien. 

Revisionskostnad utgörs enbart av kostnaden för själva revisionsuppdraget. De totala 

revisionskostnaderna har hämtats från bolagens årsredovisningar för år 2012.  

Revisionskostnaden i kommunala bolag utgörs av kostnaden för både yrkesmässiga 

revisorer och lekmannarevisorer. För att förbättra det linjära sambandet har den 

beroende variabeln logaritmerats. 

 

4.7.2 Sektorstillhörighet  

Sektorstillhörighet antas ha påverkan på revisionskostnaden. Det finns argument för att 

det både kan vara lägre och högre revisionskostnad i kommunala bolag jämfört med 

privata bolag. Vi har inte hittat någon studie som tidigare har testat hypotesen varför 
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detta blir studiens främsta bidrag. KomBolag är en dummyvariabel som ska kodas med 

0 för privata bolag och 1 för kommunala bolag. 

 

4.7.3 Storlek 

Bolagets storlek brukar operationaliseras med hjälp av två variabler, nämligen totala 

tillgångar (Simunic, 1980; Pong & Whittington, 1994; Firth, 1985; Palmrose, 1986; 

Chan et al., 1993; Firth, 1997; Niemi, 2002 med flera) och/eller omsättning (Firth, 

1985; Chan et al., 1993; Pong & Whittington, 1994; O’Sullivan, 2000 med flera). 

 

Att de totala tillgångarna kan vara ett bättre mått på bolagets storlek än omsättning 

beror på att totala tillgångar är mer relaterade till potentiella förlustexponeringar och 

används oftast av revisorer som utgångspunkt vid bestämmande av omfattningen på 

revisionen (Simunic, 1980). Chan et al. (1993) poängterar också att totala tillgångar är 

det mest passande måttet för att operationalisera bolagets storlek om revisionsbyråer 

använder sig av revisionsmetoder som bygger på balansräkningen. 

 

Kritikerna menar dock att omsättning är ett bättre mått på företagets storlek och påpekar 

att totala tillgångarnas storlek kan variera bland liknande företag på grund av 

användning av olika redovisningsprinciper eller skillnader i ålder på tillgångarna (Chan 

et al., 1993). Ett annat problem består i att det finns risk för multikollinearitet mellan 

företagets totala tillgångar och variablerna för komplexitet (Chan et al., 1993; Firth, 

1997). Pong och Whittington (1994) argumenterar att bolagets storlek har en 

tvådimensionell natur vilket innebär att båda variablerna kan användas i samma modell.  

 

Vi har bestämt oss för att operationalisera storleken på bolagen med hjälp av både totala 

tillgångar (LnTillgångar) och omsättning (LnOms). För att förbättra det linjära 

sambandet mellan revisionskostnaderna och storleken på bolaget har vi logaritmerat 

företagens totala tillgångar och omsättning med den naturliga logaritmen. Vi ska dock 

inte använda de båda variablerna tillsammans i en och samma modell på grund av risk 

för multikollinearitet.  

 

4.7.4 Komplexitet 

Revisionens komplexitet kan ses som den mängd arbete som ska läggas ner på 

revisionen och dess svårighetsgrad (Pong & Whittington, 1994). Revisionens 
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komplexitet kan operationaliseras med hjälp av olika variabler, bland annat antal 

dotterbolag (Simunic, 1980; Francis & Stokes, 1986; Chan et al., 1993; Pong & 

Whittington, 1994), företagets utländska tillgångar i förhållande till totala tillgångar 

(Simunic, 1980), diversifiering, (Simunic, 1980; Lee, 1986), företagets kundfordringar i 

förhållande till totala tillgångar (Simunic, 1980); företagets varulager i förhållande till 

totala tillgångar (Simunic, 1980; Firth, 1985; Francis & Stokes, 1986; Chan et al., 1993; 

Firth, 1997) eller summan av företagets kundfordringar och varulager i förhållande till 

totala tillgångar (Niemi, 2005; Axén & Fyhrlund, 2013) och företagets 

omsättningstillgångar i förhållande till totala tillgångar (Lee, 1996; Gul & Tsui, 1998; 

Gul & Tsui, 2001). 

 

I vår studie har vi valt att testa summan av företagets kundfordringar och varulager i 

förhållande till totala tillgångar (KuFoVarulager), samt antal dotterbolag (Dotterbolag). 

Varulager och kundfordringar kräver ofta en mer omfattande granskning till följd av 

stora volymer, ökad möjlighet till manipulation samt utsatthet för bedrägeri (Firth, 

1997). De andra variablerna passar inte till vår studie då vi undersöker svenska bolag i 

en och samma bransch.  

 

4.7.5 Risk 

Risken har i tidigare studier operationaliserats som räntabilitet på totalt kapital 

(Simunic, 1980) och eget kapital (Firth, 1985; Chan et al., 1993), nettoförlust i ett av de 

två senaste räkenskapsåren (Simunic, 1980; Axén & Fyhrlund, 2013), oren 

revisionsberättelse i det senaste räkenskapsåret (Simunic, 1980; Francis & Stokes, 1986; 

Palmrose, 1986), osystematisk risk (Firth, 1985) och systematisk risk (Chan et al., 1993; 

Axén & Fyhrlund, 2013), resultat före skatt (Pong & Whittington, 1994), 

skuldsättningsgrad (Francis & Stokes, 1986; Chan et al., 1993; Gul & Tsui, 1998; Gul 

& Tsui, 2001; Axén & Fyhrlund, 2013), samt kassalikviditet (Francis & Stokes, 1986; 

Chan et al., 1993; Gul & Tsui, 1998) och balanslikviditet (Chan., 1993; Gul & Tsui, 

1998; Gul & Tsui, 2001). 

 

Med tanke på att studerade bolag inte är börsnoterade har vi inte använt oss av 

variablerna systematisk och osystematisk risk. Variabeln oren revisionsberättelse det 

senaste året har påvisats ha ett starkt positivt samband med revisionskostnaden i flera 

studier (Simunic, 1980; Francis & Stokes, 1986; Palmrose, 1986) vilket gjorde det 
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intressant att testa den ytterligare i en ny kontext. Studier som har testat variabeln 

nettoförlust har kommit fram till olika resultat. Hypotesen om att nettoförlust i ett av de 

senaste två åren ska ha ett positivt samband med revisionskostnaden har bekräftats av 

bland annat Simunic (1980) samt Axén och Fyhrlund (2013). Vissa andra studier har 

dock inte kunnat identifiera ett sådant samband (Firth, 1985; Francis & Stokes, 1986; 

Firth, 1987). 

 

En annan variabel är skuldsättningsgrad, det vill säga förhållandet mellan skulder och 

eget kapital. Resultat av olika studier angående påverkan av företagets 

skuldsättningsgrad på revisionskostnaden är varierande. Francis och Stokes (1986) och 

Gul och Tsui (2001) har funnit ett positivt samband. Gul och Tsui (2001) har använt sig 

av debt-equity ratio och har identifierat ett positivt samband, medan Francis och Stokes 

(1986) har använt sig av equity-debt ratio och därför funnit ett negativt samband. Inget 

samband har dock kunnat påvisas av Chan et al. (1993) samt Gul och Tsui (1998). Detta 

gör det intressant att testa variabeln i vår studie.  

 

På det sättet har vi testat påverkan av risken på revisionskostnaden genom att använda 

oss av variabeln skuldsättningsgrad (S/E) räknad som totala skulder delade på eget 

kapital. Vi har dessutom använt oss av tre dummyvariabler, nämligen oren 

revisionsberättelse det senaste räkenskapsåret (OrenRevBerättelse), nettoförlust i ett av 

de två senaste räkenskapsåren (NegResultat) och kommunal borgen (KomBorgen), där 

1 innebär att respektive händelse har förekommit och 0 att den inte har förekommit.  

 

4.7.6 Val av revisionsbyrå  

Det finns ett flertal studier som har identifierat ett positivt samband mellan 

revisionskostnaden och revisionsbyråns storlek, operationaliserad som tillhörighet till 

Big 8 och Big 6 (Palmrose, 1986; Simon & Francis, 1988; Chan et al., 1993; med flera). 

Simunic (1980) har dock funnit ett negativt samband och kommit fram till att endast 

PwC tar ut högre arvode jämfört med andra aktörer på marknaden. Firth (1985) och 

Firth (1997) har inte funnit något samband mellan variabeln och revisionskostnaden.  

 

Det är därför ytterst intressant att testa om val av revisionsbyrå har någon påverkan på 

revisionskostnad. Vi har därför bestämt oss för att inte begränsa oss till Big 4 som en 

grupp, utan kodar för de 4 största revisionsbyråerna, PwC, KPMG, Deloitte och EY. 
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Varje byrå kommer att kodas separat med 1 om något bolag använder sig av deras 

revisionstjänster och med 0 om så inte är fallet. Vi kodar dessutom med 1 om ett 

kommunalt bolag anlitar kommunens egen revisionsbyrå och med 0 om bolaget anlitar 

någon annan revisionsbyrå (KomRevByrå). 

 

4.7.7 Prispress 

Prispressen brukar operationaliseras som en dummyvariabel, byte av revisionsbolag i ett 

av de senaste 4 åren (Simon & Francis, 1988; Axén & Fyhrlund, 2013). Simon och 

Francis (1988) har studerat hur byte av revisionsbyrå påverkar företagets 

revisionskostnader och kommit fram till att revisionskostnaderna sjunker under det året 

som bytet skett, för att fortsätta att vara låga under de nästkommande två åren. Sedan 

har det dock inte funnits någon signifikant skillnad i revisionskostnader mellan de 

företag som bytt revisionsfirma och de som inte har gjort det (ibid). Vi har identifierat 

de bolag som har bytt revisionsbyrå det aktuella året samt året innan då 

revisionskostnaderna antas minska som mest under dessa två år. De bolag som har gjort 

byte har kodats med 1 och de som inte bytt revisionsfirma har kodats med 0 

(RevByråByte). 

 

4.7.8  Agentkostnader 

För att undersöka om agentkostnader påverkar revisionskostnadernas storlek har vi 

använt oss av två variabler, ledningens ägarandel mätt som ledningens aktieinnehav i 

förhållande till företagets totala antal aktier (LedAktieinnehav) samt fria kassaflöden i 

förhållande till företagets totala tillgångar (FrittKassaflöde). Fria kassaflöden har 

räknats ut som rörelseresultat före av- och nedskrivningar minskat för räntebetalningar 

och skatt (Nikkinen & Sahlström, 2004). För att normalisera fria kassaflöden och kunna 

göra jämförelser har de delats på totala tillgångar (Gul & Tsui, 1998; Gul & Tsui, 2001; 

Nikkinen & Sahlström, 2004). Denna definition av fria kassaflöden tar inte hänsyn till 

nettonuvärde av diverse investeringsprojekt (Gul & Tsui, 1998). Däremot påvisar den 

om det överhuvudtaget finns likvida medel till förfogande för att kunna investera i 

projekt med positiva nettonuvärden (ibid). 

 

Fria kassaflödens påverkan på revisionskostnaden har inte studerats tillräckligt mycket. 

I några studier har det påvisats ett positivt samband mellan storleken på genererade fria 

kassaflöden och revisionskostnaden (Gul & Tsui, 1998; Gul & Tsui, 2001). Samband 
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mellan ledningens ägarandel och kostnaden för revision har funnits i vissa studier (Chan 

et al., 1993; O’Sullivan, 2000; Gul & Tsui, 2001) men har inte kunnat påvisas i andra 

(Firth, 1997; Niemi, 2005). 

 

4.7.9 Knowledge spillover 

Knowledge spillover har i vissa studier operationaliserats som dummyvariabel 

(Simunic, 1984; Palmrose, 1986; Firth, 1997). Firth (1997) har dock påpekat att det 

positiva sambandet som har identifierats i tidigare studier möjligen inte berodde på 

knowledge spillover utan på olika organisationsförändringar. Organisationsförändringar 

såsom fusioner, företagsförvärv, nyemissioner, nya redovisnings- och 

informationssystem, ny VD och företagsrekonstruktion har också behövts tas till hänsyn 

och läggas till i modellen (ibid). Efter att ha gjort detta fann inte Firth (2002) något 

samband mellan knowledge spillover och revisionskostnad. 

 

På det sättet har vi operationaliserat knowledge spillover med hjälp av 3 

dummyvariabler. Inköp av konsulttjänster hos samma revisionsbolag kodas med 1, 

medan 0 innebär att ett bolag inte köper några konsulttjänster hos samma revisionsfirma 

(UppdragSamma). Inköp av konsulttjänster från övriga byråer har också kodats med 1 

(UppdragÖvr). Samtidigt har vi även kodat med 1 om en eller några av de sex 

organisationsförändringarna har ägt rum under året och med 0 om ingen av dessa har 

förekommit (OrgFörändring). 
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4.7.10  Sammanställning av variablerna 

 

Tabell 4.1: Definition av variabler 

Variabelnamn Förväntat 

samband 

Beskrivning 

 

LnRevKostnad 

  

Naturliga logaritmen av revisionskostnader 

 

1. KomBolag +/- Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär ett kommunalt bolag 

2. LnOms + Naturliga logaritmen av omsättning 

3. LnTillgångar + Naturliga logaritmen av totala tillgångar 

4. KuFoVarulager + KuFo + Varulager 

Totala tillgångar  

 

5. Dotterbolag + Antal dotterbolag 

 

6. S/E + Skuldsättningsgrad justerad för obeskattade reserver 

7.  OrenRevBerättelse + Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär en oren revisionsberättelse 

det senaste året  

 

8. NegResultat + Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär ett förlustår i ett av de 

senaste två åren 

9. KomBorgen - Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär kommunal borgen 

 

10. PwC +/- Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär PwC 

11. KPMG +/- Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär KPMG 

12. Deloitte +/- Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär Deloitte 

13. EY +/- Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär EY 

14. KomRevByrå - Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär kommunal revisionsbyrå 

 

15. RevByråByte - Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär byte av revisionsbyrå under 

det aktuella året eller föregående år 

16. FrittKassaflöde + Fria Kassaflöden 

Totala tillgångar 

 

17. LedAktieInnehav - Ledningens aktieinnehav  

Totalt antal aktier 

18. UppdragSamma + Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att ett bolag köper in övriga 

konsulttjänster från samma revisionsbyrå 

19. UppdragÖvr + Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att ett bolag köper in tjänster 

från andra revisionsbyråer 

20. OrgFörändring + Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att ett bolag har genomgått 

en eller flera organisationsförändringar 
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5. Analys 

I kapitlet presenteras resultatet av vår studie. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt. De 

första två avsnitten behandlar beskrivande statistik respektive bivariata analyser. I det 

tredje avsnittet redogörs det för resultaten av utförda regressionsmodeller. I det fjärde 

avsnittet presenteras de kompletterande analyserna medan hypotesprövningarna 

presenteras i det femte och sista avsnittet.   

  

5.1 Deskriptiv statistik 

Den beskrivande statistiken är presenterad i tabell 5.1 och 5.2. Tabellerna visar en 

sammanställning över de utvalda variablerna och ger en överblick över insamlad 

data. Det totala antalet observationer har uppgått till 499. Tio observationer har dock 

uteslutits efter extremvärdesanalys och en snabb efterkontroll gentemot bolagens 

årsredovisningar. Sju av dessa tio bolag var publika. Två bolag hade en betydande 

negativ skuldsättningsgrad medan ett bolag hade en nettoomsättning lika med noll. 

Detta betraktas som onaturligt för ett bolag. 

 

Vi har dessutom exkluderat två variabler och modifierat en variabel. Variabeln 

LedAktieinnehav har exkluderats ur analysen på grund av svårigheter att få tillgång till 

data och ett stort bortfall. Variabeln KomReByrå har också uteslutits till följd av 

otillräckligt antal observationer. Endast ett bolag använde sig av tjänster av sin lokala 

kommunala revisionsbyrå. Varulager har dessutom visat sig vara olämplig för att mäta 

komplexiteten i fastighetsbolag. Fastighetsbolag brukar i stort sett ha obetydligt 

varulager om inte dessa väljer att redovisa sina fastigheter som omsättningstillgångar. 

Vi mäter därför komplexiteten genom att ta företagets kundfordringar i förhållande till 

dess totala tillgångar. Signifikansnivåerna som vi har valt att använda oss av är 1 % och 

5 %. Variabler under 10 % har också uppmärksammats. Dessa har dock betraktats som 

svagt signifikanta.  

 

Nedan presenteras en tabell över studiens variabler och en tabell över inledande statistik 

för beroende variabel och förklaringsvariabler. 
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Tabell 5.1: Beskrivande statistik över kvantitativa variabler 

Variabel Antal Min Max Medel Median 

Standard

- 

avvikelse 

 

RevKostnad (tkr) 

 

489 

 

7 

 

1309 

 

157,88 

 

104 

 

177,11 

 

Oms (tkr) 

 

489 

 

102 

 

2526000 

 

178516,17 

 

87426 

 

290 081,31 

Tillgångar (tkr) 489 946 16545000 987048,82 446700 
1 780 

455,97 

KuFo (tkr) 489 0 218509 5620,80 87 18 896,52 

S/E 489 0,0007 2 243,36 20,27 4,85 127,37 

FrittKassaflöde (tkr) 489 -87000 1639000 40202,29 14409 106 347,88 

DotterBolag 489 0 89 2,45 0 7,29 

 

Tabel 5.2: Inledande statistik över kategorivariabler 

Kategorivariabel Antal Frekvenser 

 

KomBolag 

 

489 

 

249 bolag (50,9 %) är kommunala bolag. 

OrenRevBerättelse  489 7 bolag (1,4 %) har under 2012 fått en oren revisionsberättelse. 

NegResultat 489 
120 bolag (24,5 %) uppvisade ett negativt resultat i något av de två 

senaste åren. 

KomBorgen 489 52 bolag (10,6 %) har kommunal borgen. 

RevByråByte 489 27 bolag (5,5 %) har bytt revisionsbyrå under det aktuella året. 

UppdragSamma 489 
364 bolag (74,4 %) köper in konsulttjänster från samma 

revisionsbyrå. 

UppdragÖvr 489 18 bolag (3,7 %) köper in konsulttjänster från övriga revisionsbyråer. 

OrgFörändring 489 

47 bolag (9,6 %) har under 2012 genomgått en eller flera av följande 

organisationsförändringar: fusion, nyemission, företagsförvärv, ny 

VD, nytt redovisnings- eller informationssystem, rekonstruktion. 

PwC 489 174 bolag (35,6 %) har PwC. 

KPMG 489 85 bolag  (17,4 %) har KPMG. 

Deloitte 489 34 bolag (7 %) har Deloitte. 

EY 489 105 bolag (21,5 %) har EY. 

 
Det innebär att 91 bolag (18,6 %) köper in revisionstjänster från 

revisionsbyråer som inte ingår i Big 4. 
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Utifrån tabell 5.1 kan vi konstatera att värdena skiljer sig kraftigt åt i storlek. 

Revisionskostnaderna varierar mellan 7 tkr och 1309 tkr. Medelvärdet och medianen är 

157,88 tkr respektive 104 tkr, samt standardavvikelsen är 177,11 tkr.  Det lägsta värdet 

för omsättning är endast 102 tkr och det minsta värdet för totala tillgångar är 946 tkr 

medan de största värdena är 2 526 mkr respektive 16 545 mkr. Medelvärden är 178 

516,17 tkr för omsättning och 987 048,82 tkr för totala tillgångar. Medan medianerna är 

87426 tkr respektive 446 700 tkr. De stora skillnaderna mellan medelvärden och 

medianerna förklaras genom att urvalet består av ett antal stora bolag som drar upp 

medelvärdet över medianen. De övriga fyra variablerna skiljer sig också kraftigt åt i 

storlek. Beskrivande statistik över dummyvariablerna är presenterad i tabell 5.2 där det 

går att utläsa inledande statistik över kategorivariabler.  

 

5.2 Bivariat analys 

Pearsons korrelationstest har genomförts för att undersöka om de utvalda variablerna 

drabbas av multikollinearitet. Testet mäter det linjära sambandet mellan två olika 

variabler och korrelationskoefficienten kan variera mellan -1 och +1, där -1 betyder en 

perfekt negativ korrelation, +1 betyder en perfekt positiv korrelation, och 0 innebär ett 

absolut icke-samband mellan variablerna (Djurfeldt et al., 2010). 

Korrelationskoefficient över 0,8 tyder på multikollinearitet (ibid). Korrelationsmatrisen 

med samtliga variabler är presenterad i tabell 5.3. 
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Tabell 5.3: Korrelationsmatris n=489 

Variabler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. LnRevKostnad 1 ,086 ,635

**
 ,674

**
 -,014 ,333

**
 -,145

**
 -,060 -,034 

2. KomBolag  1 ,363
**

 ,327
**

 -,248
**

 -,253
**

 -,087 -,123
**

 -,106
*
 

3. LnOms   1 ,773
**

 -,025 -,023 -,018 -,140
**

 -,142
**

 

4. LnTillgångar    1 -,301
**

 ,218
**

 ,019 -,158
**

 -,098
*
 

5. KuFo     1 -,024 -,016 ,075 ,090
*
 

6. Dotterbolag      1 -,039 ,021 -,028 

7. S/E       1 -,010 ,063 

8. OrenRevBerättelse        1 ,011 

9. NegResultat         1 

10. KomBorgen          

11. PwC          

12. KPMG          

13. Deloitte          

14. EY          

15. RevByråByte          

16. FrittKassaflöde          

17. UppdragSamma          

18. UppdragÖvr          

19. OrgFörändring          

*Korrelationen är signifikant på nivån <0.05 (2-sidig). 

** Korrelationen är signifikant på nivån <0.01 (2-sidig). 

 

 

Tabell 5.3: Korrelationsmatris n=489 (fortsättning) 

Variabler 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
1. LnRevKostnad ,072 ,104

*
 ,048 -,070 ,027 ,023 -,081 ,227

**
 ,101

*
 ,081 

2. KomBolag ,339
**

 ,191
**

 ,029 -,037 ,085 ,148
**

 -,044 ,090
*
 ,062 ,195

**
 

3. LnOms ,131
**

 ,096
*
 ,059 -,066 ,093

*
 ,031 ,060 ,217

**
 ,108

*
 ,104

*
 

4. LnTillgångar ,141
**

 ,051 ,062 -,015 ,124
**

 ,075 -,089
*
 ,147

**
 ,088 ,109

*
 

5. KuFo -,082 -,057 ,055 -,039 -,048 -,030 ,049 ,079 -,009 -,027 

6. Dotterbolag -,083 -,110
*
 ,083 ,061 -,008 ,011 -,082 -,001 -,030 -,028 

7. S/E -,032 -,032 -,047 ,197
**

 -,004 -,023 -,004 -,074 -,022 -,028 

8. OrenRevBerättelse -,042 -,054 -,010 -,033 ,021 -,029 -,080 ,031 -,024 -,039 

9. NegResultat -,027 ,013 ,002 -,044 -,020 -,034 -,231
**

 -,069 -,011 ,008 

10. KomBorgen 1 ,076 ,052 -,042 -,003 ,004 ,010 ,050 ,003 ,000 

11. PwC  1 -,341
**

 -,203
**

 -,389
**

 -,011 ,038 ,093
*
 -,009 ,076 

12. KPMG   1 -,125
**

 -,240
**

 -,064 -,028 -,028 ,025 -,003 

13. Deloitte    1 -,143
**

 ,110
*
 -,008 -,024 -,011 -,035 

14. EY     1 ,092
*
 -,012 -,036 ,030 -,018 

15. RevByråByte      1 -,060 -,002 ,048 ,012 

16. FrittKassaflöde       1 ,039 -,068 -,024 

17. UppdragSamma        1 -,309
**

 ,064 

18. UppdragÖvr         1 ,084 

19. OrgFörändring          1 
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Korrelationsmatrisen visar på ett signifikant korrelationssamband mellan beroende 

variabel LnRevKostnad och 7 av 18 oberoende variabler. Dessa är LnOms, 

LnTillgångar, Dotterbolag, S/E, PwC, UppdragSamma och UppdragÖvr.  

Korrelationssambandet mellan LnRevKostnad och PwC respektive UppdragÖvr är 

signifikant på 0,05-signifikansnivå, medan korrelationssambandet mellan 

LnRevKostnad och de övriga 5 variablerna är signifikant på 0,01-nivå.  

 

Korrelationssambandet mellan beroende variabeln och vår experimentella variabel 

KomBolag är inte signifikant (0,086). Genom att jämföra korrelationskoefficienterna 

har vi även kunnat konstatera att båda storleksvariablerna LnOms och LnTillgångar är 

signifikant korrelerade med de flesta variablerna. Koefficienterna är dock låga. 

Storleksvariablerna är dessutom korrelerade med varandra. Hög korrelationskoefficient 

(0,773) tyder på en stark positiv korrelation. För att undvika problem med 

multikollinearitet har vi därför inte inkluderat båda storleksvariablerna i en och samma 

modell. 

 

5.3 Regressionsanalys 

För att identifiera signifikanta variabler och ta fram en bra och stabil modell som 

förklarar revisionskostnaden i svenska fastighetsbolag, har vi genomfört sju 

regressioner. Anledningen till att vi har valt att köra flera multipla regressioner är att vi 

vill undersöka om variablerna hålls konstanta från en modell till en annan. Detta är en 

viktig indikation på att en modell är stabil (Aronsson, 1999). För att förbättra det linjära 

sambandet mellan revisionskostnader och bolagens storlek har vi logaritmerat 

revisionskostnader, omsättning och totala tillgångar. Detta har även gjorts i flera 

tidigare studier (Francis & Simon, 1987; Chan et al., 1993; Palmrose, 1996; Firth, 1997; 

Hay et al., 2006 med flera). Fria kassaflöden och kundfordringar har delats på totala 

tillgångar i syfte att öka jämförbarheten (Firth, 1997; Gul & Tsui, 1998; Gul & Tsui 

2001; Niemi, 2005). Då storleksvariablerna LnTillgångar och LnOms har visat sig vara 

högt korrelerade med varandra, har vi kört två regressioner där endast en av 

storleksvariablerna ingår i samma modell. I tabell 5.4 presenteras modell 1 och 2. 
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* p< 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01. 

 

 

 

Tabell 5.4 

Modell 1 (n=489) Modell 2 (n=489) 

 

Variabler 

 

Koefficient 

St. 

avvikelse 

 

t 

 

VIF 

 

Koefficient 

St. 

avvikelse 

 

t 

 

VIF 

1. Intercept -,324 ,236 -1,374  -1,499 ,290 -5,163***  

2. KomBolag -,282 ,079 -3,592*** 1,704 -,220 ,077 -2,845*** 1,666 

3. LnOms ,418 ,022 18,820*** 1,320 
    

4. LnTillgångar 
    

,450 ,024 19,043*** 1,473 

5. KuFo -,277 ,354 -,782 1,112 1,748 ,362 4,835*** 1,172 

6. Dotterbolag ,044 ,004 9,962*** 1,129 ,023 ,005 5,015*** 1,244 

7. S/E -,001 ,000 -3,921*** 1,071 -,001 ,000 -4,608*** 1,077 

8.  OrenRevBerättelse ,060 ,259 ,233 1,047 ,191 ,258 ,740 1,054 

9. NegResultat ,112 ,074 1,517 1,108 ,056 ,073 ,761 1,101 

10. KomBorgen ,138 ,104 1,328 1,143 ,063 ,104 ,610 1,145 

11. PwC ,233 ,092 2,529** 2,158 ,236 ,092 2,570*** 2,157 

12.  KPMG ,071 ,105 ,681 1,747 ,052 ,104 ,497 1,751 

13. Deloitte ,033 ,139 ,237 1,396 -,010 ,139 -,074 1,396 

13. EY ,073 ,101 ,720 1,896 ,027 ,101 ,272 1,908 

15. RevByråByte ,039 ,138 ,279 1,066 -,095 ,137 -,692 1,064 

16. FrittKassaflöde -1,403 ,498 -2,820*** 1,101 -,177 ,496 -,357 1,104 

17. UppdragSamma ,248 ,076 3,244*** 1,230 ,297 ,075 3,940*** 1,211 

18. UppdragÖvr ,378 ,172 2,194** 1,170 ,480 ,171 2,814*** 1,158 

19. OrgFörändring ,080 ,105 ,762 1,063 ,030 ,105 ,283 1,064 

R² /Adj. R ²/F-value/sig. 0,577/0,562/37,664/0,000 0,582/0,566/38,334/0,000 
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Modell 1 och 2 innehåller 17 oberoende variabler. Variansanalysen påvisar modellernas 

höga signifikans. Vi kan därför förkasta nollhypotesen att det inte finns något linjärt 

samband mellan variablerna. Modellernas förklaringsgrad är 56,2 % respektive 56,6 %. 

Inga problem med multikollinearitet har identifierats. VIF-värdena varierar mellan 1 

och 1,7. Liknande resultat har vi fått genom att studera toleransvärdena. De signifikanta 

förklaringsvariablerna i modell 1 är KomBolag, LnOms, Dotterbolag, S/E, PwC, 

FrittKassaflöde, UppdragSamma och UppdragÖvr. De flesta variablerna är signifikanta 

på 0,01-nivå. Endast PwC och UppdragÖvr är signifikanta på 0,05-nivå. De signifikanta 

variablerna i modell 2 är KomBolag, LnTillgångar, KuFo, Dotterbolag, S/E, PwC, 

UppdragSamma och UppdragÖvr. Samtliga signifikanta variabler är signifikanta på 

0,01-nivå. 

 

Koefficienternas tecken överensstämmer i stort sett med våra förväntningar. 

Experimentella variabeln KomBolag är signifikant och har en negativ koefficient vilket 

stämmer överens med mothypotes 1. S/E är den enda signifikanta variabeln vars 

koefficient har fått ett oväntat tecken. Vi förväntade oss ett positivt samband mellan 

LnRevKostnad och S/E men variabeln har fått en negativ koefficient. Variabeln PwC 

har fått en positiv koefficient vilket överensstämmer med Simunics (1980) resultat. Det 

intressanta är att variablerna FrittKassaflöde och KuFo är instabila. Variabeln 

FrittKassaflöde har blivit signifikant i modell 1 men icke-signifikant i modell 2 medan 

variabeln KuFo har blivit signifikant i modell 2 men icke-signifikant i modell 1. 

 

För att förbättra modellerna ytterligare har vi exkluderat variabler som inte varit 

signifikanta i respektive modell och kört två regressioner till. Modell 3 och 4 är 

presenterade i tabell 5.5. 
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* p< 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01. 

 

Vi kan konstatera att modell 4 är relativt sett starkare. Förklaringsgraden i båda 

modellerna har ökat marginellt (56,5 % respektive 57,2 %) och signifikansvärdena har 

förbättrats. I modell 3 har variabeln PwC blivit signifikant på 0,01–signifikansnivå. 

Tolerans- och VIF-värden har också förbättrats vilket tyder på ännu lägre korrelation 

mellan de oberoende variablerna. Resultaten är i stort sett oförändrade. 

 

För att kontrollera att val av referensgrupp inte påverkar regressionens resultat har vi 

även använt PwC som referensgrupp då denna dummyvariabel har flest observationer 

(177 av 489) och kört två regressioner. I det fallet har de fyra dummyvariablerna, 

nämligen KPMG, Deloitte, EY och ÖvrByråer, fått en negativ koefficient och varit 

signifikanta på minst 0,05-nivå i en modell med LnTillgångar. I modellen som 

innehållit LnOms som storleksvariabel har dummyvariablerna också fått negativ 

Tabell 5.5 

Modell 3 (n=489) Modell 4 (n=489) 

 

Variabler 

 

Koefficient 

St. 

avvikelse 

 

t 

 

VIF 

 

Koefficient 

St. 

avvikelse 

 

t 

 

VIF 

1. Intercept -,231 ,225 -1,029  -1,465 ,277 -5,283***  

2. KomBolag -,224 ,068 -3,283*** 1,295 -,210 ,070 -3,011*** 1,370 

3. LnOms ,416 ,022 19,258*** 1,259     

4. LnTillgångar 
    

,450 ,023 19,669*** 1,396 

5. KuFo     1,790 ,357 5,019*** 1,155 

6. Dotterbolag ,044 ,004 10,207*** 1,097 ,023 ,005 5,107*** 1,221 

7. S/E -,001 ,000 -3,931*** 1,020 -,001 ,000 -4,760*** 1,027 

8. PwC ,191 ,064 2,986*** 1,050 ,214 ,064 3,375*** 1,049 

9. FrittKassaflöde -1,598 ,479 -3,336*** 1,028     

10. UppdragSamma ,241 ,075 3,199*** 1,203 ,296 ,074 3,984*** 1,193 

11. UppdragÖvr ,379 ,171 2,221** 1,156 ,481 ,169 2,855*** 1,144 

R² /Adj. R ²/F-value/sig. 0,572/0,565/79,841/0,000 0,579/0,572/82,120/0,000 
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koefficient, men KPMG och Deloitte har dock blivit signifikanta på 0,1-nivå. EY och 

ÖvrByråer har blivit signifikanta på 0,05-nivå respektive 0,01-nivå. Detta 

överensstämmer med vårt tidigare resultat att det finns en indikation på att PwC, i 

jämförelse med andra byråer, tar mer betalt för sina revisionstjänster. 

 

Vi har använt oss av modell 3 och 4 och testat dem genom att köra multipla regressioner 

separat på kommunala och privata bolag. Totalt har fyra regressioner gjorts. Vi har 

konstaterat att förklaringsgraden sjunker till 38 % och 41 % i respektive modell om 

dessa endast tillämpas på kommunala bolag och ökar till cirka 63 % om dessa tillämpas 

på privata bolag. Detta tyder på att modellerna är mer anpassade för privata företag. 

 

Regressionernas resultat är i stort sett likadana. Den största skillnaden är att variablerna 

UppdragSamma och UppdragÖvr har blivit icke-signifikanta i båda modellerna när de 

endast testats på kommunala bolag. I övrigt har vi inte hittat några större skillnader om 

vi kör regressioner på kommunala bolag. Det enda som har uppmärksammats är att 

variabeln PwC har blivit signifikant på 0,1-signifikansnivå i stället för 0,01-nivå i 

modell 3.  

 

Resultat av regressioner som har gjorts på privata fastighetsbolag är nästan identiska. 

Det enda som skiljer sig åt är att variabeln UppdragÖvr har blivit signifikant på 0,1-

signifikansnivå istället för 0,05-nivå i modell 3. Variablerna KuFo och FittKassaflöde är 

återigen instabila i de samtliga fyra regressionerna. 

 

5.4 Kompletterande analyser 

Ytterligare tester har genomförts. Ett test har gjorts för att kontrollera 

storleksvariablernas påverkan på övriga förklaringsvariabler. Vi har även kört 

ytterligare regressioner för att testa om det finns skillnad i resultat när det gäller 

revisionskostnader i större och mindre företag. Avslutningsvis har vi genomfört 

ytterligare tester för att kontrollera om vår modell uppfyller antaganden för multipel 

linjärregression.  

 

5.4.1 Kontroll för storleksvariablernas påverkan 

I syfte att undersöka storleksvariablernas påverkan på övriga förklaringsvariabler som 

kan förekomma vid storlekstransformering av beroende variabeln (Simunic, 1980; Chan 
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et al., 1993), har vi även kört en regression där varken LnTillgångar eller LnOms ingår i 

modellen. Regressionens resultat visas i tabell 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p< 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01. 

 

Förklaringsgraden har minskat från cirka 57 % till 22,7 %. Detta innebär att 

storleksvariablerna har en väldigt hög förklaringsstyrka. Vi kan även konstatera att 

variablerna FrittKassaflöde och KuFo inte är signifikanta. Precis som i tidigare modeller 

tyder detta på att det finns en interaktion mellan storleksvariablerna och dessa två 

variabler. De andra variablerna, inklusive KomBolag, behåller sina tecken och sin 

signifikans. Variablerna S/E och PwC har blivit signifikanta på 0,05 nivå, medan övriga 

variabler är signifikanta på 0,01-nivå. 

 

För att identifiera vilken av storleksvariablerna som har högst förklaringsgrad har vi 

även kört två regressioner där revisionskostnaden endast förklarats med en 

Tabell 5.6 

Modell 5 (n=489) 

 

Variabler 

 

Koefficient 

St. 

avvikelse 

 

t 

 

VIF 

1. Intercept 3,831 ,103 37,232***  

2. KomBolag ,251 ,088 2,854*** 1,216 

5. KuFo ,144 ,466 ,309 1,092 

6. Dotterbolag ,052 ,006 8,973*** 1,099 

7. S/E -,001 ,000 -2,323** 1,019 

8. PwC ,215 ,085 2,515** 1,050 

9. FrittKassaflöde -,722 ,636 -1,136 1,021 

10. UppdragSamma ,582 ,098 5,935*** 1,149 

11. UppdragÖvr ,954 ,224 4,253*** 1,123 

R² /Adj. R ²/F-value/sig. 0,240/0,227/18,870/0,000 
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storleksvariabel, antingen LnOms eller LnTillgångar. Vi har konstaterat att modellen 

med LnOms har fått en förklaringsgrad på 40,2 %, medan modellen med LnTillgångar 

som oberoende variabel har visat en förklaringsgrad på 45,3 %. Detta tyder på att totala 

tillgångar kan vara ett bättre operationaliseringsmått på fastighetsbolags storlek. 

 

Vi har även kontrollerat om instabilitet av variablerna FrittKassaflöde och KuFo berott 

på operationaliseringen och transformerat dessa genom att ta den naturliga logaritmen i 

stället för att dela dem på totala tillgångar. Även i det fallet har de logaritmerade 

variablerna visat sig vara instabila. Den logaritmerade variabeln FrittKassaflöde har 

dessutom visat sig vara starkt korrelerad med storleksvariablerna. 

 

5.4.2 Kontroll för mindre och större bolag 

Som vi har nämnt tidigare har ett antal studier påvisat skillnad i resultat gällande 

påverkan av revisionsbyråernas storlek på revisionskostnader i små och större företag 

(Francis & Stokes, 1986; Lee, 1986). Vi har därmed valt att köra ytterligare regressioner 

för att undersöka i vilken utsträckning det kan finnas en premie som PwC, KPMG, 

Deloitte och EY, i förhållande till övriga revisionsbyråer, tar ut från större eller mindre 

bolag. I likhet med Chan et al. (1993) har vi delat upp bolag som ingår i vårt urval på 

basis av totala tillgångarnas median och studerat dem separat från varandra. Medianen 

antas vara ett bättre mått att använda sig av än medelvärdet som påverkas kraftigt av ett 

antal stora bolag. Det är dessutom av intresse att undersöka om det även finns skillnader 

i grupperna vad gäller sektorstillhörighet. Vi har valt modell 4 då den har visat sig vara 

bättre än modell 3. Modellen har dock modifierats genom att vi har lagt till variablerna 

KPMG, Deloitte och EY och använt övriga byråer som en referensgrupp. 

Regressionernas resultat presenteras i tabell 5.7. 
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* p< 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01. 

 

Båda modellerna innehåller 244 bolag. Modell 6 består av 96 kommunala och 148 

privata bolag, medan modell 7 består av 153 kommunala och 91 privata bolag. Vi kan 

konstatera att variabeln KomBolag har fått en positiv koefficient och är icke-signifikant 

i modell 6, medan variabeln PwC har behållit sin signifikans i denna modell. I modell 7 

är dock KomBolag signifikant medan PwC är icke-signifikant. Variablerna KPMG, 

Deloitte och EY är icke-signifikanta varken i modell 6 eller 7. Detta tyder på att PwC 

tar högre betalt från mindre fastighetsbolag jämfört med andra byråer, medan större 

fastighetsbolag som har PwC slipper betala premien. 

 

 

Tabell 5.7 

Modell 6 (n=244) Tillgångar < 446 700 tkr Modell 7 (n=244) Tillgångar > 446 700 tkr 

 

Variabler 

 

Koefficient 

St. 

avvikelse 

 

t 

 

VIF 

 

Koefficient 

St. 

avvikelse 

 

t 

 

VIF 

1. Intercept -1,249 ,480 -2,603***  -1,505 ,737 -2,042**  

2. KomBolag ,036 ,111 ,327 1,639 -,348 ,095 -3,658*** 1,317 

3. LnTillgångar ,409 ,044 9,381*** 1,448 ,473 ,053 8,872*** 1,101 

4. KuFo 1,445 ,389 3,718*** 1,187 4,653 1,095 4,251*** 1,069 

5. Dotterbolag ,103 ,026 3,944*** 1,346 ,018 ,005 4,066*** 1,266 

6. S/E -,002 ,001 -3,212*** 1,053 -,001 ,000 -3,684*** 1,143 

7. PwC ,388 ,121 3,197*** 1,881 ,004 ,141 ,027 2,882 

8. KPMG ,202 ,146 1,385 1,471 -,178 ,151 -1,177 2,330 

9. Deloitte ,129 ,194 ,662 1,223 -,250 ,195 -1,286 1,710 

10. EY ,183 ,136 1,351 1,583 -,206 ,149 -1,384 2,514 

11 UppdragSamma ,295 ,101 2,937*** 1,164 ,239 ,107 2,226** 1,258 

12. UppdragÖvr ,680 ,310 2,195** 1,085 ,385 ,197 1,953** 1,231 

R² /Adj. R²/F-value/sig. 0,497/0,474/20,788/0,000 0,451/0,425/17,260/0,000 
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5.4.3 Kontroll för uppfyllande av antaganden för linjär multipel regression 

Slutligen har vi också genomfört ett antal tester för att kontrollera i vilken utsträckning 

vår modell uppfyller antaganden för multipel linjär regression. För det första har vi 

kontrollerat att beroende variabeln har ett linjärt samband med de förklarande 

variablerna. Vi har därför konstruerat en matris utav samtliga förklarande variabler 

(Appendix 1). Genomgång av plottarna har inte visat på några oroväckande samband. 

Icke-logaritmerade beroende variabler har dock, jämfört med logaritmerade variabler, 

visat på ett svagare linjärt samband. Variablerna KuFo, S/E och Dotterbolag har visat 

sig ha outliers. 

 

Vi har dessutom studerat residualer genom att skapa ett histogram över dess fördelning 

(Appendix 2) och en normalsannolikhetsplot över observerad och förväntad fördelning 

av feltermerna (Appendix 3). De båda testerna har visat att residualernas fördelning inte 

avviker från normalitetsantagandet. För att säkerställa detta har vi även gjort ett 

Kolmogorov-Smirnov test (Appendix 4). Resultatet har blivit icke-signifikant vilket 

innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen om att residualerna är normalfördelade. 

För att testa om modellen är homoskedastisk har vi skapat en plot där residualerna 

fördelas efter de förväntade värdena för hela regressionen (Appendix 5). Det går inte att 

se direkt något starkt utpräglat mönster i datan vilket tyder på att modellen är 

homoskedastisk. För att säkerställa detta har vi även gjort ett Breusch-Pagan test som 

har bekräftat att det inte finns heteroskedasticitet i modellen. Ploten visar inte heller att 

antagandet om residualernas oberoende inte är uppfyllt. Autokorrelation antas inte 

förekomma i modellen då vi inte har tidsseriedata och med tanke på att ett bolag 

motsvarar en observation. 
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5.5 Hypotesprövning 

 

5.5.1 Hypotes 1: Sektorstillhörighet 

 

Hypotes 1: Kommunala bolag har högre revisionskostnader jämfört med privata 

bolag 

Hypotesen grundas på antagandet om att kommunala bolag har högre 

revisionskostnader än privata bolag. Korrelationsmatrisen visar inte på någon 

korrelation mellan LnRevKostnad och Kombolag (0,086). De flesta 

regressionsmodellerna visar dock på ett signifikant negativt samband på 0,01 

signifikansnivå. Variabeln är icke-signifikant i modell 6 som har testats på mindre 

företag. Med reservation att KomBolag inte är signifikant i modellen med mindre bolag 

kan hypotesen utifrån regressionsmodellerna förkastas. Det innebär att vår mothypotes 

om att kommunala bolag har lägre revisionskostnader än privata bolag har bekräftats. 

 

Hypotesen om att kommunala bolag har högre revisionskostnader jämfört med 

privata bolag kan förkastas. Mothypotesen om att kommunala bolag har lägre 

revisionskostnader jämfört med privata bolag har bekräftats. 

 

5.5.2 Hypotes 2: Storlek 

Hypotes 2: Bolagets storlek har signifikant positivt samband med revisionskostnad 

Hypotes 2 antar att bolagets storlek har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad. Korrelationsmatrisen visar att både LnOms och LnTillgångar har en 

positiv signifikant korrelation med LnRevkostnad. Båda storleksvariablerna är 

dessutom signifikanta och har positiva koefficienter i samtliga regressionsmodeller. 

Utifrån regressionsmodellerna kan därför hypotesen inte förkastas. 

 

Hypotesen om att bolagets storlek har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan ej förkastas. 

 

5.5.3 Hypotes 3: Komplexitet 

 

Hypotes 3: Bolagets komplexitet har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 
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Hypotes 3 bygger på antagandet att bolagets komplexitet har signifikant positivt 

samband med revisionskostnad. De två komplexitetsvariablerna är KuFo och 

Dotterbolag. Korrelationsmatrisen finner inget signifikant samband mellan 

LnRevKostnad och KuFo. KuFo har dessutom visat sig vara instabil i 

regressionsmodellerna. Variabeln har positiv koefficient och är signifikant i modell 

2,4,6 och 7 där LnTillgångar ingår men blir icke-signifikant om variabeln exkluderas. 

Korrelationsmatrisen visar dock att komplexitetsvariabel Dotterbolag har ett signifikant 

positivt samband med LnRevKostnad. Denna förklaringsvariabel är även signifikant 

och har en positiv koefficient i samtliga regressionsmodellerna. Med viss reservation för 

det instabila beteendet av KuFo kan vi således inte förkasta hypotesen. 

 

Hypotesen att bolagets komplexitet har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan ej förkastas. 

 

5.5.4 Hypotes 4: Risk 

 

Hypotes 4: Bolagets risk har signifikant positivt samband med revisionskostnad  

Hypotes 4 antar att revisionskostnaden har signifikant positivt samband med bolagets 

risk. Variablerna OrenRevBerättelse, NegResultat och S/E har använts för att 

operationalisera risken i bolaget. Korrelationsmatrisen finner en signifikant negativ 

korrelation mellan LnRevKostnad och S/E, men inget signifikant samband med 

OrenRevBerättelse respektive NegResultat. I samtliga regressionsmodeller har S/E en 

negativ koefficient och är signifikant, vilket inte överensstämmer med vår hypotes. 

NegResultat och OrenRevBerättelse är icke-signifikanta i alla modeller där de har 

testats. Utifrån regressionsmodellerna kan således hypotesen förkastas. 

 

Hypotesen om att bolagets risk har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan förkastas. 

 

5.5.5 Hypotes 5: Kommunal borgen 

 

Hypotes 5: Kommunal borgen har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

Hypotes 5 antar att kommunal borgen har signifikant negativt samband med 
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revisionskostnad. I korrelationsmatrisen framkommer det att det inte finns en signifikant 

korrelation mellan LnRevKostnad och KomBorgen. Regressionsmodellerna finner inte 

heller något signifikant samband mellan revisionskostnaden och kommunal borgen. 

Utifrån regressionsmodellerna kan därför hypotesen förkastas. 

 

Hypotesen om att kommunal borgen har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad kan förkastas. 

 

5.5.6 Hypotes 6: Val av revisionsbyrå 

 

Hypotes 6: Val av revisionsbyrå har signifikant samband med revisionskostnad 

Hypotes 6 antar att val av revisionsbyrå har signifikant samband med revisionskostnad. 

Korrelationsmatrisen påvisar en signifikant positiv korrelation mellan LnRevKostnad 

och PwC. Variablerna KPMG, Deloitte och EY är icke-signifikanta i både 

korrelationsmatrisen och regressionsmodellerna. De flesta regressionsmodellerna visar 

dock på ett positivt signifikant samband mellan LnRevKostnad och PwC. Variabeln blir 

dock icke-signifikant i modell 7 där den har testats på större fastighetsbolag. Utifrån 

regressionsmodellerna kan vi konstatera att PwC har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad. 

 

Hypotesen om att val av en revisionsbyrå har signifikant samband med 

revisionskostnad kan ej förkastas. Ett positivt signifikant samband mellan PwC 

och revisionskostnad har identifierats.  

 

5.5.7 Hypotes 7: Byte av revisionsbyrå 

 

Hypotes 7: Byte av revisionsbyrå har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

Hypotes 7 bygger på antagandet att byte av revisionsbyrå har signifikant negativt 

samband med revisionskostnad. I korrelationsmatrisen går det dock inte att se någon 

signifikant korrelation mellan LnRevKostnad och RevByråByte. 

Regressionsmodellerna där RevByråByte har testats visar heller inte något signifikant 

samband mellan variablerna. Utifrån regressionsmodellerna kan hypotesen förkastas. 
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Hypotesen om att byte av revisionsbyrå har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad kan förkastas. 

 

5.5.8 Hypotes 8: Ledningens ägarandel 

 

Hypotes 8: Ledningens ägarandel har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad 

Hypotes 8 antar att ledningens ägarandel har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad. Hypotesen kan varken förkastas eller bekräftas då variabeln 

Ledningens aktieinnehav har exkluderats ur analysen på grund av svårigheter att få 

tillgång till data och stort bortfall. 

 

Hypotesen om att ledningens ägarandel har signifikant negativt samband med 

revisionskostnad kan varken förkastas eller bekräftas. 

 

5.5.9 Hypotes 9: Fria kassaflöden 

 

Hypotes 9: Bolagets fria kassaflöden har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

Hypotes 9 bygger på att fria kassaflöden har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad. Korrelationsmatrisen finner ej någon korrelation mellan 

LnRevKostnad och FrittKassaflöde. I regressionsmodellerna har FrittKassaflöde likt 

KuFo visat sig vara instabil. Förklaringsvariabeln har negativ koefficient vilket går mot 

hypotesens förväntade samband. Frittkassaflöde är signifikant i modeller som innehåller 

storleksvariabeln LnOms och är icke-signifikant i modeller där LnTillgångar är 

storleksvariabeln. Utifrån regressionsmodellerna kan således hypotesen förkastas. 

 

Hypotesen om att bolagets fria kassaflöden har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan förkastas. 

 

5.5.10 Hypotes 10: Konsultkostnader  

Hypotes 10: Konsultkostnader har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 
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Hypotes 10 bygger på antagandet att konsultkostnader har signifikant positivt samband 

med revisionskostnad. Korrelationsmatrisen identifierar signifikant positiv korrelation 

mellan LnRevKostnad och UppdragSamma respektive UppdragÖvr. 

Regressionsmodellerna visar på ett signifikant positivt samband mellan LnRevKostnad 

och bägge konsultuppdragsvariablerna i samtliga modeller. Utifrån 

regressionsmodellerna kan således hypotesen ej förkastas. 

 

Hypotesen om konsultkostnader har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan ej förkastas. 

 

5.5.11 Hypotes 11: Organisationsförändringar 

 

Hypotes 11: Organisationsförändringar har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

Hypotes 11 antar att organisationsförändringar har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad. Korrelationsmatrisen finner ej någon signifikant korrelation mellan 

LnRevKostnad och OrgFörändring. I regressionsmodellerna har det heller inte 

identifierats något signifikant samband mellan oberoende variabeln och OrgFörändring. 

Utifrån regressionsmodellerna kan således hypotesen förkastas. 

 

Hypotesen om att organisationsförändringar har signifikant positivt samband med 

revisionskostnad kan förkastas. 
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5.5.12 Sammanfattande resultat av hypotesprövning i tabellform 

Tabell 5.8 Sammanfattande resultat av hypotesprövning 

 

Faktor Hypotes Resultat 

 

 

1. Sektorstillhörighet 

1. Kommunala bolag har högre 

revisionskostnader jämfört med privata 

bolag 

Förkastas  

1. Kommunala bolag har lägre 

revisionskostnader jämfört med privata 

bolag 

Bekräftas 

2. Storlek 2. Bolagets storlek har signifikant positivt 

samband med revisionskostnad 

Förkastas ej 

3. Komplexitet 3. Bolagets komplexitet har signifikant 

positivt samband med revisionskostnad 

Förkastas ej 

 

4. Risk 

4. Bolagets risk har signifikant positivt 

samband med revisionskostnad 

Förkastas 

5. Kommunal borgen har signifikant 

negativt samband med revisionskostnad 

Förkastas 

5. Val av 

revisionsbyrå 

 6. Revisionsbyråns storlek har signifikant 

samband med revisionskostnad 

Förkastas ej 

 

6. Prispress 7. Byte av revisionsbyrå har signifikant 

negativt samband med revisionskostnad 

Förkastas 

 

 

7. Agentkostnader 

8. Ledningens ägarandel har signifikant 

negativt samband med revisionskostnad 

Varken förkastas 

eller bekräftats 

9. Bolagets fria kassaflöden har signifikant 

positivt samband med revisionskostnad 

Förkastas 

 

 

8. Knowledge 

spillover 

10. Konsultkostnader har signifikant 

positivt samband med revisionskostnad 

Förkastas ej 

11. Organisationsförändringar har 

signifikant positivt samband med 

revisionskostnad 

Förkastas 
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6. Intervjuanalys 

I detta kapitel presenteras en analys av de genomförda intervjuerna. Kapitlet inleds 

med en sammanfattning av intervjudeltagarna och fortsätter med en presentation av 

respondenternas svar. 

 

6.1 Intervjudeltagare 

För att öka vår förståelse i ämnet och finna förklaringar till den statistiska analysens 

resultat, har vi valt att genomföra nio uppföljningsintervjuer. Med 

uppföljningsintervjuer menar vi att intervjudeltagarna har fått ta del av våra resultat från 

den statistiska analysen. De har fått svara på fem frågor, samt ge synpunkter angående 

resultatens rimlighet. Intervjuerna har varit semi-strukturerade och en intervjuguide har 

utformats (Appendix 6). En kort sammanställning av intervjudeltagarnas svar 

presenteras i tabellform (Appendix 7). 

 

Fem intervjudeltagare är auktoriserade revisorer som jobbar på fem olika 

revisionsbyråer, nämligen PwC, KPMG, Deloitte, EY och Grant Thornton. Två av 

intervjudeltagarna är Vd:ar på kommunala fastighetsbolag medan två andra 

intervjudeltagare är ekonomichefer på privata fastighetsbolag. För att garantera 

anonymitet för våra intervjudeltagare kommer revisorerna fortsättningsvis att benämnas 

som revisor 1, 2, 3, 4 eller 5 och övriga fyra intervjudeltagare kommer att benämnas 

som respondent 1, 2, 3 eller 4. 

 

6.2 Fråga 1: Upphandlingsprocess  

Frågan: Skiljer sig upphandlingsprocessen åt beroende på om det är ett 

kommunalt eller privat bolag? 

Syftet med första frågan har varit att försöka identifiera skillnader i 

upphandlingsprocessen mellan kommunala och privata bolag. Detta för att se om själva 

upphandlingsprocessen kan påverka bolagens revisionskostnader. Samtliga 

intervjudeltagare har påpekat att fakturering aldrig sker på fast räkning. Revisorerna 1-4 

har nämnt att det ändå uppstår en sorts förhandling. Detta sker antingen genom en 

dialog med kunden under utarbetandet av förslag på ett ungefärligt pris, eller efter att 

revisorerna presenterat ett sådant prisförslag.  
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Revisor 3 har beskrivit prissättningsprocessen på följande sätt: 

 

”Vi har en utgångspunkt för vad vi måste lägga ner tid på när vi reviderar. Vi tittar på 

hur många medarbetare, specialister och experter som måste ansluta sig till teamet för 

att genomföra uppdraget. Med hänsyn till det tar vi fram en kategoriserad offert. Sedan 

måste vi anpassa offerten efter marknadsförutsättningarna. Utifrån allt detta 

bestämmer vi ett indikativt pris. Vi kan inte erbjuda ett fast pris enligt lag. Utifrån det 

indikativa priset har de säkert synpunkter och det blir därmed lite som en förhandling.” 

 

Revisor 5 har sagt att det inte blir någon förhandlingsprocess. Däremot kan företaget 

som de reviderar ifrågasätta faktureringsbeloppet om företagets ledning tycker att det är 

för stort. 

 

I det sammanhanget har revisor 1 påpekat att kommunen brukar upphandla för alla sina 

bolag, medan privata bolag upphandlar för sig själva. Detta leder till att 

revisionskostnaden för kommunala bolag pressas ner via en massupphandling. Revisor 

2 har dock poängterat att förhandling med kommunala bolag sker i mindre utsträckning. 

Denne har också påpekat en krock som uppstår till följd av att kommunen upphandlar 

revisionen genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling: 

 

”Kommunerna kräver att få ett fast pris. Detta är inte bra då det leder till en konflikt 

mellan två regelverk. Lagen för revisorer säger att det inte går att ge ett helt fast pris. 

Detta beror på att revisorerna måste få en möjlighet att ta ut högre arvode om det 

exempelvis skulle visa sig att boksluten inte är klara, det är dålig ordning och reda i 

företaget och så vidare. Detta kräver en högre insats från revisorns sida. Krocken 

kommer då lagen om offentlig upphandling inte medger att det går att ge ett estimat och 

därmed ta ut ett högre pris. SKL fick sitta med jurister från FAR och justera i sina 

standardvillkor som de sätter upp på upphandlingar på grund av konflikten mellan 

dessa två regelverk.” 

 

Respondenterna har angett att de aldrig har förhandlat med revisorerna om 

revisionsarvoden då revisorerna måste vara oberoende. Respondent 1 har svarat på 

följande sätt: 
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”Vi förhandlar inte med revisorerna om själva revisionen. Det kan vi inte göra eftersom 

de är oberoende. Vi säger inte att revisionsarvodet ska uppgå till en viss summa. Det 

brukar ungefär ligga på samma nivå som föregående år.” 

 

6.3 Fråga 2: Risk 

Frågan: Är risk en faktor som påverkar revisionsarvodet och hur pass viktig är 

den i sådana fall? 

Andra frågan angående riskens påverkan på revisionskostnaden har vi ställt då 

hypotesen att risk har ett signifikant positivt samband med revisionskostnad i 

kommunala och privata fastighetsbolag har förkastats. Genom intervjuerna har det dock 

framkommit att risk är en viktig faktor som inte sällan kan vara avgörande. Den risken 

revisionsbyrån utsätts för vid revideringen påverkar, direkt eller indirekt, 

revisionsarvodet. Revisor 4 har angett risk som en av de viktigaste faktorerna vid 

fastställandet av revisionsarvodets storlek. Revisor 2 har bland annat sagt att denne inte 

vill revidera företag som har varit inblandade i ekonomisk brottslighet. Revisor 2 har 

vidare påpekat att det alltid är viktigt att göra en bakgrundskontroll av de företag som 

ska revideras. Revisor 3 har svarat på följande sätt: 

 

”Risken är indirekt avgörande. Ju högre risk vi ser, både från bolagets sida och 

verksamheten de håller på med, desto mer resurser krävs från oss. Vi behöver mer 

experter, mer seniorpersonal osv. <...> Det blir en risk för oss som firma också.” 

 

I detta sammanhang har revisor 3 även poängterat att revisionsbyråns risk för negativ 

publicitet är högre vid revidering av kommunala bolag: 

 

”Om det är en kommunal verksamhet kan revisionsbyrån vara väldigt exponerad. 

Händer något i ett kommunalt bolag blir det väldigt medialt uppmärksammat på olika 

sätt. Detta påverkar revisionsbyrån negativt. Revisionsbyrån måste därför väga in en 

riskpremie ifall att de skulle åka med i en medial cirkel som de inte har något med att 

göra med men ändå kan bli påverkade av.” 

 

Endast revisor 5 har angett att risk inte är en så viktig faktor, utan att det är 

komplexiteten på uppdraget som i stort sett avgör storleken på revisionsarvodet.  
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6.4 Fråga 3: Sektorstillhörighet 

Frågan: Är revisionskostnaden högre eller lägre i kommunala bolag jämfört med 

privata bolag? 

Innan vi presenterade våra resultat för intervjudeltagarna, frågade vi dem om de tror att 

revisionskostnaderna är högre eller lägre i kommunala bolag jämfört med privata bolag. 

Fyra av fem revisorer har svarat att revisionskostnaderna borde vara lägre i kommunala 

bolag. Detta till följd av lägre risk samt massupphandling. Revisor 1 har påpekat att 

kommuner upphandlar för alla sina bolag vilket leder till att de kan pressa ner priset. 

Revisor 1 har även påpekat att risken bedöms vara lägre i kommunala bolag då 

kommuner inte säljer sina bolag och bolagen väldigt sällan sätts i konkurs. Kommunala 

bolag brukar i regel ha en god finansiell ställning, hög soliditet och får dessutom inte 

dela ut hur mycket som helst. Respondent 2 har dock angett att de inte upphandlar 

revisionsarvoden tillsammans med hela kommunkoncernen i deras kommun (en liten 

kommun i Östergötland). Revisor 5 har valt att inte svara på frågan med motiveringen 

att denne aldrig har jobbat mot kommunala bolag.  

 

Respondenterna har svarat annorlunda. Respondent 2 har sagt att det inte borde finnas 

någon skillnad i storleken på revisionsarvode beroende på om bolaget är kommunalt 

eller privat. Respondent 4 har antagit att revisionskostnaderna borde vara högre i 

kommunala bolag då respondenten har sett ett avsnitt i ”Uppdrag granskning” där det 

tagits upp att kommunala verksamheter har stora kostnader. Respondenterna 1 och 3 har 

svarat att revisionskostnaderna borde vara högre i kommunala bolag. Båda 

respondenterna har angett att det beror på att det är sämre kontroll i kommunala bolag 

vilket leder till att kommunerna vill ha bättre koll på dem, och att det är ”fler kockar 

inblandade”. Respondent 3 har bland annat sagt följande: 

 

”Kommunen vill ha mer koll på sina bolag och granska verksamheten mer ingående 

varför revisionskostnaderna borde vara högre i kommunala bolag.< …> 

Förtroendevalda revisorer måste vi betala särskilt för. Kostnaden brukar uppgå till 20 

% av det sammanlagda revisionsarvodet.” 
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6.5 Fråga 4 och 5: Signifikanta variabler och alternativa variabler  

Frågorna: Vilka av våra signifikanta variabler anser du är viktiga? Finns det 

några andra variabler som du skulle lägga till i våra modeller?  

 

Efter att ha presenterat resultat av våra multipla regressioner har vi bett samtliga 

intervjudeltagare att uttala sig om vilka faktorer som är viktiga och om de har några 

förslag på variabler som kunde ha lagts till. Den viktigaste faktorn som angetts av 

samtliga intervjudeltagare är storlek, oavsett om den operationaliseras som omsättning 

eller totala tillgångar. Revisor 1 har dock påpekat att omfattningen på tillgångarna borde 

vara av större betydelse i fastighetsbranschen då fastigheternas storlek och dess antal 

avgör hur mycket tid som måste läggas ner för att värdera dem till ett verkligt värde. Är 

det ett fåtal samt mindre fastigheter så är det mindre arbete vilket leder till lägre 

revisionskostnader.  

 

Två andra viktiga faktorer som har inkluderats i studien är komplexitet och risk. 

Intervjudeltagarna har emellertid inte varit eniga om vilken av dessa två faktorer som är 

viktigare, utan båda har nämnts som betydelsefulla vid bestämmande av storleken på 

revisionsarvodet. Endast revisor 5 har sagt att komplexiteten är viktigare än risken. 

Denne har även förknippat totala tillgångarnas storlek med komplexitet.  

 

”Stora tillgångar är viktiga eftersom det blir mer komplext. Detta leder till att vi 

behöver ta ut högre arvode.” 

 

Vad gäller variabler som kunde ha lagts till i vår studie så har vi fått sex förslag från 

fyra av fem revisorer. Dessa är antalet fastigheter bolaget äger, inblandning i ekonomisk 

brottslighet, utländska dotterbolag, risken en revisionsbyrå utsätts för vid granskning, 

hur många länder bolaget är verksamt i samt miljön företaget verkar i. Respondenterna 

kom inte med några förslag.  
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6.6 Fråga till en revisor från PwC 

Frågan: Vår studie visar att PwC tar ut högre arvode än övriga byråer, varför? 

 

Vi har även ställt en extra fråga till revisor från PwC och bett honom kommentera 

varför PwC tar ut högre arvode än övriga byråer: 

 

”Vi vill bli valda utifrån kompetens och inte pris. Jag vet inte varför vi är dyrare än 

övriga Big 4. Att vi är dyrare än mindre revisionsbyråer är inte förvånansvärt då våra 

medarbetare kostar mer att utbilda.” 

 

I stort sett har samtliga intervjudeltagare ansett att resultaten av våra statistiska analyser 

är rimliga och intressanta.  
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7. Diskussion  

I detta avslutande kapitel sammanfattas studien och analysens resultat diskuteras. 

Uppsatsen avslutas med egna reflektioner och förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Sammanfattning 

Syftet med studien är att förklara vilka faktorer som påverkar revisionskostnaden i 

kommunala och privata bolag. Studien har avgränsats till svenska kommunala och 

privata fastighetsbolag vars verksamhet består av uthyrning och förvaltning. Genom den 

empiriska avgränsningen har vi begränsat datamängden för att kunna analysera den 

insamlande empirin inom studiens tidsram. Det totala antalet observationer har uppgått 

till 489 fastighetsbolag. 249 fastighetsbolag tillhör den kommunala sektorn medan 

resterande 240 fastighetsbolag är privata. 

 

Med stöd i tidigare forskning inom revisionskostnad har ett antal faktorer identifierats 

och elva hypoteser har tagits fram. Dessa faktorer är sektorstillhörighet, bolagens 

storlek, komplexitet, risk, val av revisionsbyrå, prispress, agentkostnader och 

knowledge spillover. Faktorerna har operationaliserats vilket i slutändan genererat 18 

oberoende variabler. Dessa har antagits ha ett positivt eller ett negativt signifikant 

samband med revisionskostnaden. Signifikansnivåerna som vi har valt att använda oss 

av är 1 % och 5 %.  

 

Analysen har genomförts med hjälp av bivariata tester, multipel regression samt nio 

uppföljningsintervjuer. Mothypotesen om att kommunala bolag har lägre 

revisionskostnader jämfört med privata bolag har bekräftats. Det är även fyra hypoteser 

som inte har kunnat förkastas. Vi har konstaterat att bolagens storlek, komplexitet, 

konsulttjänster och val av revisionsbyrån PwC har positivt signifikant samband med 

revisionskostnaden i svenska kommunala och privata fastighetsbolag.  

 

Fem hypoteser har förkastats. Vi har inte kunnat identifiera signifikant samband mellan 

revisionskostnaden och bolagets risk, inklusive kommunal borgen, prispress, fria 

kassaflöden och organisationsförändringar. Hypotesen om att risken har ett positivt 

signifikant samband har vi dock förkastat då tre av fyra variabler som risken 

operationaliserats med har blivit icke-signifikanta, medan sambandet med variabeln 
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skuldsättningsgrad har varit det motsatta från det hypotiserade. Hypotesen om att 

ledningens ägarandel har ett negativt signifikant samband med revisionskostnaden har 

vi varken kunnat förkasta eller bekräfta på grund av ett för stort bortfall och svårigheter 

att få tillgång till data. 

 

För att öka förståelsen i ämnet och försöka finna förklaringar till den statistiska 

analysens resultat, har vi även gjort nio uppföljningsintervjuer. Intervjudeltatagarna har 

bestått av 5 auktoriserade revisorer, två Vd:ar och två ekonomichefer som är 

verksamma i fastighetsbranschen. 

 

Fem frågor har ställts till samtliga intervjudeltagare. Första frågan har handlat om 

upphandlingsprocessen i kommunala och privata bolag. Andra frågan har tagit upp 

riskens betydelse vid bestämmandet av revisionsarvodets storlek. Tredje frågans syfte 

har varit att ta reda på intervjudeltagarnas åsikter angående revisionskostnadens storlek i 

kommunala och privata bolag. Vi har dessutom bett samtliga intervjudeltagare att uttala 

sig om vilka faktorer i studien som är viktiga och om de har några förslag på variabler 

som kunde ha lagts till. Vi har även ställt en extra fråga till en revisor från PwC och bett 

denne att kommentera varför PwC kan vara dyrare än övriga byråer. 

 

Intervjuanalysen tyder på att en viss förhandling med revisorer angående 

revisionsarvodets storlek förekommer, trots att fakturering sker på löpande räkning. 

Upphandlingsprocessen med revisorer skiljer sig åt beroende på om det gäller 

revidering av kommunala eller privata bolag. Analysens resultat visar på att kommunen 

tenderar att massupphandla för alla sina bolag, medan privata företag upphandlar var för 

sig. Detta kan resultera i lägre revisionskostnader i kommunala bolag.  

 

De viktigaste faktorerna som enligt våra intervjudeltagare avgör revisionsarvodets 

storlek är bolagets storlek, komplexitet och risk. Det har dock framkommit i vår studie 

att risken inte är den viktigaste faktorn men kan direkt eller indirekt vara avgörande vid 

bestämmandet av revisionsarvodets storlek. 

 

Vad gäller skillnaden i revisionskostnader beroende på bolagets sektorstillhörighet, har 

revisorerna i stort sett varit eniga om att dessa är lägre i kommunala bolag. Detta till 

följd av lägre risk samt massupphandling. Respondenterna har tyckt att 
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revisionskostnader, på grund av behov av bättre koll och lekmannarevisionen, borde 

vara högre i kommunala bolag. 

 

Vi har även fått ett antal förslag på variabler som kunde ha lagts till i vår studie. Dessa 

är antalet fastigheter bolaget äger, inblandning i ekonomisk brottslighet, utländska 

dotterbolag, risken revisionsbyrån utsätts för vid revidering av företaget, hur många 

länder bolaget är verksamt i samt miljön bolaget verkar i. 

 

Varför PwC tar mer betalt för sina revisionstjänster är oklart. Det kan dock bero på att 

byrån vill bli vald utifrån tjänsternas kvalitet och personalens kompetens, vilket kan 

anses vara en godtagbar anledning att ta ut högre arvode.  

 

7.2 Slutsatser 

 

7.2.1 Basmodellernas förklaringsgrad 

Studiens resultat bygger till en stor del på regressionsmodellerna. Våra basmodeller 3 

och 4 har en förklaringsgrad (justerad R²) på ca 57 % och uppfyller antaganden för 

linjär multipel regression. Förklaringsgraden antas ligga på en godtagbar och relativt 

hög nivå. Simunic (1980) har bland annat rapporterat en förklaringsgrad på cirka 50 %. 

Rubin (1988) har studerat revisionskostnader i kommunal sektor och fått en 

förklaringsgrad på 58 %. Nikkinen och Sahlström (2004) har testat en modell i sju olika 

länder och modellens förklaringsgrad har varierat mellan 39 % och 80 %. Basioudis och 

Ellwood (2005) har studerat brittiska företag och har lyckats förklara cirka 50 % av den 

insamlade datan. Vi har även kunnat konstatera att våra modeller är mer anpassade för 

privata fastighetsbolag, då förklaringsgraden sjunker till cirka 40 % om modellerna 

endast tillämpas på kommunala bolag och ökar till 63 % om dessa enbart tillämpas på 

privata bolag. 

 

7.2.2 Sektorstillhörighet 

Att modellerna uppfyller antaganden för multipel linjär regression innebär att vi med en 

stor grad tillförlitlighet kan dra slutsatser av de multipla regressionerna. Med hjälp av 

dessa har vi först och främst kunnat finna indikation på att svenska kommunala 

fastighetsbolag, jämfört med privata fastighetsbolag, har lägre revisionskostnader. 

Dummyvariabeln KomBolag är signifikant på 0,01-signifikansnivå i basmodellerna 
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(modell 3 och 4) och har inte visat några tecken på instabilitet och interaktion med 

storleksvariablerna (modell 5). Modell 4 som innehåller totala tillgångar som 

storleksvariabel antas dock vara lämpligare än modell 3 där storlek operationaliserats 

med hjälp av bolagens omsättning. Detta med tanke på att modell 4 har lite högre 

förklaringsgrad (57,2 % mot 56,5 %) samt att omfattningen på tillgångarna borde vara 

av större betydelse i fastighetsbranschen. Detta då fastigheternas storlek och dess antal 

avgör hur mycket tid som ska läggas ner på värderingen och därigenom påverkar 

revisionskostnaderna. 

 

Regressionsmodellernas resultat tyder även på att kommunala bolag har lägre affärsrisk 

då de oftast utför allmännyttiga tjänster och kommunen går in som garant för ett 

kommunalt bolag, precis som staten går in som garant för en kommun om kommunen 

skulle hamna i ett ekonomiskt nödläge (Snidare, 1998). Detta med tanke på att 

mothypotes 1 bygger bland annat på detta resonemang. Den lägre affärsrisken verkar 

dock överväga högre risk för att hamna i en oönskad medial cirkel, då risken för negativ 

publicitet antas vara högre vid revidering av kommunala bolag.   

 

Agentteorin bidrar också till en förklaring till varför revisionskostnaderna är lägre i 

kommunala bolag. Kommuninvånare antas med stöd av agentteorin vara mindre insatta 

i de kommunala bolagens verksamhet (Zimmerman, 1977). De utövar inte lika hårt 

tryck på ledningen i kommunala bolag och har inte heller lika starkt övervakningsbehov 

jämfört med principaler i privata bolag (ibid). Detta kan leda till lägre 

revisionskostnader i kommunala bolag. Emellertid kan bristen på tryck från 

kommuninvånarna till en viss del kompenseras med övervakning från massmediernas 

sida, vilket bland annat leder till att revisorer överväger att ta ett premium för risken att 

utsättas för negativ publicitet. Problemet är dock att agentteorin även kan användas för 

att härleda en motsatt hypotes. 

 

Vi får heller inte glömma bort massupphandlingens roll. Kommunala bolag antas ha en 

stor fördel jämfört med privata bolag då kommuner upphandlar för alla sina bolag, 

vilket leder till att de kan pressa ner priset. Större privata företag kan å andra sidan 

betraktas av revisorer som strategiska och lönsamma kunder, vilket kan ge dessa företag 

fördelar vid förhandling om revisionsarvodet. 

Emellertid har en kontroll för mindre och större bolag visat att variabeln KomBolag får 
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en positiv koefficient och blir icke-signifikant om den testas på fastighetsbolag vars 

totala tillgångar är mindre än medianen, dvs. 446 700 tkr (modell 6). Variabeln förblir 

dock signifikant på 0,01-signifikansnivå i modell 7 där samtliga bolag har totala 

tillgångar på över 446 700 tkr. Detta tyder på att sektorstillhörighet inte påverkar 

revisionskostnadens storlek i mindre svenska fastighetsbolag, vilket antas innebära att 

mindre privata och kommunala bolag liknar varandra.  

 

Ett viktigt karaktärsdrag hos mindre privata fastighetsbolag tros bestå i att dessa ofta är 

familjeföretag med lång erfarenhet i branschen och dess ägare är mindre benägna att 

sälja dem. På så vis kan mindre privata fastighetsbolag liknas vid de kommunala 

fastighetsbolagen då kommuner inte brukar sälja sina bolag. Detta antas leda till en 

lägre risk och ett minskat granskningsbehov i mindre privata fastighetsbolag, vilket gör 

att revisionskostnaden i dessa bolag inte skiljer sig mycket åt från revisionskostnaden i 

kommunala fastighetsbolag. 

 

En annan förklaring kan vara att mindre privata fastighetsbolag inte alls har någon 

principal-agent problematik, eller att relationen mellan agenten och principalen är så 

pass bra att principalen inte kräver lika noggrann granskning som i större privata 

fastighetsbolag. Detta med tanke på bolagets storlek som gör det lättare för principalen 

att ha koll på sitt företag och att många mindre privata fastighetsbolag antas vara 

familjeägda företag, vilket innebär att principalen och agenten är en och samma person. 

Detta behöver dock studeras närmare och kan vara ett ämne för vidare forskning.  

 

7.2.3 Storlek 

Utöver sektorstillhörighet har vi även testat om bolagens storlek, komplexitet, risk, val 

av revisionsbyrå, prispress, agentkostnader och knowledge spillover påverkar 

revisionskostnadernas storlek i svenska kommunala och privata fastighetsbolag. I likhet 

med ett flertal tidigare studier (Simunic, 1980; Firth, 1985; Lee, 1986; Palmrose, 1986; 

Chan et. al., 1993; Pong & Whittington, 1994; Firth, 1997; O’Sullivan, 2000; Niemi, 

2002 med flera) har vi konstaterat att bolagens storlek har ett signifikant positivt 

samband med revisionskostnaden och är en av de viktigaste faktorerna vid fastställandet 

av revisionsarvodet. Detta beror på att bolagens storlek påverkar hur mycket arbete som 

måste göras i revisionen (Gerard et al., 1994; Firth, 1997). Avståndet mellan agenten 

och principalen antas dessutom bli allt större ju mer företaget växer i storlek, vilket 
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leder till ett ökat övervakningsincitament och högre revisionskostnader (Niemi, 2002). 

 

Våra storleksvariabler är signifikanta på 0,01-signifikansnivå i samtliga modeller och 

har en hög förklaringsstyrka. Totala tillgångar antas dock vara ett bättre 

operationaliseringsmått än omsättning, då tillgångar kan anses vara av större betydelse i 

fastighetsbranschen. Detta då fastigheternas storlek och dess antal avgör hur mycket tid 

som ska läggas ner på värderingen. Samtliga modeller där bolagens storlek har 

operationaliserats med hjälp av totala tillgångar, har dessutom haft högre 

förklaringsgrad jämfört med modeller där bolagens storlek operationaliserats med hjälp 

av omsättning.  

 

7.2.4 Komplexitet 

I likhet med ett flertal tidigare studier har vi identifierat ett signifikant positivt samband 

mellan bolagens komplexitet och revisionskostnader (Simunic, 1980; Francis & Stokes, 

1986; Lee, 1986; Chan et. al., 1993; Pong & Whittington, 1994; Niemi, 2005 med 

flera). Det finns däremot tidigare studier som inte har funnit något samband mellan 

nivån av komplexiteten och revisionskostnaden (Chan et al., 1993; Ahmed & Goyal, 

2005). 

 

Revisionens komplexitet antas påverka revisionskostnaden framför allt genom den 

mängd arbete som ska läggas ner på revisionen och dess svårighetsgrad (Pong & 

Whittington, 1994). Detta eftersom det i mer komplexa företag krävs mer tid och kraft 

av revisorn i dennes planering, samordning och själva genomförandet av revisionen 

(Gerard et al., 1994). 

 

Operationaliseringsmått på komplexiteten som i vår studie visat sig vara lämpligast är 

antal dotterbolag. Precis som Simunic (1980), Francis och Stokes (1986), Lee (1986), 

Chan et al. (1993) samt Pong och Whittington (1994), har vi också funnit ett signifikant 

positivt samband mellan fastighetsbolagens revisionskostnader och antal dotterbolag. 

Firth (1985) och Firth (1997) har däremot inte kunnat identifiera något samband. 

 

Kundfordringar och varulager har visat sig vara mindre lämpliga för att mäta 

fastighetsbolagens komplexitet, vilket beror på fastighetsbranschens specifika 

karaktärsdrag. Fastighetsbolag brukar i stort sett ha obetydligt varulager om inte dessa 
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väljer att redovisa sina fastigheter som omsättningstillgångar. Kundfordringar har inte 

heller visat sig vara ett bra mått på komplexitet i vår studie. Variabeln har varit instabil 

och enbart visat sig vara signifikant i modeller där bolagens storlek operationaliserats 

med hjälp av totala tillgångar. Tecken har dock varit i linje med det hypotiserade 

sambandet. 

 

Utfallet kan bero på att kundfordringar är en mindre komplicerad balansräkningspost i 

fastighetsbolag, jämfört med exempelvis bolag i handelsbranschen där posten är mer 

utsatt för manipulationsrisk och mer exponerad för bedrägerier. Det är dessutom viktigt 

att ta hänsyn till att fastighetsbolagens kundfordringar till stor del tros bestå av 

hyresavgifter som i mindre utsträckning bidrar till ökad komplexitet.    

 

7.2.5 Risk 

Till skillnad från det hypotiserade sambandet har våra regressionsmodeller inte funnit 

ett signifikant samband mellan risk och revisionskostnad. Risken har dock genom våra 

intervjuer framkommit som en av de viktigaste faktorerna som direkt eller indirekt 

påverkar revisionsarvodets storlek. Emellertid får vi påpeka att teoretiskt resonemang 

kring sektorstillhörighet bygger på att affärsrisken är lägre i kommunala bolag. På det 

sättet går det att diskutera om risken i vår studie indirekt manifesterar sig i den faktorn.   

 

Oren revisionsberättelse det senaste året, negativt resultat i ett av de senaste två åren och 

kommunal borgen har inte visat sig påverka revisionskostnaden i vår studie. Variabeln 

oren revisionsberättelse det senaste året har dock påvisats ha ett starkt positivt samband 

med revisionskostnaden i flera tidigare studier (Simunic, 1980; Francis & Stokes, 1986; 

Palmrose, 1986). Förlust i ett av de två senaste räkenskapsåren har blivit signifikant i 

Simunics (1980) samt Axén och Fyhrlunds (2013) studier, men visat sig vara icke-

signifikant i Firth (1985), Francis och Stokes (1986) samt Firth (1997) studier. 

 

Förklaring till varför negativt resultat i ett av de senaste två åren och oren 

revisionsberättelse det senaste året inte har visat sig påverka revisionsarvodets storlek i 

studien, kan bestå i att revisorer i stället för att öka omfattningen på revisionen skiftar 

fokus i sin revision på de poster som behöver granskas mer. Det kan även bero på att 

dessa två operationaliseringsmått inte återspeglar risken på ett bra sätt och att ett bättre 

mått på risken kan vara räntabilitet på totalt kapital eller eget kapital. Detta med tanke 
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på att fria kassaflöden, definierade som rörelseresultat före av- och nedskrivningar 

minskat för räntebetalningar och skatt (Nikkinen & Sahlström, 2004) även antas 

återspegla lönsamheten, och att denna variabel visat sig ha ett signifikant negativt 

samband med revisionskostnaden i studien. 

 

Att kommunal borgen inte verkar påverka revisionskostnadernas storlek antas bero på 

att revisorer tar hänsyn till och gör riskbedömningar utifrån ägandet. De beaktar inte om 

kommun går i borgen för kommunala bolags åtaganden. Kommunen antas helt enkelt i 

vilket fall som helst gå in som garant för sina bolag.  

 

Vad gäller skuldsättningsgraden har studien påvisat ett signifikant negativt samband 

mellan revisionskostnad och skuldsättningsgrad. Variabeln S/E har en negativ 

koefficient och är signifikant på minst 0,05-signifikansnivå i samtliga modeller. Detta 

strider mot Francis och Stokes (1986) samt Gul och Tsui (2001) som har identifierat ett 

positivt samband. Chan et. al. (1993), Gul och Tsui (1998) samt Axén och Fyhrlund 

(2013) har dock inte kunnat finna något signifikant samband mellan variablerna.  

 

Utfallet kan till en viss del förklaras utifrån agentteorin. Lägre skuldsättningsgrad 

innebär att ägarna har satsat mer eget kapital. Detta leder till att de vill ha bättre koll på 

sina bolag och kräver därmed hårdare granskning. Fastighetsbranschen antas dessutom 

vara förknippad med relativt sett lägre systematisk risk (Damodaran, 2012). Det kan 

innebära att långivarna känner sig trygga då de dessutom brukar ta fastigheter som 

säkerhet för lån, vilket gör att de inte utövar lika hårt tryck på revisorer som på ägarna. 

Detta får dock undersökas vidare och kan vara ett ämne för vidare forskning.  

 

7.2.6 Val av revisionsbyrå 

För att identifiera om val av revisionsbyrå påverkar fastighetsbolagens revisionskostnad 

har vi inte begränsat oss till en dummyvariabel Big 4, utan vi har studerat de fyra största 

revisionsbyråerna som ingår i Big 4, nämligen PwC, KPMG, Deloitte och EY, separat. 

Utifrån regressionernas resultat har vi konstaterat att det finns en indikation på att PwC, 

jämfört med andra byråer, tar mer betalt för sina revisionstjänster. Detta 

överensstämmer med Simunics (1980) resultat. Simunic (1980) har antagit att det beror 

på att byråns klienter efterfrågar kontrollsystem vars kvalitet ska överstiga genomsnittet. 

Som det framgick av intervjun med revisorn från PwC, kan byråns höga revisionsarvode 
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i förhållande till mindre revisionsbolags arvode bero på att PwC:s medarbetare kostar 

mer att utbilda, varför PwC måste ta ut högre arvode. Revisorn har dock inte kunnat 

förklara varför PwC tar ut högre revisionsarvoden än KPMG, Deloitte och EY. Att 

bättre kvalitet kan vara en anledning till att de stora revisionsbyråerna kräver mer betalt 

för sina tjänster, har påvisats i ett antal tidigare studier (Palmrose, 1986; Chan et al., 

1993; DeFond et al., 2002). 

 

Simunic (1980) har även kommit fram till att de sju övriga byråerna från Big 8 tagit ut 

lägre revisionsarvoden jämfört med mindre revisionsbyråer. I vår studie är emellertid 

variablerna KPMG, Deloitte och EY icke-signifikanta vilket tyder på att dessa inte tar 

mer betalt än mindre revisionsbyråer. Det är dock viktigt att påpeka att Simunics (1980) 

studie genomfördes för 35 år sedan och i en annan kontext än den svenska. 

 

Variabeln PwC blir icke-signifikant i modell 7 där den testats på privata och 

kommunala bolag med omsättning på över 446 700 tkr, vilket tyder på att denna 

revisionsbyrå endast tar ut högre arvoden av mindre fastighetsbolag. Detta ligger i linje 

med tidigare studier som har kommit fram till att de största revisionsbyråerna enbart tar 

ut högre arvoden av mindre företag, medan stora företag får betala mindre (Francis & 

Stokes, 1986; Francis & Simon, 1987; Lee, 1996). En tänkbar förklaring till detta kan 

vara att revisionsbyråernas minskning i enstaka arvoden från större fastighetsbolag 

kompenseras med hjälp av stordriftsfördelar (ibid) eller ökad omfattning av övriga 

konsulttjänster (Simunic, 1984). 

 

7.2.7 Prispress 

I likhet med Axén och Fyhrlund (2013) tyder vårt resultat på att prispress, 

operationaliserad i studien som byte av revisionsbolag under det innevarande året och 

föregående år, inte påverkar fastighetsbolagens revisionskostnad. Resultatet strider dock 

mot tidigare studier (DeAngelo, 1981; Simon & Francis, 1988). Detta kan som Axén 

och Fyhrlund (2013) påpekat bero på att tidigare studier är genomförda mer än 20 år 

tillbaka i tiden och att situationen på revisionsmarknaden har ändrats, vilket har 

påverkat konkurrensen mellan revisionsbyråerna. En annan tänkbar förklaring kan vara 

att tidigare studier har genomförts i en annan kontext än den svenska 

revisionsmarknaden. Det har dessutom framkommit i en av våra intervjuer att 

revisionskostnaderna brukar ligga på ungefär samma nivå som föregående år. Detta 
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antas leda till att det blir svårare för revisorer att höja revisionsarvoden i linje med low-

balling strategin, vilket innebär att rätt pris ska sättas från början. 

 

7.2.8 Agentkostnader 

Som vi tidigare har nämnt har vi varken kunnat förkasta eller bekräfta hypotesen om att 

ledningens ägarandel har ett signifikant negativt samband med revisionskostnaden på 

grund av för stort bortfall och svårigheter att få tillgång till data. 

 

Vad gäller fria kassaflöden så har studiens resultat inte funnit någon stark indikation på 

att storleken på fria kassaflöden har ett positivt samband med revisionskostnaden, vilket 

strider mot tidigare studier (Gul & Tsui, 1998; Gul & Tsui, 2001). Variabeln har varit 

instabil och enbart visat sig vara signifikant i modeller där bolagens storlek 

operationaliserats med hjälp av omsättning. Koefficientens tecken har dock visat på ett 

motsatt samband i dessa modeller. Detta kan bero på att lägre fria kassaflöden innebär 

högre risk och problem med lönsamheten.  

 

7.2.9 Knowledge spillover 

I linje med Simunic (1984), Palmrose (1986) och Firth (1997) har studien påvisat ett 

signifikant positivt samband mellan revisionskostnaden och inköp av övriga 

konsulttjänster hos en och samma revisionsbyrå. Detta kan bero på att funktioner för 

revisionskostnader och kostnader för konsulttjänster är ömsesidigt beroende, och att den 

kunskap som uppstår under revisionsprocessen leder till ytterligare uppdrag för 

konsulter och vice versa (Simunic, 1984). Alternativt antas beställning av båda 

tjänsterna samtidigt hos en och samma revisionsbyrå leda till minskad debitering per 

timme, vilket resulterar i att företag köper fler timmar på grund av att efterfrågan på 

revisionstjänster är relativt elastisk (ibid). 

 

Förklaringen kan dock ifrågasättas då studien i likhet med Palmrose (1986) påvisat 

samma signifikanta positiva samband mellan revisionskostnader och konsulttjänster 

beställda hos två olika revisionsbyråer. Detta tyder på att kostnadsökningen för såväl 

revisions- som konsulttjänster kan bero på andra faktorer. Vi har dock kontrollerat om 

det är stora organisationsförändringar såsom fusioner, företagsförvärv, nyemissioner, 

nya redovisnings- och informationssystem, ny VD och företagsrekonstruktion som 

påverkar revisionskostnaden i svenska kommunala och privata fastighetsbolag istället 
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för inköp av konsulttjänsterna. Till skillnad mot Firth (2002) har vi inte kunnat 

identifiera ett signifikant positivt samband mellan revisionskostnader och 

organisationsförändringar. Vi får dock påpeka att vi inte har funnit något signifikant 

samband mellan inköp av övriga konsulttjänster hos en och samma revisionsbyrå och 

andra byråer när vi endast har testat variablerna på kommunala fastighetsbolag.  

 

Det kan därför inte uteslutas att det finns andra faktorer som är gemensamma för privata 

fastighetsbolag som beställer konsulttjänster från sin revisionsbyrå och andra byråer och 

som gör att byråerna får mer betalt för revisionstjänster. En sådan faktor kan vara 

graden av principal-agent problematiken. Privata fastighetsbolag som beställer mycket 

konsulttjänster antas i detta sammanhang karakteriseras av högre kontroll från 

principalens sida, vilket gör att dessa bolag har högre revisionskostnader. 

 

7.3 Reflektioner kring studiens resultat 

Vår främsta intention med att studera revisionskostnaden har varit att identifiera om 

sektorstillhörighet påverkar dess storlek. Vi vill dock påpeka att studien är avgränsad till 

fastighetsbranschen, vilket innebär att det inte går att generalisera och applicera 

slutsatserna på samtliga kommunala och privata bolag. Detta med tanke på att 

fastighetsbranschen är en speciell bransch som antas skilja sig åt från övriga branscher 

då den är förknippad med relativt sett lägre systematisk risk (Damodaran, 2012).   

 

Vi vill även påpeka att vissa faktorer i vår studie, bland annat sektorstillhörighet, risk 

och agentkostnader, överlappar varandra. Detta innebär att en variabel kan förklaras 

med hjälp av flera teoretiska faktorer. Sambanden kan därmed inte förknippas strikt till 

variablerna, utan det är de förklarande teoretiska argumenten som i första hand ska 

hållas i fokus. 

 

I likhet med Axén och Fyhrlund (2013) har vi kunnat konstatera att majoriteten av 

bolagen som har ingått i studien, cirka 75 % av samtliga bolag, köper in konsulttjänster 

från sina revisionsbolag. Detta väcker en mycket omdebatterad fråga om revisorernas 

oberoende hotas när en revisionsbyrå utför både revisionstjänster och konsulttjänster åt 

samma kund.  

 

En annan reflektion som har uppstått under studiens gång handlar om i vilken 
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utsträckning revisorerna utgår från teorier inom revision i arbetet, samt i vilken 

utsträckning de påverkas av praktiska och organisatoriska moment.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Uppsatsen har resulterat i ett antal intressanta slutsatser och visat på intresseväckande 

indikationer som kan vara aktuella för vidare forskning. Då studien är avgränsad till 

fastighetsbranschen, går det att fortsätta studera revisionskostnaden i kommunala och 

privata bolag i andra branscher eller i flera branscher samtidigt. Detta antas också leda 

till att mer generella slutsatser kan dras kring revisionskostnaden i kommunala och 

privata bolag. Det skulle vidare vara intressant att genomföra en longitudinell version av 

denna studie i syfte att undersöka om revisionskostnaden i kommunala och privata 

bolag har förändrats över tid. Det skulle även vara av intresse att göra en jämförande 

studie av revisionskostnaden i kommunala och privata bolag mellan åren 2012 och 

2014. Detta för att undersöka om övergången till K3 har påverkat revisionskostnaden. 

 

Våra basmodeller har en förklaringsgrad kring 57 % vilket tyder på att det kan finnas 

andra faktorer som påverkar revisionskostnadernas storlek i kommunala och privata 

bolag. Ett av dem kan vara geografiskt läge.   

 

Det skulle även vara intressant att närmare studera revisionskostnaderna i mindre 

kommunala och privata bolag. Detta med tanke på att vi inte har funnit någon indikation 

på att sektorstillhörighet påverkar revisionskostnaden i mindre fastighetsbolag. Det 

skulle också vara intressant att i detta sammanhang undersöka om revisionskostnadens 

storlek påverkas av ifall ett privat fastighetsbolag är familjeägt eller inte. Detta då 

familjeägda privata bolag mer kan liknas vid kommunala bolag. 

 

Det skulle dessutom vara intressant att prova andra operationaliseringsmått. Som vi 

tidigare har nämnt går det att operationalisera risken med hjälp av räntabilitet på totalt 

eller eget kapital. Övriga mått på risk kan exempelvis vara balanslikviditet och 

kassalikviditet. Det går också att prova att mäta komplexiteten i fastighetsbranschen 

med hjälp av antal fastigheter ett fastighetsbolag äger. Variabeln skuldsättningsgrad 

skulle kunna testas vidare då vi till skillnad från tidigare studier har funnit indikation på 

ett negativt samband mellan revisionskostnaden och skuldsättningsgraden.  
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Appendix 1: Matris av studiens samtliga kvantitativa variabler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Appendix 2: Histogram över feltermernas fördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Appendix 3: Normalsannolikhetsplot över observerad och förväntad 

fördelning av feltermerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Appendix 4: Kolmogorov-Smirnov test 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 489 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 
,65070772 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,027 

Positive ,027 

Negative -,025 

Test Statistic ,027 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Appendix 5: Plot över residualernas fördelning efter de förväntade 

värdena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Appendix 6: Intervjuguide  

 

 

Fråga 

 

Syftet med frågan 

 

1. Skiljer sig upphandlingsprocessen åt 

beroende på om det är ett kommunalt 

eller privat bolag? 

 

 

Att försöka identifiera skillnader i 

upphandlingsprocessen mellan 

kommunala och privata bolag. Detta för 

att se om själva upphandlingsprocessen 

kan påverka revisionskostnaden. 

 

 

2. Är risk en faktor som påverkar 

revisionsarvodet och hur pass viktig är 

den i sådana fall? 

 

 

Då vår hypotes om att risk har ett 

signifikant positivt samband med 

revisionskostnaden har förkastats, ville vi 

genom frågan ta reda på om fallet är 

sådant i praktiken. 

 

 

3. Är revisionskostnaden högre eller 

lägre i kommunala bolag jämfört med 

privata bolag? 

 

 

Vi ville få reda på deras åsikt. 

 

4. Vilka av våra signifikanta variabler 

anser du är viktiga? 

 

 

Vi ville undersöka om revisorernas åsikter 

skiljer sig åt från studiens resultat.  

 

5. Finns det några andra variabler som 

du skulle lägga till i våra modeller? 

 

Vi ville få reda på om revisorerna anser 

att viktiga faktorer har uteslutits och som 

de anser påverkar revisionskostnaden. 

 

6. Vår studie visar att PwC tar ut högre 

arvode än övriga byråer, varför? 

(Extra fråga till revisorn från PwC) 

 

Då PwC visade sig ta ut högst arvode, 

ville vi ta reda på vad det beror på.  

 

 

 



 
 

Appendix 7: En kort sammanfattning av intervjudeltagarnas svar 

 
 
 

 
Skiljer sig 

upphandlin

gsprocesse

n åt 

beroende 

på om det 

är ett 

kommunalt 

eller privat 

bolag? 

 

 
Är risk en 

faktor som 

påverkar 

revisionsarvode

t och hur pass 

viktig är den i 

sådana fall? 

 

 
Är 

revisionsk

ostnaden 

högre 

eller lägre 

i 

kommuna

la bolag 

jämfört 

med 

privat 

bolag? 

 

 
Vilka av 

våra 

signifikant

a variabler 

anser du är 

viktiga? 

 
Finns det 

några 

andra 

variabler 

som du 

skulle 

lägga till i 

våra 

modeller? 

Revisor 1 

Kommunen 
förhandlar 
för bolagen 

medan 
privata bolag 

förhandlar 
för sig själva 

 
 

Viktig faktor 

 
 

Lägre i 
kommunala 

bolag 

 
 

Storlek, risk 
och 

komplexitet 

 
 

Antalet 
fastigheter 

bolaget äger 

Revisor 2 

Ger förslag 
på ett 

ungefärligt 
pris som 

sedan kan 
diskuteras 

med kunden. 
Förhandling 

med 
kommunala 
bolag sker i 

mindre 
utsträckning 

Viktig faktor som 
oftast kan vara 

avgörande 

Lägre i 
kommunala 

bolag 

Storlek, risk 
och 

komplexitet 

Huruvida 
bolaget har 

varit 
inblandat i 
ekonomisk 

brottslighet. 
Utländska 

dotterbolag 

Revisor 3 

Genom en 
dialog med 
kunden ges 

ett 
ungefärligt 

pris. 
Prissättning 
sker dock på 

löpande 
räkning. 

 
 

Viktig faktor som 
är indirekt 
avgörande 

 
 
 

Lägre i 
kommunala 

bolag 

 
 

Storlek, risk 
och 

komplexitet 

 
 

Risken för 
byrån att 
granska 
kunden 



 
 

 

 

Revisor 4 

Fakturering 
sker på 
löpande 
räkning. 

Uttalar sig 
om ett 

ungefärligt 
pris men ger 
aldrig något 

fast pris 

 
 

En av de 
viktigaste 
faktorerna 

 
 

Lägre i 
kommunala 

bolag 

 
 

Storlek, risk 
och 

komplexitet 

Inga förslag 

Revisor 5 

Ingen 
förhandlings-

process. 
Fakturering 

sker på 
löpande 
räkning 

 
 

Inte särskilt viktig 
faktor 

 
 

Ingen 
uppfattning 

 
 

Storlek och 
komplexitet 

Hur många 
länder 

företaget är 
verksamt i 

samt miljön 
bolaget 
verkar i 

Respondent 1 

Ingen 
förhandling. 

En 
rambudget 

som 
revisorerna 
ungefärligen 

följer. 

Viktig faktor 
Högre i 

kommunala 
bolag 

Storlek, 
komplexitet 

och risk 
Inga förslag 

Respondent 2 

Ingen 
förhandling.  
Fakturering 

sker på 
löpande 
räkning. 

Viktig faktor 
Ingen 

skillnad 

Storlek, 
komplexitet 

och risk 
Inga förslag 

Respondent 3 

Ingen 
förhandling.  
Fakturering 

sker på 
löpande 
räkning. 

Viktig faktor 
Högre i 

kommunala 
bolag 

Storlek, 
komplexitet 

och risk 
Inga förslag 

Respondent 4  

Ingen 
förhandling.  
Fakturering 

sker på 
löpande 
räkning. 

Viktig faktor 
Högre i 

kommunala 
bolag 

Storlek, 
komplexitet 

och risk 
Inga förslag 


