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Inledning: Genom att ha insyn i företaget och övervaka företagsledningen har styrelsen en 

viktig roll för att skapa förtroende för styrningen av företaget. Styrelsen ska även minska 

informationsasymmetrin mellan ägare och företagsledning, vilket också är revisorns uppgift 

genom att granska och övervaka styrelsens skötsel av företaget samt den finansiella 

redovisningen. Ifall styrelsen inte effektivt övervakar företagsledningen måste revisorn öka sin 

övervakning, vilket leder till att ägarna får betala en högre övervakningskostnad genom 

revisorsarvodet. Hur effektivt styrelsen utövar sin övervakning kan bero på 

styrelsesammansättningen.  

Problemformulering:	  Hur påverkas revisorsarvodet av styrelsesammansättningen? 

Syfte: Syftet med examensarbetet är att förklara hur revisorsarvodet påverkas av 

styrelsesammansättningen. 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod där empirin samlades in genom årsredovisningar 

från 112 aktiebolag, noterade på NASDAQ OMX Large Cap- och Mid Cap listan den 2 januari 

2012. Hypoteser formulerades för att kunna testa och ge svar på om det finns samband mellan 

styrelseegenskaper och revisorsarvodet, samband som skulle kunna bidra till att förklara 

styrelsesammansättningens påverkan på revisorsarvodet. 

Resultat	   och	   slutsats: Studiens resultat visar att styrelsesammansättningen påverkar 

revisorsarvodet. Detta då studien påvisade att företag med högre andel kvinnliga respektive 

utländska styrelseledamöter erlägger ett högre revisorsarvode. En förklaring till detta är att 

konflikter kan uppstå i heterogena styrelser som leder till att revisorn måste öka sin övervakning. 

Den ökade övervakningen leder i sin tur till högre revisorsarvode. Vidare visar studien på att 

företag som har VD:n som ledamot också betalar ett högre revisorsarvode. Detta eftersom 

styrelsens övervakningsförmåga minskar när VD:n är ledamot som leder till att revisorn måste 

öka sin övervakning och därmed även arvoderingen. Härmed är agentteorin, som fokuserar på 

övervakning, den teori som främst kan förklara hur styrelsesammansättningen påverkar 

revisorsarvodet. Denna studie kan bidra med att utveckla teorin kring styrelsens och revisorns 

övervakning samt öka förståelsen kring hur styrelsen kan påverka revisorsarvodet.  
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Introduction:	  By insight in the company and by monitoring the management, the board has an 

important function in creating trust in governance of the company. Furthermore, the board reduces 

the asymmetry of information between the owners and the management, which also is the 

function of the auditor, by auditing how the board governs the company and the accounting. In 

case the board does not effectively monitor the management, the auditor has to extend its 

monitoring, which increases the owners agency costs through the audit fee. The board 

composition can affect how effectively the board practices the monitoring.  

Problem:	  How is the audit fee affected by the board composition? 	  
Purpose:	  The purpose of this study is to explain how the board composition affects the audit fee. 	  
Method:	   The study uses a quantitative method, where the data was collected from the annual 

reports of 112 limited companies listed on the NASDAQ OMX Large and Mid Cap lists on 

January 2, 2012. Hypotheses were formulated to be able to test, and answer if there is a 

relationship between the composition of the boards and the fees for the auditors. Relationships, 

which could contribute to explaining the effect of the board composition on the audit fee.  

Results	   and	   conclusions:	   The results of the study demonstrate that the composition of the 

board affects the audit fee. This due to the fact that the study showed that companies with a higher 

proportion of female and foreign board members respectively pay a higher audit fee than 

comparable companies. One explanation for this is that conflicts may arise in heterogenous 

boards, leading to that the auditor must increase his level of supervision. The increased 

supervision in turn leads to higher audit fee. The study also showed that companies, with the CEO 

as a member on the board, paid a higher audit fee. This since the boards’ monitoring ability 

decreases when the CEO is a board member. As a result, the auditor needs to enhance its 

supervision, which results in a higher audit fee. Thus it is the agency theory, which focuses 

supervision, the theory which best explains how the composition of the board affects the audit 

fees. This study may contribute by developing the theory of the boards’ and the auditors’ 

supervision and increase the understanding of how the board composition may affect the audit fee. 
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Kapitel	  1	  –	  Inledning	  
	  
	  
	  	  

etta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning av bolagsstyrning, revisorns 

och styrelsens funktion, revisorsarvodet samt styrelsesammansättningen i syfte 

att redogöra för läsaren examenarbetets problemområde. Efter bakgrunden 

följer en problemdiskussion som utmynnar i en problemformulering samt syftet med 

examensarbetet. Slutligen presenteras en disposition. 

	  

1.1	  Bakgrund	  
Mot bakgrund av de företagsskandaler som uppdagades i Sverige i början av 2000-talet, t.ex. 

Skandia och ABB, uppstod ett behov av att företag kontinuerligt arbetar med att utveckla 

bolagsstyrningen och därmed stärka förtroendet för den svenska kapitalmarknaden 

(Kodgruppen, 2004). För att förbättra styrningen av svenska bolag samt för att skapa 

förtroende för den svenska kapitalmarknaden införde Förtroendekommissionen Svensk kod 

för bolagsstyrning, Koden (Kodgruppen, 2004). Koden trädde i kraft 1 juli år 2005 och 

innefattar regler för alla svenska börsbolag (Koden, 2010). 

 

I och med införandet av Koden fick bolagsstyrning ett ökat fokus. Bolagsstyrning handlar om 

hur företag ska ägas och styras på bästa sätt samt att skapa system och procedurer som 

säkerställer att företagen styrs i ägarnas intresse (Svernlöv, 2006). Enligt Donaldson (1990) är 

bolagsstyrning ”den struktur genom vilken företagsledningen kontrolleras genom företagets 

styrelse och genom olika motivations- och belöningssystem” (Donaldson, 1990 s 376 ). Denna 

definition tyder på att det är företagsledningen som ska kontrolleras via bolagsstyrning 

eftersom företag är till för att maximera ägarnas välfärd. Alla bolagsstyrningssystem består 

utav olika mekanismer så som ägare, styrelser, revisorer, finansiärer och lagar. Dessa 

interagerar med varandra, och tillsammans kontrollerar de företag och dess företagsledningar 

(Jansson et al, 2010).  

 

Två bolagsstyrningsmekanismer är alltså revisorn och styrelsen. Enligt Aktiebolagslagen 

(ABL) 9:1 ska ett publikt aktiebolag ha minst en revisor som ska granska företagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:ns förvaltning av företaget. Revisorn 

D 
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väljs av, och ska följa, bolagsstämmans anvisningar och ska varje år lämna en 

revisionsberättelse (ABL, 2005). 

 

Revisorns roll i bolagsstyrningssystemet är att vara väktare och minska 

informationsasymmetrin mellan ägare och företagsledningen genom att granska företagets 

finansiella redovisning och säkerställa tillförlitligheten i denna (Öhman, 2004). Vidare är 

revisorn och revisionen en förutsättning för att de ägare som inte är delaktiga i den direkta 

kontrollen av företaget ska få förtroende för redovisningen och styrningen av företaget 

(Catasús & Gröjer, 2005). Tidigare nämnda företagsskandaler medförde att företags 

intressenter, så som finansiärer och aktieägare, krävde en ökad granskning av företags 

finansiella redovisning. I Sverige infördes även regelverket Revisionsstandard år 2005, som 

ökade kraven på granskning av företags redovisning vilket innebar att revisionen blev mer 

tidskrävande (Öhman, 2004). Krav på ökad granskning tenderar i sin tur att öka priset på 

revisionen dvs. revisorsarvodet (Collis et al, 2004). 

 

Ytterligare ett sätt att skapa förtroende för styrningen av ett företag är att ha en kompetent 

styrelse som omgivningen kan känna förtroende för. Styrelsen har i huvuduppgift att ha insyn 

i vad som händer i företaget för att sedan rapportera detta till ägarna (Fama & Jensen, 1983). 

Enligt Koden (2010) ska styrelsen förvalta företagets angelägenheter i aktieägarnas intresse 

och även svara för företagets organisation och förvaltning. Styrelsen ses som 

bolagsstyrningens ”ryggrad” och är det viktigaste verktyget för att kontrollera och övervaka 

företagsledningen så att de agerar i ägarnas intresse. Därmed är styrelsens sammansättning en 

viktig faktor för att säkerställa en effektiv övervakning av företagsledningen (Fama 1980; 

Fama & Jensen, 1983).  

 

1.2	  Problemdiskussion	  
Revisionen är en övervakningsmekanism som är grundläggande för att investerare ska få 

förtroende för marknaden och våga investera (Öhman, 2004). Därför är det viktigt att veta vad 

som avgör priset på revisionen dvs. revisorsarvodet. Revisionsmarknaden och vad som 

påverkar dess prissättning har på senare tid blivit ett relevant forskningsområde. Dock 

utvecklade Simunic (1980) redan i slutet av 1970- talet en revisionsprissättningsmodell för 

vad som avgör revisorsarvodet. I modellen inkluderade Simunic (1980) faktorer som 

företagets storlek, risk och komplexitet samt vilken revisor (revisionsbyrå) som utför 
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revisionen, vilka påverkar revisionsprissättningen. Revisorsarvodet grundas dels på nivån av 

mängden arbete revisorn lägger ner vid ett uppdrag, dels den förväntade risken för framtida 

förluster. Därefter har andra forskare så som Antle (1999), Chan et al (1993), Francis & 

Stokes (1986), Gist (1994), Houghton & Jubb (1999), Jubb et al (1996), Niemi (2005), 

O’Keefe et al (1994), Palmrose (1986), Pong & Whittington (1994), Turpen (1990) och 

Wallerstedt (2001) genomfört studier på området samt vidareutvecklat Simunics (1980) 

modell.  

 

Av tidigare genomförda studier framgår det att det finns samband mellan revisorsarvodet och 

övervakning. Exempelvis fann Leventis et al (2011) i en empirisk studie att revisorsarvodet 

minskar när ägarna förlitar sig på att produktmarknaden övervakar företagsledarna. Även 

företag med hög skuldsättningsgrad hade lägre revisorsarvode eftersom långivarna utövar en 

effektiv övervakning (Leventis et al, 2011). Med utgångspunkt från att produktmarknaden och 

långivarnas övervakning av företagsledningen påverkar revisorsarvodet, kan även styrelsens 

övervakning vara en faktor som påverkar revisorns arbete och därmed revisorsarvodet. 

Styrelsens förmåga att övervaka är i sin tur beroende av hur styrelsen är sammansatt (Chahine 

& Filatotchev, 2011). Styrelsesammansättningen kan därmed vara en viktig faktor som 

påverkar revisorsarvodet. Denna hypotes har tidigare inte studerats i någon större 

utsträckning, vilket gör detta samband intressant att undersöka, vilket vår studie går ut på.  

 

Agentteorin är en av få teoretiska klargöranden av revisionsfunktionen och revisorsarvodet 

(Van Der Plaats, 2000). Agentteoretiska resonemang gällande styrelsens och revisorns roll 

som kontrollmekanismer kan användas som utgångspunkt för att förklara relationen mellan 

styrelsesammansättning och revisorsarvode. Ägaren behöver revisionstjänster för att verifiera 

den information som företagsledningen tillhandahåller. Detta för att överbrygga den nackdel 

som informationsasymmetrin mellan ägare och företagsledning innebär (Van Der Plaats, 

2000). Ur ett agentteoretiskt perspektiv kan ett företags kostnader för revisionstjänster, dvs. 

revisorsarvodet, ses som en mätbar agentkostnad (Leventis et al, 2011). Om styrelsen inte 

övervakar företagsledningen i syfte att få företagsledningen att agera i ägarnas intresse får 

ägarna betala en högre agentkostnad genom revisorsarvodet (Leventis et al, 2011). Hypotesen 

att styrelsen spelar en roll för revisorsarvodet, samt hur den påverkas av 

styrelsesammansättningen undersöks i denna studie.  
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Olika bolagsstyrningsmekanismer kan vara substitut till varandra (Williamson, 1983). När en 

mekanism används i mindre utsträckning kan en annan mekanism ersätta denna för att i 

slutändan ge samma effekt (Beiner et al, 2004). Externa styrelseledamöter1 kan t.ex. enligt 

Chahine & Filatotchev (2011) och Leventis & Dimitropoulos (2010) fungera som ett substitut 

för den externa revisionen och därmed minska revisorsarvodet. Likväl som styrelsen kan vara 

ett substitut för revisorn, kan revisorn vara ett substitut för styrelsen (Williamson, 1983). 

Eftersom styrelsen och revisorn är två mekanismer som ska övervaka företagsledningen och 

därmed minska agentproblem, kan därför en stark styrelse minska revisorns insats och därmed 

revisorsarvodet (Leventis & Dimitropoulos, 2010). Vid planering av revisionsprocessen 

bedömer revisorn enligt Cohen & Hanno (2000) bolagsstyrningsstyrkan, vilket i sin tur 

påverkar revisorsarvodet. Då styrelsen är en mekanism i bolagsstyrningen kan denna påverka 

revisorns bedömning och arvodet. 

 

Tidigare studier har visat att styrelsesammansättningen i ett företag påverkar företagets 

prestationer och tillväxt genom övervakning. Adams & Ferreira (2004), Carter et al (2003) 

och Erhardt et al (2003) fann i sina studier att fler kvinnliga respektive utländska 

styrelseledamöter ökar företags prestationer. Även styrelsens storlek och utbildningsnivå är 

avgörande för företags styrningsförmåga samt styrelsens effektivitet (Cheng et al, 2010; 

Yermack, 1996). En annan faktor är styrelseledamöternas ålder, vilket avgör tendensen att 

engagera sig i innovativa strategier samt styrelsens riskbenägenhet (Hambrick & Mason, 

1984). Vidare fann Cheng et al (2010) i en empirisk studie att det finns ett negativt 

förhållande mellan ledamöternas varaktighet i styrelsen och företags prestationer och tillväxt. 

Dessutom fann Cheng et al (2010) att externa ledamöter har en positiv påverkan på företags 

prestationer. Då styrelsesammansättningen påverkar företagets prestationer genom 

övervakning bör även styrelsesammansättningen påverka revisorsarvodet.  

 

Vilka ledamöter som sitter i styrelsen påverkar revisorsarvodet (Basioudis, 2007; Chahine & 

Filatotchev, 2011; Leventis & Dimitropoulos, 2010; Tsui et al, 2001). Trots detta finns det 

relativt lite forskning kring sambandet mellan revisorsarvodet och styrelsen (Leventis & 

Dimitropoulos, 2010). Men de studier som har gjorts tyder på att styrelsen har en 

betydelsefull påverkan på revisorsarvodet. Exempelvis framgår det av Tsui et als (2001) 

studie att oberoende styrelseledamöter minskar behovet av revision. Företag med styrelser 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Med externa styrelseledamöter avses de ledamöter som inte är anställda av företaget och därmed inte är 
involverade i den dagliga verksamheten.	  
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innehållande ledamöter med tidigare anställning på reviderande revisionsbyrå arvoderas också 

lägre av revisionsbyrån (Basioudis, 2007). 

 

En faktor som en stor del av forskningen vad gäller revisorsarvodet kretsar kring är risken 

som revisionen medför. När det reviderade företagets risknivå bedöms som hög krävs en mer 

omfattande granskningsinsats från revisorns sida vilken enligt Johnstone (2000) är 

förklaringen till att hög risk leder till ett högt revisorsarvode. Eftersom styrelsen kan påverka 

företagets risktagande genom sitt beslutstagande (Niemi, 2005), samt att olika 

styrelseledamöter enligt Hambrick & Mason (1984) är olika riskbenägna, bör 

styrelsesammansättningen kunna påverka risken och därmed revisorsarvodet. Det har utförts 

tidigare forskning kring vad som påverkar revisorsarvodet där risken är en avgörande faktor. 

Men vad gäller styrelsesammansättningens påverkan på risken är fortfarande en outforskad 

faktor. Styrelsens påverkan på risken kan avspeglas i revisorsarvodet genom att styrelsens 

riskbenägenhet påverkar revisorns arbete och därmed är det även troligt att styrelsen påverkar 

revisorsarvodet. Genom vår studie kan styrelsens roll i att minska risken genom övervakning 

förstås via revisorsarvodet. 

 

Det finns alltså studier (Chahine & Filatotchev, 2011; Leventis & Dimitropoulos, 2010) på att 

externa och oberoende styrelseledamöter kan minska företagets revisorsarvode, men 

styrelsesammansättning är så mycket mer än endast indelning i externa och interna ledamöter 

respektive oberoende och beroende ledamöter. Dessutom finns det forskning (Adams & 

Ferreira, 2004; Carter et al, 2003; Cheng et al, 2010) som påvisar att mångfald i styrelsen är 

kopplad till företagets prestationer. Därmed borde även andra faktorer vad gäller 

styrelsesammansättningen påverka revisorsarvodet. Det är dessa faktorer som vi med denna 

studie ska undersöka.  

 

Vår studie syftar till att ge kunskap om hur styrelsesammansättningen kan påverka 

revisorsarvodet. Tidigare studier har valt att undersöka hur olika styrelseegenskaper påverkar 

revisorsarvodet så som externa och oberoende styrelseledamöter (Carcello et al, 2002; 

Dechow et al, 1996; Leventis & Dimitropoulos 2010; Tsui et al, 2001). Dock finns det fler 

outforskade styrelseegenskaper som kan påverka revisorsarvodet, vilka studien undersöker, 

som kan komplettera tidigare forskning, vilket därmed ger studien teoretisk relevans. Då 

revisorsarvodet ses som en agentkostnad för revisorns övervakning kan vår studie bidra till 

förståelsen för vilken styrelsesammansättning som ses som mest effektiv övervakare, ur 
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revisorns perspektiv. Vidare kan studien bidra med kunskap om hur styrelsemångfald samt 

vilka resurser, utifrån ett resursberoendeperspektiv, styrelsen kan tillhandahålla som kan 

påverka revisorsarvodet. Intressenter, såsom företag och valberedningar, som ska utse 

styrelseledamöter kan få kunskap om hur styrelsesammansättningen påverkar revisorsarvodet, 

vilket ger studien praktisk relevans. Dessutom kan intressenterna få kunskap om hur en 

styrelse ska sättas samman för att skapa värde och hantera agentproblem eftersom 

revisorsarvodet är en agentkostnad som återspeglas i revisorsarvodet. Vidare kan styrelser 

använda sin sammansättning som en styrka, ifall de är medvetna om hur 

styrelsesammansättningen påverkar arvodet vid upphandling av revision.  

 

1.3	  Problemformulering	  
Med utgångspunkt i problemdiskussionen är vår problemformulering följande: 

v Hur påverkas revisorsarvodet av styrelsesammansättningen? 

 

1.4	  Syfte	  	  
Syftet med examensarbetet är att förklara hur revisorsarvodet påverkas av 

styrelsesammansättningen. 

 

1.5	  Disposition	  	  
	  

Kapitel	  2	  –	  Metod	  	  

I metodkapitlet beskrivs relationen mellan teori och empiri samt val av forskningsansats och 

vetenskaplig utgångspunkt presenteras och diskuteras. Vidare beskrivs och reflekteras över 

andra forskningsansatser och vetenskapliga utgångspunkter som bortsetts från. 
 

Kapitel	  3	  –	  Teoretisk	  referensram	  	  

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning och kända faktorer som påverkar revisorsarvodet för 

att få en förståelse för våra resonemang kring hur styrelsesammansättningen kan påverka 

revisorsarvodet. Även olika teorier och tidigare forskning beskrivs som kan förklara hur 

styrelsesammansättningen kan påverka revisorsarvodet, vilka kommer att ligga till grund för 

studien. Utifrån dessa härleds sedan hypoteser som även sammanfattas i slutet av kapitlet. 
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Kapitel	  4	  –	  Empirisk	  metod	  	  

I det empiriska metodkapitlet beskrivs de tillvägagångssätt som använts för att genomföra den 

empiriska studien där det redogörs för val av undersökningsmetod och undersökningsdesign, 

datainsamlingsmetod, operationalisering samt metodkritik. Vidare beskrivs de olika 

variablerna samt hur data bearbetats och analyserats. 
 

Kapitel	  5	  –	  Empirisk	  analys	  	  

I detta kapitel presenteras och sammanfattas det insamlade empiriska materialet genom 

univariata analyser, där varje variabel presenteras var för sig, bivariata analyser, där samband 

mellan variablerna presenteras. Slutligen redogörs för multivariata analyser, där vi testar hur 

de oberoende variablerna tillsammans korrelerar med revisorsarvodet. 
 

Kapitel	  6	  –	  Diskussion	  av	  resultat	  

I diskussionen analyseras resultaten från den empiriska analysen med utgångspunkt i den teori 

som presenterats i den teoretiska referensramen. Varje hypotes analyseras var för sig och 

eventuella samband diskuteras.  
 

Kapitel	  7	  –	  Slutsatser	  

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysens resultat som 

kopplas samman med den teoretiska referensramen, syftet och problemformuleringen. 

Slutligen redogörs för teoretiska och praktiska implikationer samt förslag till fortsatt 

forskning. 
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Kapitel	  2	  –	  Metod	  
	  
	  

	  
detta kapitel beskrivs relationen mellan teori och empiri, där val av forskningsansats 

och vetenskaplig utgångspunkt presenteras och diskuteras. Vidare beskrivs och 

reflekteras över andra forskningsansatser och vetenskapliga utgångspunkter som 

bortsetts ifrån. 
	  

 

	  

2.1	  Val	  av	  metod	  –	  relationen	  mellan	  teori	  och	  empiri	  
Syftet med studien är att utföra en undersökning av styrelsesammansättningens påverkan på 

revisorsarvodet i svenska företag noterade på NASDAQ OMX. Då det finns befintliga teorier 

samt empirisk forskning om både styrelsesammansättning och revisorsarvode, som vi 

använder oss utav för att förklara styrelsesammansättningens påverkan på revisorsarvodet, 

kan vi sägas ha valt en deduktiv forskningsansats. Bryman & Bell (2005) beskriver deduktiv 

forskningsansats som en process som utgår från befintlig kunskap och teorier för att sedan 

använda dessa för att härleda hypoteser. Vi kommer att använda både befintliga teorier och 

tidigare forskning för att härleda hypoteser utifrån våra förväntningar om 

styrelsesammansättningens påverkan på revisorsarvodet. Hypoteserna kommer att utformas 

för att testa om det föreligger samband mellan olika faktorer, härstammande ifrån agentteorin, 

resursberoendeteorin, äganderättsteorin samt upper echelon teorin, och revisorsarvodet. Sedan 

kommer vi att testa hypoteserna mot det empiriska materialet vilket kännetecknar en deduktiv 

ansats. Resultatet från den empiriska studien ska sedan återkopplas till den teoretiska 

referensramen, som vi tidigare redogjort för, med avsikt att klargöra ifall våra förväntningar 

stämde överens med resultatet.  

 

Våra hypoteser baseras på tidigare nämnda teorier med fokus på hur styrelsen påverkar 

företags risk. Därmed kan vi ha uteslutit andra faktorer i styrelsesammansättningen som kan 

påverka revisorsarvodet så som styrelseledamöternas nätverk och legitimitetsskapande 

funktion. Styrelseledamöternas eventuella nätverk med revisorerna är en möjlig faktor som 

kan ha stor påverkan på revisorsarvodet, men detta är svårt att fånga upp genom vår valda 

undersökningsmetod. Vidare har vi bortsett ifrån styrelseledamöternas psykologiska profil 

I 
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som kan ha betydelse för styrelsens riskbenägenhet. Detta eftersom individers attityder och 

synsätt inte går att objektivt studera utifrån vår metod.  

 

En fördel med att vi antog en deduktiv forskningsansats är enligt Patel & Davidson (2003) att 

det är enklare att förhålla sig objektiv och inte påverka forskningsprocessen av subjektiva 

uppfattningar då vi utgår ifrån redan befintliga teorier och tidigare forskning. En nackdel med 

att använda en deduktiv ansats är att vi riskerar att enbart söka efter information som kan 

stödja våra förväntningar och därmed kan vi förbise annan viktig information (Jacobsen, 

2002). I vårt fall kan det finnas andra faktorer i styrelsesammansättningen än de faktorer vi 

valt att undersöka som kan påverka revisorsarvodet, vilka vi riskerar att inte beakta genom att 

anta en deduktiv ansats. 

 

Sammanfattningsvis valde vi en deduktiv ansats för att vi ville förklara 

styrelsesammansättningens påverkan på revisorsarvodet samt att det fanns teorier vi kunde 

använda för att analysera våra resultat.  Istället för en deduktiv ansats hade vi kunnat använda 

en induktiv ansats vilket enligt Patel & Davidson (2003) innebär att vi hade samlat in 

information om styrelsesammansättning och revisorsarvode utan att utgå från befintlig teori 

och utifrån vårt insamlade material och resultat formulera en teori. Dock hade det även med 

en induktiv ansats förekommit risk att vi påverkats av våra förväntningar (Patel & Davidson, 

2003). 
 

2.2	  Vetenskaplig	  utgångspunkt	  
En deduktiv forskningsansats brukar enligt Bryman & Bell (2005) förknippas med en 

positivistisk utgångspunkt. Den positivistiska utgångspunkten är att sociala system och 

människor kan studeras med hjälp av sinnesdata dvs. det vi kan se, höra och känna samt att 

det finns en objektiv värld utanför som kan studeras på ett objektivt sätt och vi kan kartlägga 

den objektiva verkligheten genom forskning. Vidare kan resultat från olika undersökningar 

kopplas samman vilket ger en bättre överblick av de generella lagar som finns i sociala 

system (Jacobsen, 2002). I och med att vi ville studera och förklara styrelsens påverkan på 

revisorsarvodet i en verklighet som antas vara objektiv och att vi använder objektiva metoder 

och mått, har vi en positivistisk utgångspunkt.  
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Ett alternativ till att förklara hade varit att skapa förståelse för ett fenomen genom tolkning, 

vilket är ett hermeneutiskt synsätt (Bryman & Bell, 2005). Ett hermeneutiskt synsätt innebär 

att människor har konstruerat en verklighet, en verklighet som studeras genom att undersöka 

hur människor uppfattar denna (Jacobsen, 2002). Eftersom vi inte ville undersöka människors 

uppfattningar och syn på verkligheten utan snarare förklara sambandet mellan 

styrelsesammansättningen och revisorsarvodet har vi ett positivistiskt synsätt. Vidare ville vi 

med vår studie uppnå replikerbarhet vilket är ett positivistisk ideal som innebär att forskarens 

undersökningseffekt ska elimineras så att forskningen är neutral och objektiv. Därmed kan 

andra forskare vid en identisk forskningsstudie uppnå samma resultat (Jacobsen, 2002).	  	  
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Kapitel	  3	  –	  Teoretisk	  referensram  

	  
	  
	  	  

nder kommande kapitel redogörs inledningsvis för tidigare studier och kända 

faktorer som påverkar revisorsarvodet. Detta för att skapa en förståelse för våra 

resonemang kring hur styrelsesammansättningen kan påverka revisorsarvodet. 

Sedan beskrivs olika teorier och tidigare forskning som förklarar hur 

styrelsesammansättningen kan påverka revisorsarvodet, som kommer att ligga till grund för 

vår studie. Utifrån dessa teorier och tidigare forskning härleds hypoteser, hypoteser som 

även sammanfattas i slutet av kapitlet.  

	  

3.1	  Kända	  faktorer	  som	  påverkar	  revisorsarvodet	  
Tidigare forskning om vad som påverkar revisorsarvodet har studerat faktorer så som det 

reviderade företagets storlek, risk och komplexitet samt vilken revisionsbyrå som utför 

revisionen. Vidare påverkas revisorsarvodet enligt Carcello et al (2002) och Niemi (2005) av 

revisorns ansträngningar som avgörs av revisionens omfattning och krav på att den finansiella 

redovisningen är felfri och tillförlitlig. Revisionens omfattning bestäms utav hur många olika 

informations- och redovisningssystem som det reviderade företaget använder, antalet 

transaktioner inom dessa system och mängden finansiell information som företagsledningen 

redovisar (Niemi, 2005).  
	  

3.1.1	  Företagets	  storlek	  
En faktor som har stor påverkan på revisorsarvodet är företagets storlek (Chan et al, 1993; 

Francis, 1984; Francis & Stokes, 1986; Gist, 1994; Hougthon & Jubb, 1999; Jubb et al, 1996; 

Niemi, 2005; O’Keefe et al, 1994; Palmrose, 1986; Pong & Whittington, 1994; Simunic, 

1980). Större företag kräver mer revisionsinsatser och tar längre tid att granska. Risken att 

revisorn gör felaktiga bedömningar är även större. Vidare ökar affärsrisken med företagets 

storlek, vilket innebär att en misslyckad revision av ett stort företag kan skada revisionsbyråns 

rykte (Houghton & Jubb, 1999). 

 

Enligt Palmrose (1986) är företagets storlek mätt genom tillgångar den faktor som i störst 

utsträckning påverkar revisorssarvodet. En förklaring till detta är att med ökade tillgångar 

krävs mer omfattande granskningsmetoder, samt att varje tillgångspost innehar fler 

U 
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underposter som kräver granskning. Detta leder till att större företags finansiella redovisning 

blir mer omfattande för revisorn att bedöma (Simunic, 1980). Å andra sidan har större företag 

enligt Chan et al (1993) mer utvecklade kontrollsystem och mer avancerade verktyg för intern 

kontroll vilket kan underlätta för revisorn i revisionsprocessen och därigenom blir denna 

process mer effektiv.  
 

3.1.2	  Revisionsbyråns	  storlek	  
Förutom det reviderade företagets storlek spelar även revisionsbyråns storlek en viktig roll vid 

prissättningen av revisorsarvodet. Revisorsarvodet påverkas av ifall företaget revideras av 

The Big Four eftersom The Big Four tar ut högre revisorsarvode än övriga revisionsbyråer 

(Francis, 1984; Gist, 1994; Houghton & Jubb, 1999; Jubb et al, 1996; Palmrose, 1986; Pong 

& Whittington, 1994; Simunic, 1980; Turpen, 1990). I Sverige ingår Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG och PWC i The Big Four (Wallerstedt, 2001).  

 
En orsak till detta är att The Big Four reviderar 85 procent av de större företagen i Sverige 

och därför behöver de mycket resurser för att kunna tillmötesgå de stora företagens krav 

(Wallerstedt, 2001). För att kunna ligga i toppen och revidera de stora multinationella 

företagen har de stora utgifter så som utbildnings- och administrationskostnader (Palmrose, 

1986). Enligt Palmrose (1986) håller The Big Four:s revisionstjänster en högre kvalitet 

jämfört med övriga revisionsbyråer. En förklaring till detta är att de har fler medarbetare som 

besitter olika typer av expertis vilket möjliggör att de kan hantera företag från olika branscher 

(Palmrose, 1986).  
	  

3.1.3	  Risk	  	  
En annan faktor som spelar in i priset på revision är risken som revisionen medför (Chan et al, 

2003; Francis, 1984; Gul & Tsui, 2001; Houghton & Jubb, 1999; Jubb et al, 1996; O’Keefe et 

al, 1994; Pong & Whittington, 1994; Simunic, 1980). Enligt rekommendationen RS-320 

”Väsentlighet vid revision” ska revisorer beakta väsentlighet och dess samband med 

revisionsrisk när de genomför en revision. Detta innebär att de ska säkerställa att den 

information som ägare och intressenter får är tillförlitlig. Revisorn ska även försöka upptäcka 

om företagsledningen har utelämnat eller lämnat felaktig information (Peecher et al, 2007; 

Öhman, 2004). 

	  

Den risk som revisionsbyråer tar hänsyn till i fastställandet av revisorsarvodet kan enligt 



	   16	  

Johnstone (2000) delas in i revisionsrisk, det reviderade företagets affärsrisk och 

revisionsbyråns affärsrisk. Revisionsrisk innebär risken att revisorn misslyckas med sin 

granskning. Det reviderade företagets affärsrisk avser risken att företagets ekonomiska 

situation försämras. Revisionsbyråns affärsrisk är risken att revisorerna misslyckas med sin 

granskning vilket kommer att skada revisionsbyråns rykte (Johnstone, 2000).  
 

3.1.3.1	  Revisionsrisk	  
Revisionsrisk är risken för att revisorn gör en felaktig bedömning av det reviderade företagets 

redovisning t.ex. genom att revisorn lämnar en ren revisionsberättelse fastän det föreligger fel 

i redovisningen (Johnstone, 2000). Revisorns uppgift är att säkerställa tillförlitligheten i 

företags finansiella rapporter men enligt Peecher et al (2007) finns det alltid risk för att 

revisorn gör missbedömningar och utesluter att granska områden som orsakats av 

felaktigheter. Denna risk är omöjlig att helt eliminera (Peecher et al, 2007). Revisionsrisken 

bedöms med hänsyn till företags verksamhet och är en betydande faktor när mängden revision 

som ska utföras fastställs, vilket i sin tur påverkar revisorsarvodets storlek. Revisionsrisken är 

nära sammankopplat med företagets komplexitet (Chan et al, 1993).  

 

Revisionsrisken kan delas in i inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Den 

inneboende risken är risken för att väsentliga fel i företagets redovisning inträffar även då det 

finns interna kontrollsystem som ska förhindra detta. Kontrollrisken är risken för att 

väsentliga fel i redovisningen inte upptäcks och korrigeras via företagets redovisningssystem 

och interna kontroll (FAR, 2006). Är den interna kontrollen god behöver inte revisorns 

granskning vara lika omfattande vilket minskar revisorsarvodets storlek (Simunic, 1980). 

Upptäcktsrisken är risken för att revisionsåtgärderna inte uppdagar väsentliga fel (FAR, 

2006). När revisionsrisken bedöms som hög måste revisorn utföra fler granskningsåtgärder 

vilket i sin tur leder till att revisorsarvodet blir högre (Chan et al, 1993; Simunic & Stein, 

1996). Tidigare studier har använt företags skuldsättningsgrad som mått på revisonsrisken 

(Francis, 1984; Houghton & Jubb, 1999; Jubb et al, 1996; O’Keefe et al, 1994; Pong & 

Whittington, 1994; Simunic, 1980). 
 

3.1.3.2	  Det	  reviderade	  företagets	  affärsrisk	  	  
Vid fastställandet av revisorsarvodet tar revisorn även hänsyn till det reviderade företagets 

affärsrisk, vilket är risken för att företagets ekonomiska situation försämras t.ex. 

betalningssvårigheter eller konkurs (Chan et al, 1993). Ett sätt att bedöma företags 
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ekonomiska situation är skuldsättningsgraden. Gul & Tsui (2001) fann i en studie att det finns 

ett positivt samband mellan skuldsättningsgraden och revisorsarvodet. Detta eftersom en hög 

skuldsättningsgrad tyder på ett dåligt kassaflöde vilket kan innebära svårigheter för företaget 

att betala sina skulder. Därmed bedömer revisorn risken som hög och revisorn måste öka sina 

revisionsinsatser, vilket innebär ett högre revisorsarvode (Gul & Tsui, 2001).   
 

3.1.3.3	  Revisorns	  affärsrisk	  
En revision innebär även att revisionsbyråns rykte kan komma till skada vid en misslyckad 

granskning, vilket kallas revisorns affärsrisk (Johnstone, 2000). Enligt O’Keefe et al (1994) 

påverkas affärsrisken av om företaget är ett noterat eller inte. När företaget är noterat ökar 

revisorns risk för rättsliga repressalier vid eventuella misstag från revisorns sida. Vidare 

uppstår det i ett noterat företag incitament för företagsledningen att manipulera redovisningen 

i syfte att framställa företaget som framgångsrikt för att företagsledningen ska få behålla sin 

ställning och ersättning (Beasley, 1996). 
 

3.1.4	  Komplexitet	  
Även det reviderade företagets komplexitet är avgörande för prissättningen av revisionen 

(Chan et al, 1993; Houghton & Jubb, 1999; Palmrose, 1986). Med företagets komplexitet 

menas bland annat hur organisationsstrukturen ser ut, mängden transaktioner och 

utlandsverksamhet samt hur den interna kontrollen fungerar. Ju mer komplext det reviderade 

företaget är desto mer tid måste revisorn lägga på att koordinera revisionen och desto svårare 

är det för revisorn att genomföra granskningen. Eftersom företagets komplexitet är avgörande 

för revisionsarbetet förväntas denna öka i takt med att komplexiteten ökar vilket i sin tur leder 

till ökat revisorsarvode (Chan et al, 1993; Houghton & Jubb, 1999; Palmrose, 1986).
  

3.1.4.1	  Antal	  dotterbolag	  
Tidigare forskning har använt antalet dotterbolag som mått på komplexitet. Detta eftersom när 

företagen och de anställda befinner sig på olika ställen i världen kan agentproblem uppstå 

vilket kan leda till att revisorns granskning försvåras. Detta kan innebära att mer resurser och 

revisionsinsatser krävs vilket gör att revisionskostnaderna blir högre (Chan et al, 1993; 

Francis & Stokes, 1986; Gist, 1994; Houghton & Jubb, 1999; Jubb et al, 1996; Niemi, 2005; 

Palmrose, 1986; Pong & Whittington, 1994; Simunic, 1980). Förekomsten av dotterbolag 

innebär att revisorn har fler finansiella rapporter att revidera och i de fall dotterbolagen är 

verksamma inom olika branscher krävs det mer kunskap från revisorns sida vilket leder till ett 
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högre revisorsarvode (Simunic, 1980). Dessutom kan det finnas andra revisionsbyråer som är 

involverade i revisionen vilket gör granskningen mer komplex (Chan et al, 1993).  
 

3.1.4.2	  Varulager	  och	  kundfordringar	  
Två andra faktorer som påverkar företagets komplexitet är varulager och kundfordringar. Då 

dessa poster i balansräkningen bygger på värderingar och prognoser av framtida händelser 

kan de vara riskfyllda och svåra att revidera (Simunic, 1980). Vidare kräver dessa poster 

enligt Francis & Stokes (1986) mer revision eftersom dess värde kan manipuleras och utsättas 

för bedrägeri. Därför förväntas en ökning av varulagret och kundfordringarna innebära att 

revisorn måste utföra en mer ingående granskning av dessa balansposter. Både Francis & 

Stokes (1986) och Simunic (1980) har undersökt dessa två faktorer och fann att både 

storleken på varulagret och kundfordringarna relaterat till totala tillgångar var avgörande 

faktorer för revisorsarvodet. Vid värderingen av varulager kan det även uppstå 

revisionsproblem pga. att denna post i sig består av ett antal olika poster (Simunic, 1980). Hur 

betungande varulagret är vid revision visade Chan et al (1993) i en studie av företag 

verksamma inom högteknologiska industrier, där 25 procent av den totala revisionen gick åt 

granskningen av varulagret.  

	  

3.2	  Styrelsen	  och	  revisorn	  som	  övervakningsmekanismer	  
Det finns ett flertal teorier som behandlar styrelsens och revisorns roll och funktion. I vår 

studie använder vi oss huvudsakligen utav agentteorin, men även äganderättsteorin, 

resursberoendeteorin och upper echelon studeras. Agentteorin är den teori som har varit 

utgångspunkt i revisionsforskningen där relationen mellan agenterna, företagsledarna, och 

principalerna, ägarna, beskrivs och analyseras (Leventis et al, 2011; Van Der Plaats, 2000). 

Agentteorin har sin bas i kontraktsteorin vilket innebär att relationer mellan parter regleras av 

kontrakt som specificerar parternas skyldigheter och rättigheter, hur parterna ska utvärderas 

samt vilken ersättning de ska få (Eisenhardt, 1989). I alla kontrakt finns det risk för att någon 

av parterna inte följer sin del av kontraktet och därför behöver kontraktet övervakas. Förluster 

som uppstår pga. ouppfyllda kontrakt och kostnader för övervakning av kontrakten kallas 

inom agentteorin för agentkostnader (Fama, 1980).  

 

Agentteorin utgår från att två parter, principal och agent, ingår ett kontrakt där principalen 

delegerar arbetsuppgifter till agenten. Dessa parter kan i vissa fall ha olika intressen och mål. 



	   19	  

Vidare kan det uppstå agentproblem i principal - agent relationen då det är svårt för 

principalen att kontrollera vad agenten gör (Eisenhardt, 1989). I bolagsstyrningssystemet 

anses ägaren inta rollen som principal, medan företagsledningen agerar som agent. Detta 

eftersom ägaren tillsätter företagsledningen som i sin tur tar hand om företagets skötsel. 

Därigenom uppstår en separation av ägande från kontroll, då ägarna lämnar över kontrollen 

till företagsledningen (Fama, 1980). 

 

Men företagsledarna agerar inte alltid enbart i ägarnas intresse. Risken för att företagsledarna 

sätter egna, personliga intressen främst och därigenom agerar bedrägligt och efter 

egenintresse kan inte uteslutas. Det kan även uppstå informationsasymmetri mellan ägare och 

företagsledning vilket kan ge upphov till att parterna förvränger eller undanhåller information 

i från varandra. Genom att ägarna saknar information om företagsledningens agerande, samt 

att företagsledarna kan tänkas agera efter egenintresse, kan ett övervakningsbehov uppstå 

vilket i sin tur leder till agentkostnader. Övervakning och kontroll av företagsledningen kan 

utföras genom att tillsätta en styrelse samt att använda sig utav revision (Fama, 1980; Öhman, 

2004). Genom övervakning och kontroll av företagsledningen kan styrelsen minska 

agentkostnaderna (Knapp et al, 2011). Dessutom är det mer troligt att företagsledningen 

agerar i ägarnas intressen när ägaren har tillgång till information om företagsledningens 

agerande. Styrelsen och revisorn bidrar till att ägarna får denna information (Eisenhardt, 

1989). 

 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv utgör revisorerna en viktig funktion eftersom de granskar 

tillförlitligheten i de finansiella rapporter som företag genererar och uttalar sig om 

företagsledningens samt styrelsens arbete (Sikka et al, 1998). Genom redovisningen 

rapporterar företagsledningen till ägarna. Revisorn fungerar då som ett hjälpmedel för att 

minska informationsasymmetrin som uppstår i företag pga. separation av ägande från kontroll 

(Watts & Zimmerman, 1983). Detta eftersom revisorerna ansvarar för att redovisningen 

kvalitetssäkras. I och med att revisorerna granskar och kvalitetssäkrar redovisningen kan 

revisionen ses som en övervakningsmekanism vilken begränsar företagsledarnas möjlighet att 

agera efter eget intresse. Därigenom reduceras ägarnas risk (Öhman, 2004). För sin 

övervakning får revisorn betalt genom revisorsarvodet vilket även detta ses som en 

agentkostnad (Leventis et al, 2011).  
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Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv är styrelsen och revisorn två bolagsstyrningsmekanismer 

som ska övervaka företagsledningen och därmed minska agentproblem (Leventis & 

Dimitropoulos, 2010). Enligt Williamson (1983) kan dessa två bolagsstyrningsmekanismer 

ersätta varandra dvs. när styrelsen utövar en effektiv övervakning kan den andra 

bolagsstyrningsmekanismen, revisorn, få en mindre omfattande övervakningsroll (Beiner et 

al, 2004). Därför är det viktigt att styrelsen består av de ledamöter som mest effektivt 

övervakar företagsledningen (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). Tidigare studier har visat 

att styrelsens övervakningsförmåga påverkas av styrelsesammansättningen, exempelvis kan 

externa och oberoende styrelseledamöter vara bättre övervakare (Fama & Jensen, 1983; 

Jensen & Meckling, 1976).  
 

3.3	  Styrelseegenskaper	  	  
Styrelsen har enligt agentteorin en övervakningsroll där styrelseledamöternas påverkan på 

revisorsarvodet kan förklaras av olika faktorer i styrelsesammansättningen, så som antal 

styrelseledamöter, ägande- och oberoende styrelseledamöter samt VD:n som ledamot. Dessa 

faktorer avgör styrelsens övervakningsförmåga och påverkar därmed även revisorns 

övervakning.  

 

Förutom övervakning har styrelsen en roll som resursbidragare till företaget, vilket 

agentteorin bortser ifrån (Hillman & Dalziel, 2003). Styrelseledamöter med olika egenskaper 

bidrar med olika typer resurser som kan påverka revisorns bedömning av företagets risk samt 

styrelsens övervakning vilket påverkar revisorsarvodet. Dessa egenskaper inkluderar kön, 

etnicitet, utbildning, ålder och varaktighet samt andra styrelseuppdrag. Dessutom kan 

mångfald gällande kön och etnicitet påverka företagets risk, styrelseledamöternas 

resurstillhandahållande och deras övervakning. Mot bakgrund av denna diskussion valde vi att 

dela in styrelseegenskaper i tre övergripande kategorier: övervakning, mångfald och 

resurstillhandahållande. 

 

Nedan följer en figur som sammanställer dels tidigare faktorer som har visat sig påverka 

revisorsarvodet, dels de styrelseegenskaper som vi ska studera. Vår utgångspunkt är att 

styrelseegenskaper påverkar risken och i sin tur revisorsarvodet. Styrelsen påverkar även 

företagets egenskaper och val av revisionsbyrå, men vi har valt att avgränsa oss till att studera 

styrelseegenskapernas påverkan på risken och revisorns bedömning av risken.  
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Figur	  1.	  Sammanfattning	  av	  faktorer	  
	  

3.3.1	  Styrelsen	  som	  övervakare	  
3.3.1.1	  Styrelsens	  storlek	  
En styrelse i ett publikt bolag ska bestå utav minst tre styrelseledamöter vilka utses av 

bolagsstämman dvs. ägarna (ABL, 2005). Styrelsens storlek var tidigare även preciserad i 

Koden men i den nya versionen av Koden framgår det istället att företag har utrymme att själv 

avgöra styrelsens storlek. Däremot fastslås att styrelsen inte ska vara större än att effektiva 

och enkla arbetsformer kan användas. Antalet styrelseledamöter bör bestämmas av det 

enskilda företaget och dess behov (Svernlöv, 2006). Frågan om vad som är den optimala 

storleken på en styrelse, för ett så effektivt styrelsearbete som möjligt, har undersökts i 

flertalet studier. Dessa studier har genomsyrats av det agentteoretiska perspektivet dvs. 

styrelsens förmåga att övervaka. 
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Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv har styrelsens storlek betydelse för styrelsens interna 

samordning, kommunikation och beslutsfattande, vilket i sin tur påverkar dess 

övervakningsförmåga (John & Senbet, 1998). Större styrelser har sämre 

kommunikationsförmåga och samordning, som minskar deras möjlighet att kontrollera 

företagsledningen, vilket leder till agentproblem (Eisenberg et al, 1998). En nackdel med 

mindre styrelser kan vara att dessa har en sämre styrningsförmåga. Vidare kan en mindre 

styrelse gå miste om viktiga resurser som t.ex. den kunskap och erfarenheter som ytterligare 

ledamöter kan bidra med (Lipton och Lorsch, 1992). 

 

Forskningen gällande styrelsestorlekens betydelse för företaget är omfattande, men inget 

entydigt svar har kunnat identifieras. Agentteoretikerna Jensen (1993) och Lipton & Lorsch 

(1992) var de första som utifrån ett övervakningsperspektiv föreslog en optimal 

styrelsestorlek på sju till åtta styrelseledamöter (Beiner et al, 2004). När styrelsen är för stor 

kan den tänkas bli sämre på att sköta övervakningen, vilket leder till att företagsledningen kan 

få makt över styrelsen. Samtidigt ökar risken att VD:n kontrollerar styrelsen, och inte tvärtom, 

när styrelsen är för stor (Jensen, 1993). En större styrelse är alltså mindre effektiv i kontrollen 

av företagsledningen vilket i sin tur ökar agentproblemen (Jensen, 1993; Lipton & Lorsch, 

1992; Ruigrok et al, 2006). Beiner et al (2004) fann i enighet med Jensen (1993) och Lipton 

& Lorsch (1992) att det optimala antalet styrelseledamöter är sju till åtta ledamöter. Detta 

eftersom fördelen med en ökad styrningsförmåga som följer av en större styrelse inte 

överstiger nackdelarna med sämre samordning, kommunikation och långsammare 

beslutsfattande (Jensen, 1993). De Andres et al (2005), Eisenberg et al (1998) och Huther 

(1997) delar deras uppfattning då de i sina empiriska studier fann att en alltför stor styrelse 

kan ge negativa effekter på företaget.  

 

En annan aspekt är att en mindre styrelse underlättar för styrelseledamöterna att samordnas 

vid eventuella behov. Enligt Brandinger (2004) ställs en styrelse inte sällan inför situationer 

som kräver snabba insatser. Ju större styrelsen är, desto längre tid tar det att samlas, vilket gör 

det svårare att hantera situationer som kräver snabba insatser. Styrelseledamöterna måste även 

kunna arbeta tillsammans som ett lag och bygga förtroendefulla relationer med varandra. För 

att bygga dessa relationer krävs det tid, en ytterst ändlig resurs i styrelsesammanhang. 

Eftersom tiden som läggs ner på varje enskild relation blir mindre ju större styrelsen är, finns 

det därför en risk för att kvaliteten i stora styrelser blir lidande (Brandinger, 2004).  
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Yermack (1996) kom i sin studie fram till att företag med mindre styrelser, bestående av tio 

eller färre styrelseledamöter, är mer effektiva och presterar bättre. Detta pga. att större 

styrelser är mindre effektiva i sin kontroll av företagsledningen. I och med detta ökar 

agentproblemen och revisorn får en större övervakningsroll (Yermack, 1996). Eftersom 

många av studierna visar att större styrelser är sämre på att övervaka företagsledningen som 

leder till att revisorn får en större övervakningsroll, kan det därför antas att en för stor styrelse 

innebär ett mer omfattande arbete för revisorn och därmed högre revisorsarvode.  

 

Även enligt Mak & Kusnadi (2005) har större styrelser en mindre effektiv samordning, 

kommunikation och beslutsfattande och det är dessutom mer troligt att dessa styrelser 

kontrolleras och är beroende av VD:n. Tidigare nämnda studier (Jensen, 1993; Lipton & 

Lorsch, 1992; Mak & Kusnadi, 2005) har kommit fram till att en för stor styrelse i större 

utsträckning är beroende av VD:n och andra studier (Carcello et al, 2002: Tsui et al, 2001) 

visar att företag med styrelser som är beroende av VD:n bedöms av revisorn som företag med 

hög revisionsrisk. I och med en hög revisionsrisk blir revisorns arbete mer omfattande och 

därmed blir revisorsarvodet högre (Basioudis, 2007; Chan et al, 1993; Simunic & Stein, 

1996). Därför bör styrelsens storlek påverka revisorsarvodet.  

 

Sammanfattningsvis kan det agentteoretiska perspektivet förklara hur en styrelse med färre än 

sju ledamöter eller fler än nio ledamöter är sämre övervakare. Dessutom kan stora styrelser 

kontrolleras av VD:n vilket gör att revisorn bedömer revisionsrisken som hög, vilket i sin tur 

ökar revisorns ansträngningar och därmed revisorsarvodet.  
 

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utformas: 
 

Hypotes 1: Det finns ett u-samband mellan styrelsens storlek och revisorsarvodet.  
 

3.3.1.2	  Externa	  styrelseledamöter	  -‐	  Styrelsens	  oberoende	  från	  VD:n	  	  
Även styrelsesammansättningen, om huruvida ledamöterna är externa eller interna, kan 

studeras ur ett agentteoretiskt perspektiv. Enligt Jensen & Meckling (1976) är externa 

styrelseledamöter, dvs. ledamöter utan anställning i företaget, bättre övervakare eftersom de 

inte antas ha ekonomisk förbindelse till företaget. Styrelser som domineras av externa 

ledamöter kan minska agentproblem genom att övervaka och kontrollera företagsledningens 

opportunistiska beteende så att ägarnas intresse skyddas (Jensen & Meckling, 1976). Externa 

styrelseledamöter som inte är interna chefer kan enligt Fama & Jensen (1983) ha motiv att 
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utföra sina uppgifter bättre. Fler externa ledamöter kan leda till en mer effektiv intern 

övervakning eftersom interna styrelseledamöter så som företagsledare eller anställda har 

mindre incitament att övervaka (Agrawal & Knoeber, 1996; Baysinger & Butler, 1985). 

Förutom bättre övervakning bidrar de externa ledamöterna med andra väsentliga, externa 

resurser som är viktiga för företag i dess överlevnad (Hillman & Dalziel, 2003).  

 

Däremot kan interna ledamöter, såsom VD:n, ha bättre kunskap och mer information om 

företagets verksamhet (Brown et al, 2009). Interna styrelseledamöter kan med sin kunskap om 

företaget och företagsledningens beslutstagande gynna företaget (Klein, 2002). De interna 

ledamöterna har tillgång till insiderinformation och har därmed mer kunskap om företaget, 

medan externa ledamöter är bättre övervakare av företagsledningen då dessa är mer objektiva 

(Hillman & Dalziel, 2003). 

 

Externa styrelseledamöter kan enligt Chahine & Filatotchev (2011) och Leventis & 

Dimitropoulos (2010) fungera som ett substitut för den externa revisionen genom effektiv 

övervakning av företagsledningen och redovisningen. Tsui et al (2001) fann i sin studie att 

styrelser med hög andel externa styrelseledamöter minskar behovet av revision. Däremot fann 

O’Sullivan (2000) i en studie av 402 noterade bolag på Londonbörsen att externa ledamöter 

kräver mer revision som komplement till sin egen övervakningsroll.  

 

Vidare påvisade Beasley (1996), Dechow et al (1996) och Klein (2002) i sina empiriska 

studier ett samband mellan externa styrelseledamöter och förekomsten av bedrägeri i företag. 

De företag som hade stor andel externa ledamöter hade lägre förekomst av bedrägerier. 

Misstänker revisorn bedrägeri dvs. att revisorn bedömer att företaget har en hög revisionsrisk, 

ökar revisorns arbete (Chan et al, 1993) och därmed borde revisorsarvodet öka. Dessutom 

fann Elloumi & Gueyie (2001) i en studie att företag med en hög andel externa ledamöter i 

mindre utsträckning drabbas av betalningssvårigheter. Eftersom revisorn enligt Johnstone 

(2000) tar hänsyn till risken att företagets ekonomiska situation försämras och grundar sin 

prissättning utifrån riskens omfattning bör även detta visa på att externa styrelseledamöter kan 

minska revisorsarvodet. 

 

Vikten av externa styrelseledamöter speglas utav det faktum att många länder kräver att 

börsnoterade företag har ett minimiantal externa ledamöter (Cheng et al, 2010). Eftersom 

svenska börsnoterade företag enligt Koden (2010) endast får ha en intern styrelseledamot, 
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vilket oftast är VD:n, kan antalet externa styrelseledamöter studeras genom huruvida VD:n är 

styrelseledamot eller inte. Enligt Sjöstrand & Petrelius (2002) är styrelsen oberoende från 

VD:n när VD:n inte är styrelseledamot. Detta eftersom styrelsen ska ha tillsyn över hur VD:n 

sköter sina uppgifter. När VD:n är styrelseledamot innebär detta risk för att denne påverkar 

granskningen av sitt eget arbete samt övervakar sina egna beslut. När VD:n inte är 

styrelseledamot anses styrelsens övervakning av den finansiella redovisningen vara mer 

effektiv vilket minskar revisorns ansträngningar med att granska redovisningen (Dechow et 

al, 1996; Klein, 2002; Tsui et al, 2001). Styrelsens oberoende från VD:n kan alltså påverka 

styrelsens övervakningsförmåga (John & Senbet, 1998, Johnson et al, 1996).  

 

Revisorn granskar de system som företagen använder när de skapar sina rapporter och 

kontrollerar företagets kontroll av ekonomiska och redovisningsmässiga händelser. Revisorns 

direkta granskning av den finansiella redovisningen har enligt Power (2007) minskat medan 

granskningen av företagets interna kontrollsystem har ökat. För att upprätthålla en god intern 

kontroll bör företag ha lämpliga system och olika bolagsstyrningsparter ska vara involverade i 

detta arbete (Power, 2007). Svaga interna kontrollsystem sänker tillförlitligheten i företagets 

redovisningssystem vilket resulterar i högre kontrollrisk (Munsif et al, 2011). Eftersom 

revisorn måste lägga ner mer arbete på att sänka revisionsrisken ökar revisorsarvodet (Tsui et 

al, 2001). Enligt Dechow et al (1996) har styrelser som består av externa ledamöter, utöver en 

bättre övervakning, även starkare interna kontrollsystem. Eftersom en bra intern kontroll 

minskar kontrollrisken behöver inte revisorn göra en lika omfattande granskning vilket i sin 

tur leder till ett lägre revisorsarvode (Simunic, 1980).  
 

Genom studier av amerikanska börsnoterade företag visade det sig att brister i den interna 

kontrollen medförde högre revisorsarvode (Hammersley et al, 2008; Munsif et al, 2011). En 

förklaring till detta är enligt Munsif et al (2011) att företag med bristfällig intern kontroll 

väcker misstankar om felaktigheter i den finansiella redovisningen vilket leder till extra 

revisionsarbete för revisorn. En bristfällig intern kontroll möjliggör också för 

företagsledningen att begå bedrägeri (Beasley, 1996). Då företag med enbart externa 

styrelseledamöter har starkare interna kontrollsystem (Dechow et al, 1996) kan vi anta att 

styrelser som endast består av externa ledamöter, dvs. att VD:n inte är styrelseledamot, 

minskar revisorns arbetsbelastning. Detta kan i sin tur även påverka revisorsarvodet. 
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Enligt Dechow et al (1996) är styrelser där VD:n har mycket inflytande sämre övervakare och 

dessa företag har svagare interna kontrollsystem. Vidare kan ett svagt internt kontrollsystem 

minska tillförlitligheten i företags redovisningssystem vilket resulterar i en högre kontrollrisk. 

En högre kontrollrisk resulterar i sin tur i mer revisionsarbete vilket innebär högre 

revisorsarvode (Chan et al, 1993). Revisorn bedömer kontrollrisken hos beroende styrelser 

som högre och tar ut ett högre revisorsarvode (Tsui et al, 2001). Ett effektivt internt 

övervakningssystem ger mer tillförlitlig redovisning som minskar kontrollrisken vilket 

minskar behovet av revision (Tsui et al, 2001).  

 

Tsui et al (2001) fann i en studie att företag där VD:n inte är styrelseledamot är mer effektiva 

i sin övervakning och har högre tillförlitlighet i redovisningen vilket innebär en lägre 

kontrollrisk för revisorn. Detta resulterade i lägre revisorsarvode jämfört med företag där 

VD:n satt med i styrelsen. Även Klein (2002) fann i en studie av amerikanska börsnoterade 

företag att styrelser som är oberoende i förhållande till VD:n är mer effektiva i att övervaka 

företagets finansiella redovisningsprocess. Eftersom risken att det uppstår fel i redovisningen 

ingår i revisorns bedömning av revisionsrisken, och även grundar sin prissättning delvis 

utifrån detta, kommer en oberoende styrelse som effektivt övervakar den finansiella 

redovisningen resultera i en minskning av revisorsarvodet. Eftersom revisorn enligt 

agentteorin är en övervakningsmekanism borde revisorns övervakningsansträngningar minska 

pga. dessa faktorer, och det kan antas att när VD:n inte är styrelseledamot leder det till ett 

lägre revisorsarvode. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att externa ledamöter anses som bättre övervakare, 

upprätthåller en bra intern kontroll, minskar bedrägeri och därmed revisionsrisken, samt även 

kan fungera som substitut för den externa revisionen. Vidare övervakar styrelser där VD:n 

inte är styrelseledamot mer effektivt, ökar tillförlitligheten i redovisningen, minskar 

kontrollrisken och företagets affärsrisk och minskar behovet av revision vilket leder till lägre 

revisorsarvode.  
 

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utformas: 
 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan att VD:n är styrelseledamot och 

revisorsarvodet. 
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3.3.1.3	  Styrelsens	  oberoende	  
Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv krävs det inte bara att majoriteten av 

styrelseledamöterna är externa utan dessa behöver även vara oberoende från 

företagsledningen för en effektiv övervakning (Baysinger & Butler, 1985; Hillman & Dalziel, 

2003; Ruigrok et al, 2006). Styrelseledamöter kan enligt Brandinger (2004) även stå i 

beroendeförhållande till bolaget och/eller till dess ägare vilket påverkar styrelsens 

övervakningsförmåga (Hillman & Dalziel, 2003). Styrelseledamöter som är beroende i 

förhållande till företagsledningen eller företaget, exempelvis genom affärer eller 

familjerelationer, har mindre incitament att övervaka företagsledningen (Baysinger & Butler, 

1985; Hillman & Dalziel, 2003; Ruigrok et al, 2006). Styrelseberoende har en negativ 

påverkan på förhållandet mellan styrelsens förmåga att övervaka och hur de faktiskt 

övervakar (Lynall et al, 2003).  

 

Oberoende ledamöter agerar enligt Hillman & Dalziel (2003) inte opportunistiskt utan de 

kontrollerar och övervakar företagsledningen utan personliga intressen. Dessutom motiveras 

oberoende styrelseledamöter till övervakning, genom att deras rykte som övervakare tar skada 

då marknaden straffar styrelseledamöter associerade med företagsskandaler (Fama & Jensen, 

1983). Styrelseledamöter som är externa och oberoende är därför enligt Hillman & Dalziel 

(2003) de bästa övervakarna. Men vad gäller tillhandahållande av resurser kan det vara 

fördelaktigt med en styrelse som är beroende. Styrelseberoende har alltså en negativ påverkan 

på styrelsens övervakningsförmåga och en positiv effekt på tillhandahållande av resurser så 

som rådgivning (Lynall et al, 2003).  

 

Genom att beroende ledamöter kan ha ett egenintresse i företaget och därmed fatta beslut som 

inte alltid är i aktieägarnas intresse behövs mer övervakning från revisorns sida vilket ökar 

revisorsarvodet. För att styrelsen ska vara effektiv i sin övervakning krävs det incitament och 

enligt Lynall et al (2003) är styrelseoberoende ett primärt incitament. Då tidigare studier 

(Carcello et al, 2002; Leventis et al, 2011; Tsui et al, 2001) visar att övervakning påverkar 

revisorsarvodet samt att oberoende styrelseledamöter anses som de bästa övervakarna, kan en 

styrelse med många oberoende styrelseledamöter minska revisorns övervakningsroll och 

därmed revisorsarvodet. 

 

Oberoende styrelseledamöter har visat sig minska behovet av revision (Tsui et al, 2001). 

Enligt Tsui et al (2001) minskar oberoende styrelseledamöter revisionsomfattningen och då 
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revisorn enligt Niemi (2005) bedömer sitt arvode utifrån den tid som läggs ner på revisionen 

kan oberoende styrelseledamöter minska revisorsarvodet. Däremot fann Carcello et al (2002) 

ett positivt samband mellan styrelsens oberoende och revisorsarvodet. Detta eftersom en 

starkt oberoende styrelse enligt Carcello et al (2002) och Leventis & Dimitropoulos (2010) 

kan kräva högre revisionskvalitet, vilket i sin tur ställer krav på mer revisionsarbete. En starkt 

oberoende styrelse kan kräva mer övervakning från revisorns sida och bättre revisionskvalitet 

för att skydda aktieägarna (Leventis & Dimitropoulos, 2010). 

 

Förutom en bättre övervakning har styrelser som domineras av oberoende ledamöter, likväl 

som externa ledamöter, även en bättre intern kontroll (Dechow et al, 1996). En bra intern 

kontroll minskar kontrollrisken enligt Munsif et al (2011) och Hammersley et al (2008), och 

då kontrollrisken enligt Johnstone (2000) är en faktor som avgör revisorsarvodet innebär detta 

att oberoende styrelseledamöter kan minska behovet av revisorns granskning och därmed 

även revisorsarvodet. Även enligt Simunic (1980) kan en bra intern kontroll minska mängden 

revision och därmed revisorsarvodet. 

 

Vidare fann Daily et al (2003) att företag med betalningssvårigheter som har en oberoende 

styrelse har lägre frekvens av konkurs jämfört med de företag som har en beroende styrelse. I 

fastställandet av revisorsarvodet tar revisorn hänsyn till risken att det reviderade företagets 

ekonomiska situation försämras (Chan et al, 1993), och då företag med oberoende styrelser i 

mindre utsträckning försätts i konkurs kan en styrelse som är oberoende minska företagets 

affärsrisk, vilket i sin tur leder till ett lägre revisorsarvode (Daily et al, 2003).  
 

Sammanfattningsvis är oberoende styrelseledamöter bättre övervakare av företagsledningen 

och upprätthåller en bra intern kontroll som minskar behovet av revision vilket leder till lägre 

revisorsarvode.  
 

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utformas: 
 

Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan andel oberoende styrelseledamöter och 

revisorsarvodet. 

	  

3.3.1.4	  Ägare	  i	  styrelsen	  
Äganderättsteorin är en teori, som med bas i kontraktsteorin fokuserar på frågor kring ägandet 

i ett företag. I denna spelar ägarna en stor roll. Ägaren är enligt äganderättsteorin den part som 
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står som motpart till företagets övriga kontrakt. Då ägarna har rätt att förfoga över företagets 

vinst, motiveras dessa till att övervaka kontrakten. Utifrån äganderättsteorins grunder tar ett 

företags ägare en aktiv roll och utnyttjar rätten att knyta och övervaka kontrakt (Jansson et al, 

2010). Enligt Alchain & Demsetz (1972) bör ägarna övervaka sin rätt och se till att de som 

fått ansvaret att driva företaget dvs. företagsledningen ska maximera ägarnas nytta. Endast när 

ägaren tar en aktiv roll och övervakar företagsledningens arbete kan effektiviteten i företag bli 

bättre (Alchain & Demsetz, 1972).  

 

Ägare antas också vara nyttomaximerande och kan därför bli motiverad att bli delaktig i 

kontrollen av företaget, t.ex. genom att inta platser i styrelsen (Hedlund et al, 1985). Svenska 

företag domineras av kontrollägare dvs. starka ägare med kontroll över företaget. Detta gör att 

ägare oftast är engagerade i styrelsearbetet. Trots att många börsföretag i Sverige har 

kontrollägare och är engagerade i styrelsearbetet anlitar de professionella externa 

styrelseledamöter (Sinani et al, 2008). 

 

När styrelsens intresse i företaget är förenat med ägarnas leder detta till bättre övervakning 

(Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976). Ett förenat intresse mellan styrelseledamöterna och 

ägarna kan uppnås genom att även styrelseledamöterna är ägare i företaget vilket påverkar 

deras övervakning och styrningsförmåga (Campbell & Mínguez-Vera, 2008). I en studie, av 

Gul & Tsui (2001), framgår det att när styrelsen även är ägare minskar agentkostnaderna 

eftersom de är mer motiverade att övervaka företagsledningen. Dessutom råder det enligt 

Niemi (2005) mindre informationsasymmetri mellan ägare och företagsledning i företag där 

styrelseledamöter även är aktieägare, vilket leder till att kraven blir lägre på försäkran att 

redovisningen är felfri. Detta pga. att när ägarna är engagerade i den dagliga verksamheten 

krävs det mindre försäkran angående styrelsens övervakning. DeFond & Jiambalvo (1991) 

fann i en studie att styrelser där en styrelseledamot ägde minst fem procent av aktierna i 

företaget hade mindre felaktig redovisning. Då revisorn vid fastställandet av revisorsarvodet 

bedömer risken för fel i redovisningen torde revisorsarvodet minska när styrelseledamöterna 

även är ägare, eftersom redovisningen har visat sig vara mer korrekt (Chan et al 1993; 

Johnstone, 2000). Detta samband visade O’Sullivan (2000) i sin studie av 402 bolag noterade 

på Londonbörsen. I de fall då styrelsen ägde en stor del aktier betalades det ut ett lägre 

revisorsarvode. Även Chan et al (1993) fann i en studie att revisionsbehovet minskar när det 

finns ägare som övervakar och kontrollerar företagsledningen genom att vara styrelseledamot. 
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Det är mer troligt att styrelseledamöter som även är ägare är mer riskaversa i 

investeringsbesluten än styrelseledamöter som inte är ägare. Detta eftersom dessa 

styrelseledamöter har en större del av sitt välstånd investerat i företaget (Niemi, 2005). 

Tidigare studier visar att risken är en stor del av vad som påverkar omfattningen av revisorns 

arbete, och därmed revisorsarvodet (Chan et al, 1993; Francis, 1984; Francis & Stokes, 1986; 

Gist, 1994; Hougthon & Jubb, 1999; Jubb et al, 1996; Niemi, 2005; O’Keefe et al, 1994; 

Palmrose, 1986; Pong & Whittington, 1994; Simunic, 1980; Turpen, 1990). Därför bör 

styrelsens risktagande, som minskar när styrelseledamöterna även är ägare, påverka 

revisorsarvodet genom revisorns riskbedömning.  
 

Sammanfattningsvis är styrelseledamöter som även är ägare bättre övervakare, skapar mer 

korrekt redovisning, mindre riskbenägna, minskar informationsasymmetrin mellan ägare och 

företagsledning samt minskar revisorns affärsrisk. 
 

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utformas: 
 

Hypotes 4: Det finns ett negativt samband mellan andel styrelseledamöter som är ägare och 

revisorsarvodet. 
 

3.3.2	  Styrelsen	  som	  resursbidragare	  och	  styrelsemångfald	  
Resursberoendeteorin är en teori med företagsekonomisk bas som kan användas inom 

bolagsstyrningsområdet för att förklara olika perspektiv på bolagsstyrningssystem. Bland 

annat kan den användas för att förklara varför en styrelsesammansättning ser ut som den gör. 

Enligt resursberoendeteorin är företaget ett öppet system som är beroende av sin omgivning. 

Styrelsen ska därför bestå av de mest kompetenta ledamöterna som har mest expertkunskap 

om företaget och dess bransch (Hillman & Dalziel, 2003). Enligt förespråkare för 

resursberoendeteorin ska styrelser hantera externt beroende, minska osäkerheten i företagets 

externa omgivning och minska transaktionskostnaderna genom att föra samman 

organisationen med den externa omgivningen (Lynall et al, 2003). Styrelsens primära roll 

enligt resursberoendeteorin är därför att se till att företaget har tillgång till väsentliga resurser. 

Styrelsen ska bidra med följande resurser: skapa legitimitet för företagets verksamhet, bidra 

med expertkunskap, sammanlänka företaget med viktiga intressenter och externa förbindelser 

samt hjälpa till med strategi- och företagsinternt arbete (Lynall et al, 2003). 
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Utifrån resursberoendeteorin ska styrelsen spegla företagets omgivning och därför kommer 

styrelseledamöter att väljas baserat på deras förmåga att maximera tillförseln av väsentliga 

resurser till företaget (Lynall et al, 2003). Eftersom företag är beroende av resurser för att 

överleva, är det viktigt med en styrelsesammansättning som kan bidra med nödvändiga 

resurser så som information och kunskap samt kunna knyta viktiga relationer till 

resurssinnehavare (Lynall et al, 2003). Ledamöternas ålder och varaktighet kan enligt 

resursberoendeteorin vara värdefulla resurser som påverkar deras kunskap och erfarenhet. 

Resurser som i sin tur ger ledamöterna högre kompetens för att hantera problem mer effektivt. 

Dessutom kan äldre styrelseledamöter ha ett större nätverk vilket kan bidra med resurser till 

företaget (Cheng et al, 2010). 

 

Både agentteorin och resursberoendeteorin utgår ifrån att styrelsen ska sättas samman så att 

den på bästa möjliga sätt kan genomföra sina uppgifter, övervaka respektive bidra med 

resurser. En tredje teori om styrelsesammansättning som också har en sådan utgångspunkt är 

upper echelon teorin. Upper echelon teorins utgångspunkt är att företags prestationer är ytterst 

beroende av hur deras styrelser fungerar och vilka beslut dessa fattar (Hambrick & Mason, 

1984). Enligt upper echelon teorin beror styrelsens agerande på styrelseledamöternas 

beteende, personligheter, handlingsmönster, värderingar och perspektiv. Faktorer som även 

påverkar företagets prestationer (Hambrick, 2007). Dessa faktorer är i sin tur beroende av 

demografiska variabler så som ålder, kön, karriärerfarenheter, utbildning, social bakgrund, 

gruppkaraktäristika och varaktighet i styrelsen. Hur företagets verksamhet ser ut speglas med 

andra ord av styrelsens värderingar och erfarenheter. Styrelsesammansättningen har alltså 

påverkan på företagets prestationer (Hambrick & Mason, 1984). 

 

Mångfald i styrelsen har blivit en viktig fråga inom bolagsstyrning. Svenska börsföretag har 

kritiserats för att vara allt för homogena eftersom de domineras av medelålders män med 

liknande bakgrunder (Söderström et al, 2003). Men på senare tid har det enligt Söderström et 

al (2003) skett två motsatta tendenser bland svenska styrelser, dels minskade styrelsestorleken 

vilket ledde till en ökad homogenitet i styrelserna, dels tillkom fler kvinnor och 

styrelseledamöter med utländsk bakgrund, vilket då ökade heterogeniteten. Under 2000- talet 

har andel kvinnor i svenska börsnoterade styrelser ökat markant, från tre procent år 1994 till 

16 procent år 2004 (Jansson et al, 2010). År 2007 hade Sverige 21 procent kvinnliga 

ledamöter vilket innebar högst antal kvinnliga styrelseledamöter i Europa (Campbell & 
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Mínguez-Vera, 2008). Även antalet styrelseledamöter med utländsk bakgrund har ökat, från 

under fem procent år 1996 till tolv procent år 2001 (Sjöstrand & Petrelius, 2002).  

 

Förändringarna i riktning mot mer diversifierade styrelser kan bero på både externa och 

interna påtryckningar (Cheng et al, 2010). Generellt gäller dock fortfarande att majoriteten av 

börsföretagens styrelseledamöter är svenska medelålders män med lång erfarenhet inom det 

svenska näringslivet (Jansson et al, 2010). En mer diversifierad styrelse kan vara en bättre 

övervakare av företagsledningen eftersom mångfald ökar styrelseoberoendet. Exempelvis kan 

styrelseledamöter med ett annat kön, en annan etnicitet eller kulturell bakgrund ha en annan 

synvinkel än ledamöter med traditionell bakgrund (Garciá- Sánchez, 2009).  
 

3.3.2.1	  Kön	  	  
Förhållandet mellan kön och företagets prestation har studerats av ett antal forskare med olika 

och motsägelsefulla resultat. Kalleberg och Leicht (1991) fann i en studie att män är bättre på 

att styra företag. Detta eftersom män har större benägenhet att skapa innovativa 

affärsstrategier, vilket är viktigt för företagets prestation. Däremot fann Adams & Ferreira 

(2004) och Carter et al (2003) i sina studier att fler kvinnor i styrelsen skapar en positiv 

påverkan på företagets värde. Vidare fann Cheng et al (2010) att företag med högre andel 

kvinnor i styrelsen har högre tillväxt i vinst per aktie men lägre avkastning på tillgångarna. 

Även tillväxtpotentialen är lägre i företag med högre andel kvinnliga styrelseledamöter 

(Cheng et al, 2010).  

 

Rose (2007) genomförde en studie av danska styrelser och fann inget samband mellan 

kvinnliga styrelseledamöter och företagets prestationer. Förklaringen till detta kan ha att göra 

med att styrelseledamöter som inte tillhör den dominerande gruppen, i detta fall kvinnor, inte 

tillför något nytt till företaget utan istället socialiseras så att de antar resterande 

styrelseledamöters idéer och normer (Rose, 2007). De positiva effekterna med att inkludera 

kvinnliga styrelseledamöter uppnås först när minst tre kvinnor ingår i styrelsen (Björkmo, 

2008; Terjesen et al, 2009). Även enligt Kramer et al (2008) måste det finnas tre kvinnliga 

styrelseledamöter för att deras närvaro ska kunna påverka styrelsearbetet och förändra 

dynamiken i styrelsen. Terjesen et al:s (2009) förklaring till detta är att för att kvinnorna ska 

känna sig trygga och våga ta för sig, måste det finnas tre eller fler kvinnliga 

styrelseledamöter.  
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Styrelsemångfald kan förbättra styrelsediskussioner och öka möjligheten för styrelsen att ha 

bättre översyn över företagets redovisning (Adams & Ferreira, 2009). Styrelsemångfald vad 

gäller kvinnliga ledamöter hänger samman med mer effektiv kommunikation, mer kvalitativa 

styrelseöverläggningar och diskussioner angående svåra frågor som styrelser endast bestående 

utav manliga ledamöter finner oaptitliga (Gul et al, 2011). Kvinnliga styrelseledamöter kan 

öka styrelsens förmåga att lösa problem genom att bidra med bredare perspektiv, färdigheter 

och kunskap (Erhardt et al, 2003; Ruigrok et al, 2006). Dessa nya perspektiv kan bidra till 

möjligheten att fler alternativa lösningar utvärderas, vilket kan leda till ett förbättrat 

beslutsfattande som även kan förbättra styrelsens förmåga att tillhandahålla kritiska resurser 

till bolaget (Campbell & Mínguez-Vera, 2008; Francoeur et al, 2008).  

 

Genom att inkludera kvinnliga ledamöter tillförs styrelsen ett unikt värde som skiljer sig från 

männens, så som kvinnors erfarenheter och arbetssätt (Daily & Dalton, 2003). Dessutom 

tenderar kvinnor att ha en bra prestationsförmåga när de får styrelseuppdrag (Björkmo, 2008). 

Dock kan dessa nya perspektiv leda till att beslutsfattandet försvåras och beslutsprocesser 

förlängs eftersom fler alternativ måste utvärderas (Cambpell & Mínguez-Vera, 2008). Även 

enligt Erhardt et al (2003) kan en styrelse som präglas av mångfald ha svårt att fatta beslut 

eftersom olika perspektiv och åsikter kan ge upphov till konflikter.  

 

Könssammansättningen i styrelsen kan även påverka styrelsens övervakningsförmåga 

(Campbell & Mínguez-Vera, 2008). Tidigare studier (Adams & Ferreira, 2009; Campbell & 

Mínguez-Vera, 2008; Erhardt et al, 2003; Gul et al, 2011) visar att kvinnliga 

styrelseledamöter har bättre översyn och är bättre övervakare av företagsledningens agerande 

genom att de ställer fler frågor och tenderar att ha högre närvaro än män vid styrelsemöten. 

Styrelser med fler kvinnor förbättrar även kvaliteten på redovisningen genom mer effektiv 

övervakning (Adams & Ferreira, 2009). Dessutom kräver kvinnor enligt Adams & Ferreira 

(2009) mer ansvarsskyldighet för företagsledare vid dåliga prestationer.  

 

Styrelser med större andel kvinnor är även mindre benägna att låta VD:n dominera 

beslutsfattandet. Detta eftersom styrelser med en eller flera kvinnliga styrelseledamöter har 

mer inflytande över ledningens beslut än styrelser utan kvinnliga ledamöter (Van der Walt & 

Ingley, 2003). Dessutom är kvinnliga styrelseledamöter mer riskaversa än män i finansiellt 

beslutfattande (Campbell & Mínguez-Vera, 2008; Jinakoplos & Bernasek, 1998). I och med 
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att tidigare studier (Chan et al, 1993; Francis, 1984; Gul & Tsui, 2001; Houghton & Jubb, 

1999; Jubb et al, 1996; O’Keefe et al, 1994; Pong & Whittington, 1994; Simunic, 1980) har 

visat att revisorn bedömer företagets risk vid fastställandet av revisorsarvodet och då 

kvinnliga ledamöter är mindre riskbenägna kan revisorsarvodet bli lägre för företag med fler 

kvinnliga styrelseledamöter. 
 

Sammanfattningsvis kan en styrelse med fler kvinnliga ledamöter ha ett bredare synsätt, vara 

mindre riskbenägen, förbättra kvaliteten på redovisningen, vara bättre övervakare av 

företagsledningen och skapa styrelseoberoende från VD:n.  
 

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utformas: 
 

Hypotes 5: Det finns ett negativt samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 

revisorsarvodet. 
 

3.3.2.2	  Etnicitet	  	  
Utifrån upper echelon teorin leder mångfald till att styrelsen presterar bättre (Gul et al, 2011). 

Dessutom kan mångfald i styrelsen utifrån resursberoendeteorin leda till att dessa styrelser är 

bättre utrustade för att se möjligheter och hot genom innehav av ett större utbud av kunskap 

och erfarenhet (Krishnan & Park, 2005). Vidare kan mångfald i styrelsen skapa kreativitet och 

innovation samt förbättra relationer med intressenter och investerare. Detta eftersom 

exempelvis många institutionella investerare efterfrågar minoriteter i styrelsen (Brammer et 

al, 2007; Garciá- Sánchez, 2009; Rose, 2007).  

 

Styrelseledamöter med en annan etnicitet eller kulturell bakgrund kan ha en synvinkel som 

skiljer sig från ledamöternas med traditionell bakgrund och därmed ställa frågor som andra 

styrelseledamöter inte hade gjort (Campbell & Mínguez-Vera, 2008; Garciá- Sánchez, 2009). 

Mångfald i styrelsen kan därför enligt Erhardt et al (2003) öka företagets prestationer genom 

en bredare synvinkel. Men eftersom heterogena grupper tenderar att ha olika åsikter kan detta 

leda till konflikter bland styrelseledamöterna, sämre informationsutbyte och långsammare 

beslutstagande (Campbell & Mínguez-Vera, 2008; Elron, 1996; Hambrick et al, 1996; Knight 

et al, 1999). Även kommunikationsproblem kan uppstå i heterogena grupper pga. olika 

perspektiv och vokabulär (Hambrick et al, 1996). Knight et al (1999) fann i en studie att 

mångfald negativt påverkade gruppens samstämmighet och det krävdes längre tid och mer 

ansträngningar för att fatta beslut.  
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Sammanfattningsvis kan en styrelse med utländska ledamöter skapa olika typer av konflikter i 

styrelsearbetet samt ha ett dåligt informationsutbyte vilket gör dem till sämre övervakare. 

Därmed måste revisorn öka sin övervakning. Eftersom revisorn kan fungera som en 

oberoende domare bland styrelseledamöterna borde detta öka revisorns arbete och därmed 

revisorsarvodet. 
	  

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utformas: 
 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan andel utländska styrelseledamöter och 

revisorsarvodet. 
 

3.3.2.3	  Ekonomiutbildning	  
En annan typ av styrelsemångfald som kan bidra till styrelsens beslutsfattande är 

utbildningsbakgrund (Ruigrok et al, 2006). Enligt upper echelon teorin är högre 

utbildningsnivå relaterad till öppet sinne, förmåga att bearbeta information och möjlighet att 

utvärdera alternativ (Barker & Mueller, 2002; Cheng et al, 2010). Enligt Cheng et al (2010) 

kan styrelsens förmåga mätas med hjälp av utbildningsnivån, vilket i sin tur är en spegling av 

styrelsens intellektuella kompetens. Den intellektuella kompetensen är avgörande i styrelsens 

inlärningsprocess för att skapa styrningsförmåga och uppnå bättre prestationer.  

 

Då revisorn ska granska företagets redovisning kan dessutom vara viktigt med 

styrelseledamöter som har redovisningskunskaper för att redovisningen ska vara korrekt och 

minska revisionsomfattningen. Att styrelseledamöter med redovisningskunskaper underlättar 

för revisorn fann Basioudis (2007) i en studie där det framgick att styrelser bestående av 

ledamöter som tidigare varit anställda på revisionsbyråer minskade revisorsarvodet. Detta 

tyder på att redovisning- och revisionskunskap hos styrelsen gör att revisorn bedömer 

revisionsrisken (kontrollrisken och den inneboende risken) som lägre och därmed tar ut ett 

lägre arvode.  
 

Sammanfattningsvis har styrelseledamöter med hög utbildning mer kompetens att fatta beslut 

samtidigt som styrelseledamöter med ekonomiutbildning som bakgrund har mer kunskap om 

redovisning och är därför bättre övervakare av redovisningen vilket minskar revisorns 

insatser. 
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Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utformas: 
 

Hypotes 7: Det finns ett negativt samband mellan andel styrelseledamöter med 

ekonomiutbildning och revisorsarvodet. 
	  

3.3.2.4	  Ålder	  och	  varaktighet	  	  
Utifrån resursberoende- och upper echelon teorin är styrelsen en viktig resurs för ett företags 

förmåga att kunna driva sin verksamhet effektivt (Hambrick, 2007; Hambrick & Mason, 

1984; Hillman & Dalziel, 2003). Styrelsen ska ha insyn i vad som händer i företaget för att 

sedan rapportera detta till ägarna. Men styrelsen har inte alltid full insyn i företaget eftersom 

det är ledningen som tar hand om företagets skötsel och har makten att kontrollera företagets 

beslut (Fama, 1980). Enligt Eisenhardt (1989) kan detta problem minskas genom att ha 

erfarna styrelseledamöter. Dessutom kan erfarna styrelseledamöter vara bättre övervakare 

(Hillman & Dalziel, 2003). 

 

Styrelseledamöternas ålder och varaktighet påverkar styrelsens funktion. Tidigare studier har 

funnit en relation mellan ledamöternas ålder och varaktighet i styrelsen, och styrelsens 

riskbenägenhet. Samma koppling finns till styrelsens benägenhet till att skapa nya innovativa 

strategier (Barker & Mueller, 2002). Äldre styrelseledamöter tenderar att vara mer riskaversa 

och konservativa medan yngre är mer riskbenägna och har större intresse av en snabb 

karriärutveckling snarare än stabilitet i karriären. Men samtidigt har yngre ledamöter en 

förmåga att bättre bearbeta nya idéer (Barker & Mueller, 2002; Cheng et al, 2010; Hambrick 

& Mason, 1984; Stevens et al, 1978). En förklaring till att äldre styrelseledamöter är mer 

riskaversa vad gäller investeringar är enligt Barker & Mueller (2002) att de kan ha andra 

incitament än yngre styrelseledamöter. Investeringar kan vara riskfyllda och innebära 

avkastning på lång sikt vilket inte gynnar äldre ledamöter som inte ser en framtida karriär som 

ledamot. Förklaringen till att yngre ledamöter är mer riskbenägna är att deras karriär har en 

längre tidshorisont (Barker & Mueller, 2002). Cheng et al (2010) fann t.ex. i en empirisk 

studie att det finns ett negativt förhållande mellan ledamöternas varaktighet i styrelsen och 

företagets prestationer och tillväxt. Detta kan förklaras av att ju längre tid som 

styrelseledamöter sitter i styrelsen desto mindre förändringsbenägna är dem.  

 

Dessutom beror styrelsens övervakningsförmåga på erfarenhet och expertis (Campbell & 

Mínguez-Vera, 2008). Styrelseledamöter med lång varaktighet i styrelsen har större 
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engagemang i den ursprungliga dagliga rutinen av verksamheten, som gör dem till bättre 

övervakare (Hambrick & Fukutomi, 1991). Ålder och varaktighet är enligt resursberoende 

teorin värdefulla resurser som ger kunskap och erfarenhet, vilket höjer ledamöternas 

kompetens för att hantera problem mer effektivt (Reed & DeFillippi, 1990). En 

styrelseledamots erfarenhet och kunskap ökar ju längre tid denne sitter med i styrelsen. Detta 

leder till att styrelseledamoten har bättre förmåga, mer självständighet och större 

självförtroende angående styrningen av företaget. Erfarenhet från styrelsearbete gör att 

styrelseledamöter får en bättre förståelse för företagets interna förhållanden såväl som den 

miljö företaget agerar i (Barker & Mueller, 2002).  
 

Sammanfattningsvis är äldre och mer erfarna styrelseledamöter bättre övervakare, mindre 

riskbenägna, har mer kunskap och erfarenhet samt en bättre förståelse för företagets interna 

miljö.  
 

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypoteser utformas: 
 

Hypotes 8: Det finns ett negativt samband mellan styrelseledamöternas ålder och 

revisorsarvodet. 
 

Hypotes 9: Det finns ett negativt samband mellan styrelseledamöternas varaktighet och 

revisorsarvodet. 
 

3.3.2.5	  Andra	  styrelseuppdrag	  
Enligt Carcello et al (2002) kan det gynna företaget om styrelseledamöterna har 

styrelseuppdrag i flera olika styrelser. Detta eftersom ledamoten kan jämföra andra företags 

policys och strategier med det egna, samt få insyn i hur dessa företag hanterar problem. 

Dessutom får styrelseledamoten uppleva olika ledningsstilar och övervakningsbeteenden 

vilket denne kan dra lärdomar av. Vidare kan ledamoten få rådgivning från andra experter 

genom sina multipla uppdrag (Garciá- Sánchez, 2009). Genom att ha flera andra 

styrelseuppdrag ackumulerar styrelseledamoten enligt Carcello et al (2002) erfarenhet och 

kunskap om styrelsearbete vilket enligt Reed & DeFillippi (1990) ger dem en ökad förmåga 

att styra företaget.  

 

Multipla styrelseuppdrag kan dock göra att styrelseledamoten är mer mån om sitt rykte 

eftersom denne har mer att riskera vid ett företagsmisslyckande (Carcello et al, 2002). 

Styrelseledamöter med flera styrelseuppdrag har investerat i sitt rykte som beslutsexperter och 
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har därför mer att förlora vid ett eventuellt misslyckande med att kontrollera 

företagsledningens rapportering av den finansiella redovisningen (Fama, 1980; Fama & 

Jensen, 1983). Därför kräver dessa styrelseledamöter mer revision för att undgå rättsligt 

ansvar vid ett misslyckande vilket enligt Carcello et al (2002) ökar revisorsarvodet. Dessutom 

fann Gilson (1990) i en studie att personer som tidigare varit ledamöter i företag som gått i 

konkurs, tre år efter konkursen hade en tredjedel färre styrelseuppdrag än före konkursen. 

Detta eftersom marknaden för styrelseledamöter straffar de som associeras med 

företagsmisslyckande eller dåliga företagsprestationer (Carcello et al, 2002; Gilson, 1990). 

Detta leder till att styrelseledamöter med flera andra styrelseuppdrag kräver mer redovisning 

och revision för att försäkra sig om att allt är korrekt (Carcello et al, 2002).  

 

Styrelseledamöter med många andra uppdrag kan även ha sämre kontroll av 

företagsledningen eftersom varje styrelseledamot har mindre tid att hänge varje företag (Core 

et al, 1999). Shivdasani & Yermack (1999) fann dessutom i en studie att fler styrelseuppdrag 

minskar styrelseledamöternas oberoende. Då tidigare studier (Carcello et al, 2002; Leventis et 

al, 2011; Tsui et al, 2001) har funnit att beroende styrelseledamöter är sämre övervakare och 

ökar behovet av revision tyder detta på att styrelser med ledamöter som har flera andra 

styrelseuppdrag är sämre övervakare av företagsledningen. Därmed behövs det ett mer 

omfattande arbete från revisorns sida vilket ökar revisorsarvodet. 
 

Sammanfattningsvis är styrelseledamöter med fler styrelseuppdrag sämre övervakare, mer 

benägna om sitt rykte samt kräver mer redovisning och revision vilket resulterar i högre 

revisorsarvode. 
 

Utifrån ovanstående diskussion kan följande hypotes utformas: 
 

Hypotes 10: Det finns ett positivt samband mellan styrelseledamöternas antal andra 

styrelseuppdrag och revisorsarvodet. 
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3.4	  Sammanfattning	  av	  hypoteser	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Figur	  2.	  Sammanfattning	  av	  hypoteser	  

STYRELSENS 
OBEROENDE OCH 

ÖVERVAKNING 
  

Hypotes 1: Det finns ett u-samband 
mellan styrelsens storlek och 
revisorsarvodet.  
  
Hypotes 2: Det finns ett positivt 
samband mellan VD:n som 
styrelseledamot och revisorsarvodet. 
  
Hypotes 3: Det finns ett negativt 
samband mellan andel oberoende 
styrelseledamöter och revisorsarvodet. 
  
Hypotes 4: Det finns ett negativt 
samband mellan andel 
styrelseledamöter som är ägare och 
revisorsarvodet. 
	   

Styrelse-‐ 
sammansättningens	  

påverkan	  på	  
revisorsarvodet 

	  

STYRELSENS 
MÅNGFALD 

  
  
  
  
Hypotes 5: Det finns ett negativt 
samband mellan andel kvinnliga 
styrelseledamöter och revisorsarvodet. 
  
Hypotes 6: Det finns ett positivt 
samband mellan andel utländska 
styrelseledamöter och revisorsarvodet. 
  

	   

STYRELSENS 
ERFARENHET OCH 

RESURSER 
 
Hypotes 7: Det finns ett negativt 
samband mellan andel 
styrelseledamöter med 
ekonomiutbildning och revisorsarvodet. 
  
Hypotes 8: Det finns ett negativt 
samband mellan styrelseledamöternas 
ålder och revisorsarvodet. 
  
Hypotes 9: Det finns ett negativt 
samband mellan styrelseledamöternas 
varaktighet i styrelsen och 
revisorsarvodet. 
  
Hypotes 10: Det finns ett positivt 
samband mellan styrelseledamöternas 
antal andra styrelseuppdrag och 
revisorsarvodet. 
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Kapitel	  4	  –	  Empirisk	  metod	  

	  
	  
 

detta kapitel beskrivs de tillvägagångssätt som använts för att genomföra den 

empiriska studien där det redogörs för val av undersökningsmetod och 

undersökningsdesign samt datainsamlingsmetod och operationalisering. Vidare 

beskrivs de olika variablerna samt hur data bearbetats och analyserats.	   

	  

	  

4.1	  Undersökningsmetod	  
Studiens syfte är att förklara hur styrelsesammansättningen påverkar revisorsarvodet genom 

att utforma hypoteser och testa dessa mot insamlat empiriskt material. Detta krävde tillgång 

till information från ett stort antal svenska börsnoterade företag. För att kunna genomföra 

denna studie och eftersom vi använde en deduktiv forskningsansats och ville undersöka ett så 

stort urval som möjligt, var en kvantitativ undersökningsmetod mest lämplig (Bryman & Bell, 

2005). 

 

Enligt Jacobsen (2002) avgörs valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod utifrån 

problemformuleringen, vilken kan vara förklarande eller beskrivande. En förklarande 

problemformulering klargör samband mellan fenomen dvs. samband som bygger på orsak och 

verkan (Patel & Davidson, 2003). Vi ville ha en förklaring till styrelsesammansättningens 

påverkan på revisorsarvodet snarare än en förståelse. Enligt Jacobsen (2002) är det möjligt att 

med en kvantitativ metod undersöka ett större antal enheter än vid en kvalitativ metod och 

eftersom studiens syfte var att förklara styrelsesammansättningens påverkan på 

revisorsarvodet i ett stort antal företag passade en kvantitativ metod bättre än en kvalitativ 

metod (Patel & Davidson, 2003). Genom att välja en kvantitativ undersökningsmetod kunde 

vi undersöka avsevärt fler företag än vad fallet hade varit om vi hade använt en kvalitativ 

metod. Dessutom möjliggör en kvantitativ metod att den stora mängd data vi samlat in kan 

bearbetas enklare med hjälp av dataprogram än data som samlas in vid en kvalitativ metod 

(Jacobsen, 2002).  

 

Både de kvantitativa och kvalitativa metoderna är enligt Jacobsen (2002) bundna till 

undersökningseffekter dvs. att själva undersökningen skapar speciella resultat. Med en 

kvalitativ undersökning är risken att forskaren genom sin nära kontakt med det som undersöks 

I 
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mäter något som han själv har åstadkommit istället för hur respondenten upplever det som 

undersöks (Jacobsen, 2002). En svaghet med att vi använde en kvantitativ metod är att ifall vi 

i samband med datainsamlingen upptäcker att den information som samlas in inte är relevant 

för vår frågeställning kan det vara svårt att korrigera detta eftersom vi i förväg definierat vad 

som är relevant att undersöka. Om vi hade använt en kvalitativ metod, exempelvis intervjuer, 

hade vi kunnat korrigera datainsamlingen under insamlingsprocessens gång (Holme & 

Solvang, 1997). Vidare hade vi genom intervjuer kunnat fånga upp faktorer, så som 

styrelseledamöternas gemensamma nätverk med revisorerna, som kan påverka 

revisorsarvodet. Trots tillämpningen av en kvantitativ metod genomfördes förändringar i 

datainsamlingen under insamlingsprocessens gång, exempelvis tillades faktorn utländska 

ledamöter.  

 

4.2	  Undersökningsdesign	  
För att få svar på om, och i så fall hur styrelsesammansättningen påverkar revisorsarvodet 

behövdes information för att testa våra hypoteser som genererats utifrån den teoretiska 

referensramen. Eftersom vi var i behov av en stor mängd data som behövde sammanställas på 

ett snabbt och effektivt sätt ansåg vi att tvärsnittsdesign var lämplig. Enligt Bryman & Bell 

(2005) innebär en tvärsnittsdesign att data från mer än ett fall samlas in vid ett visst tillfälle 

för att få fram en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data med koppling till två eller 

fler variabler. Detta granskas sedan för att upptäcka mönster när det gäller olika slags 

samband.  

 

En svaghet med att vi använder en tvärsnittsdesign är att vi endast kan studera relationer 

mellan variabler och inte kan slå fast orsaksriktningen (Bryman & Bell, 2005). Därför 

utvidgade vi vår tvärsnittsdesign till att studera urvalet vid två tillfällen för att kunna få en 

tydligare orsaksriktning. Enligt Bryman & Bell (2005) skiljer sig inte detta särskilt mycket 

från en tvärsnittsdesign men den kan bidra med kunskap om förändringar och om det 

tidsmässiga förhållandet mellan olika variabler och därmed kan vi se orsaksriktningen. Vi 

granskade två år och undersökte förändringen mellan åren både vad gäller den beroende 

variabeln och de oberoende variablerna. Detta för att se i fall en förändring i de oberoende 

variablerna resulterade i en förändring i den beroende variabeln. Finns det ett samband mellan 

den beroende och de oberoende variablerna borde även ett samband påfinnas gällande 

förändringen av den beroende och de oberoende variablerna. Detta gör att det är enklare att 
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dra kausala slutsatser (Bryman & Bell, 2005). Enligt Bryman & Bell (2005) finns det även 

andra former av undersökningsdesign så som experimentell design och fallstudier. 

Anledningen till att vi inte genomförde någon av dessa andra undersökningsdesigner är att det 

inte är möjligt att genomföra en totalundersökning genom dessa former, vilket vi ville göra 

med studien (Bryman & Bell, 2005).  

 

4.3	  Metod	  för	  datainsamling	  
Då vi ville ha information från alla företag noterade på NASDAQ OMX Large Cap- och Mid 

Cap listan, där nödvändig data till vår studie finns tillgänglig via årsredovisningar, fann vi det 

lämpligt att granska dessa företags årsredovisningar från åren 2009 och 2010. På så vis fick vi 

data från ett stort antal företag på ett snabbt och effektivt sätt (Jacobsen, 2002). Anledningen 

till att studien endast utgår från företag noterade på Large Cap- och Mid Cap listan är att de 

har lättillgänglig information via årsredovisningar. Om vi hade valt att även ta med företag 

från Small Cap listan hade det inte varit möjligt att utföra en totalundersökning eftersom 

antalet företag hade blivit för stort. Vi hade blivit tvungna att göra ett urval. Om vi hade utfört 

en stickprovsundersökning hade vi riskerat få en slumpmässig osäkerhet. Vidare har inte 

företag från Small Cap listan lika utförliga styrelsebeskrivningar i årsredovisningarna vilket 

innebär att vi hade riskerat att få ett bortfall som negativt hade påverkat vårt resultat (Byström 

& Byström, 2011). Orsaken till att vi valde åren 2009 och 2010 var att alla företag inte hade 

publicerat sina årsredovisningar från år 2011 då vår datainsamling startade. 

 

Vår metod för insamling av data, som uteslutande bygger på årsredovisningar, kan liknas vid 

en dokumentundersökning. Enligt Jacobsen (2002) klassas dokumentundersökningar normalt 

som en kvalitativ metod, men även årsredovisningar från företag kan användas vid 

dokumentundersökningar. Vi studerar ett stort antal årsredovisningar och eftersom 

informationen som används både kan mätas och värderas numeriskt kan 

dokumentundersökningen sägas vara grundad på en kvantitativ metod. Vi ansåg att vårt 

databehov kunde samlas in via dokumentundersökningar. Trots det faktum att vi ville 

undersöka ett större antal företag, behövde vi inte någon ytterligare data än det som kunde 

hämtas från årsredovisningarna för att testa våra hypoteser. Valet av dokumentundersökning 

är försvarbart eftersom fördelarna vägde tyngre än nackdelarna.  
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Data som insamlas i vetenskapliga studier klassificeras vanligen som primärdata eller 

sekundärdata. Primärdata är data som skapats och dokumenterats av forskaren själv medan 

sekundärdata är insamlad och redovisad av någon annan (Jacobsen, 2002). Då vår studie är en 

dokumentundersökning och baseras på data tagen ur de studerade företagens årsredovisningar 

kommer vi att använda oss utav sekundärdata i form av utvald data ur årsredovisningar som 

presenterats av företagen själva. Fördelen med sekundärdata är att den är tidsbesparande men 

en brist är att det är svårt att kontrollera kvaliteten (Bryman & Bell, 2005). 

	  

Problem som kan uppstå i och med det faktum att vi utför en kvantitativ studie kan dels vara 

att vi inte får information om det vi vill, dels att informationen inte är säker. Två användbara 

mått för att kunna säkerställa detta är reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2005). 

Validitet handlar enligt Bryman & Bell (2005) om huruvida indikatorer som utformats för att 

mäta ett begrepp faktiskt mäter det begreppet. En förutsättning för att kunna dra slutsatser och 

kunna formulera påståenden som utgår från undersökningsresultatet är att mätinstrumentet har 

hög validitet. Validitet kan delas in i intern och extern validitet. Intern validitet handlar om 

hur giltiga resultaten är (Jacobsen, 2002). Enligt Bryman & Bell (2005) är den interna 

validiteten vid tvärsnittsundersökningar vanligtvis låg eftersom det är svårt att slå fast 

orsaksriktningar. Genom att undersöka en förändring mellan två år kunde vi se 

orsaksriktningen och därmed stärka den interna validiteten. Den externa validiteten handlar 

om huruvida resultaten från undersökningen kan generaliseras, vilket vi strävade efter genom 

att fokusera på alla stora och medelstora börsnoterade företag i Sverige (Jacobsen, 2002).  

 

4.4	  Operationalisering	  	  
Enligt Holme & Solvang (1997) är övergången från en abstrakt teoretisk nivå till en konkret 

nivå, där vi kan göra mätningar, en kritisk fas i undersökningen. I en kvantitativ metod måste 

vi ha ett precist och mätbart uttryck för den problemformulering vi vill undersöka. Därför 

konkretiserar vi och gör de begrepp som vi vill mäta, mätbara för att kunna testa våra 

hypoteser så att vårt syfte uppnås (Holme & Solvang, 1997). Vidare kommer vi att definiera 

begreppen så att de blir tydliga och kan granskas av andra personer samt att vi får en viktig 

hållpunkt när vi ska testa våra resultat.  

 

Efter att vi fått en population på 133 aktiebolag noterade på NASDAQ OMX Large Cap- och 

Mid Cap listan den 2 januari 2012, började vi samla in uppgifter om den beroende variabeln 
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och undersökningsvariablerna genom företagens årsredovisningar. Detta för att därefter 

analysera om det finns ett samband mellan de utvalda företagens styrelsesammansättning och 

revisorsarvodet. Då vår undersökning utgick från årsredovisningar och en del företag hade 

annat räkenskapsår än 1 januari - 31 december är en del information hämtad från 31 augusti 

2010 och 2009 samt 30 april 2011 och 2010. Anledningen till att årsredovisningarna med 

balansdag 30 april 2011 och 2010 användes var att de var närmare 31 december 2010 och 

2009 i tid, än vad 30 april 2010 och 2009 hade varit. Nedan ska vi definiera och presentera 

hur vi ska mäta den beroende variabeln, revisorsarvodet, de oberoende variablerna samt 

kontrollvariablerna. Vi kommer även att redogöra för hur data för varje variabel samlades in.  
 

4.4.1	  Beroende	  variabel	  
En beroende variabel definieras enligt Jacobsen (2002) som den variabel vars värden bestäms 

av den oberoende variabelns värde. I vår studie representerar revisorsarvodet den beroende 

variabeln, vilket är den avgift som revisionsbyrån tar ut för att revidera ett företag. Den 

beroende variabeln, revisorsarvodet, undersökte vi genom att granska koncernens kostnad för 

revision via årsredovisningar. I revisorsarvodet inkluderades endast ersättning för revision, vi 

exkluderade kostnader för skatterådgivning och övrig ersättning till revisorn. Däremot 

räknade vi all kostnad för revision till alla revisionsbyråer som specificerades i 

koncernredovisningen i de fall då företag använde sig utav mer än en revisionsbyrå. Den 

beroende variabeln, revisorsarvodet, är en kvotvariabel vilket innebär en variabel som har fler 

än två kategorier. Vidare innebär det att avstånden mellan kategorierna är lika stora samt att 

den har en absolut nollpunkt (Bryman & Bell, 2005). Eftersom revisorsarvodet är en 

kvotvariabel behöver den inte kodas.  
 

Vidare följde vi Simunics (1980) modell och justerade revisorsarvodet för storlek genom att 

göra en regression, se tabell 1:1 i bilaga 1, där logaritmen av revisorsarvodet var den beroende 

variabeln och logaritmen av totala tillgångar var den oberoende variabeln. Därefter fick vi 

följande funktion: 
 

Logrevisorsarvode = 6,495 + 0,392*LogTT 
 

Sedan exponentierades de totala tillgångarna med regressionskoefficienten som vi fick genom 

regressionen och en ny tillgångsvariabel skapades (TT0,392). Slutligen dividerades det icke-

logaritmerade revisorsarvodet med denna nya tillgångsvariabel. Därmed fick vi ett 

storleksjusterat revisorsarvode: 



	   45	  

 

Justerat revisorsarvode = Revisorsarvode 

                                                 TT0,392 

4.4.2	  Oberoende	  variabler	  	  
De oberoende variablerna är de variabler som har en påverkan på den beroende variabeln 

(Bryman & Bell, 2005). De oberoende variablerna behöver inte endast påverka den beroende 

variabeln utan det kan även finnas ett samband mellan de oberoende variablerna. Vidare kan 

vi inte uttala oss om vilken variabel som påverkar den andra utan endast om det föreligger 

samband, vi kan alltså inte uttala oss om kausalitet dvs. orsak och verkan (Jacobsen, 2002). Vi 

valde ändå att definiera revisorsarvodet som den beroende variabeln och resterande som 

oberoende eftersom vi utgick från att revisorsarvodet påverkas av de oberoende variablerna. 

De oberoende variablerna utgick ifrån agentteorin, äganderättsteorin, resursberoendeteorin 

och upper echelon teorin för att se vilka faktorer i styrelsesammansättningen som påverkar 

revisorsarvodet. 

 

I alla variabler är suppleanter och arbetstagarrepresentanter borträknade. Suppleanter är inte 

ordinarie ledamöter i styrelsen och har därför inte någon större funktion i alla företag i de fall 

då ordinarie ledamöter kan sköta sina uppgifter (Gustafsson, 2008). Då vi inte kunde avgöra 

genom årsredovisningarna vilka suppleanter som varit aktiva i styrelsen, och därmed haft 

inflytande, valde vi att helt och hållet exkludera dessa. Vi valde även att inte räkna med 

arbetstagarrepresentanterna eftersom de inte är valda av ägarna på bolagsstämman och 

därmed anses de inte ha samma inflytande över styrelsearbetet som de övriga ledamöterna 

(Demb & Neubauer, 1992). Vidare utgår vår studie från teorier och artiklar som härstammar 

från länder där arbetstagarrepresentanter inte förekommer i styrelser. För att inte få en 

missvisande bild valde vi därför att exkludera även dessa.  

 

Nedan följer en genomgång av hur vi operationaliserat de oberoende faktorerna som 

presenterats i teorin för att göra de empiriskt mätbara. Slutligen sammanställs i tabell 1 hur de 

teoretiska begreppen operationaliserats samt tidigare forskning som stöder faktorerna.  
	  

Styrelsens	  storlek	  	  
Variabeln styrelsens storlek härstammar från agentteorin vilket innebär att styrelsens storlek 

kan påverka styrelsens övervakningsförmåga samt samordning, kommunikation och 

beslutsfattande. För att mäta företagets styrelsestorlek använder vi antalet styrelseledamöter, 
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exklusive suppleanter och arbetstagarrepresentanter, som mått på styrelsens storlek. Tidigare 

forskning (Beiner et al, 2004; Brandinger, 2004; De Andres et al, 2005; Huther, 1997; Jensen, 

1993; Lipton & Lorsch, 1992; Mak & Kusnadi, 2005; Yermack, 1996) är oeniga om den 

optimala styrelsestorleken men alla har kommit fram till att en styrelse som har färre än sju 

och fler än nio styrelseledamöter är ineffektiv. Vi förväntar oss att företag med styrelser som 

består av färre än sju ledamöter, respektive fler än nio ledamöter, betalar ett högre 

revisorsarvode. Därmed förväntar vi oss ett u-samband eftersom både för få och för många 

styrelseledamöter antas öka revisorsarvodet. Styrelsens storlek är en kvotvariabel som inte 

behöver kodas utan beräknades som antalet styrelseledamöter som fanns i styrelsen på 

balansdagen. Styrelseledamöter som tidigare under räkenskapsåret suttit med i styrelsen men 

avgått inkluderades inte medan styrelseledamöter som tillkommit under räkenskapsåret 

inkluderades fastän de inte varit ledamöter under hela året. Detta eftersom det hade lett till en 

dubbelräkning ifall båda styrelseledamöterna hade inkluderats. Denna princip användes vad 

gäller alla variabler dvs. balansdagens styrelseledamöter är de som inkluderas.  
 

Externa	  styrelseledamöter	  –	  Styrelsens	  oberoende	  från	  VD:n	  
Denna variabel har sitt ursprung i agentteorin, vilket innebär att externa styrelseledamöter kan 

vara bättre övervakare av företagsledningen. Med externa styrelseledamöter avser vi de 

ledamöter som inte är anställda av företaget och därmed inte är involverade i den dagliga 

verksamheten. Tidigare forskning (Agrawal & Knoeber, 1996; Beasley, 1996; Chahine & 

Filatotchev, 2011; Cheng et al, 2010; Fama & Jensen, 1983; Hillman & Dalziel, 2003; Jensen 

& Meckling, 1976; Leventis & Dimitropoulos, 2010; Tsui et al, 2001) har visat att externa 

styrelseledamöter är bättre övervakare av företagsledningen, minskar förekomsten av 

bedrägeri i företag och kan fungera som ett substitut för den externa revisionen. Enligt Koden 

(2010) får svenska börsnoterade företag endast ha en intern styrelseledamot vilket i de flesta 

fallen är VD:n. Detta innebär att svenska styrelser till stor del består utav externa ledamöter 

och därför mäter vi externa styrelseledamöter genom att undersöka ifall VD:n är 

styrelseledamot eller inte. 

	  

Styrelsens oberoende från VD:n påverkar styrelsens övervakningsförmåga. Vi definierar 

styrelsens oberoende från VD:n som att VD:n inte är styrelseledamot. Detta eftersom 

styrelsen ska ha tillsyn över hur VD:n sköter sina uppgifter. Är VD:n styrelseledamot innebär 

detta en risk för att denne påverkar granskningen av sitt eget arbete samt övervakar sina egna 

beslut. Tidigare forskning (Dechow et al, 1996; Klein, 2002; Sjöstrand & Petrelius, 2002; 
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Tsui et al, 2001) har visat att när VD:n sitter med i styrelsen är styrelsen mer beroende av 

VD:n, mindre effektiv i sin övervakning samt svagare i den interna kontrollen vilket resulterar 

i en högre kontrollrisk. Vi förväntar oss att företag där VD:n är styrelseledamot betalar ett 

högre revisorsarvode. Även VD:n som styrelseledamot räknades den VD som var VD vid 

balansdagen. I en del fall där VD:n som även var styrelseledamot hade avgått och den nya 

VD:n inte var styrelseledamot kodades variabeln som 0 dvs. VD:n är inte styrelseledamot. Då 

den endast kan anta två värden är det en dikotom variabel.  
 

Styrelseledamöternas	  oberoende	  	  
Styrelsens oberoende härstammar från agentteorin vilket innebär att styrelsens oberoende 

påverkar styrelsens övervakningsförmåga. Definitionen av oberoende styrelseledamöter är i 

studerad styrelseforskning inte enhetlig och därför definierar vi styrelsens oberoende enligt 

Koden. Detta eftersom vår studie utgår ifrån företag noterade på NASDAQ OMX Large Cap- 

och Mid Cap listan vilka måste följa Kodens regler (Koden, 2010). Men även om 

styrelseledamöterna bedöms som oberoende finns det ingen garanti för detta. Detta eftersom 

redogörelsen för ledamöternas oberoende förekommer i bolagsstyrningsrapporten vilken inte 

granskas av revisorn. Vidare finns det skillnad mellan faktiskt och formellt oberoende då 

styrelseledamöterna inte nödvändigtvis är oberoende fastän de uppfyller kodens krav på 

oberoende. Därför är vi väl medvetna om att en viss ovisshet råder vid mätningen av 

styrelseledamöternas oberoende. Vi har ändå valt att använda kodens definition på oberoende 

och företagens värderingar eftersom vi inte kunde hitta ett bättre mått på oberoende.  

 

Enligt Koden (2010) måste en majoritet av styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande 

till bolaget och bolagsledningen. Enligt Koden är en styrelseledamot inte oberoende om 

denne: (a) är eller har varit VD i bolaget eller ett närstående företag under de senaste fem 

åren, (b) är eller har varit anställd under de tre senaste åren i bolaget eller ett närstående 

företag, (c) får betydande ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från bolaget 

eller ett närstående företag eller från någon person i bolagsledningen, (d) om ledamoten i 

egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra 

företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som har 

en sådan affärsrelation med bolaget har eller under det senaste året har haft omfattande 

affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett 

närstående företag, (e) är eller har varit delägare i, eller anställd hos bolagets eller ett 

närstående företags nuvarande eller dåvarande revisor under de tre senaste åren, (f) tillhör 
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företagsledningen i ett annat företag där en styrelseledamot i detta företag tillhör 

bolagsledningen i bolaget (h) står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i 

bolagsledningen eller någon annan person som nämns i punkterna (a) till (f), om denna 

persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning och 

betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte skall anses oberoende. Dessutom ska 

minst två av de oberoende styrelseledamöterna även vara oberoende i förhållande till bolaget 

större aktieägare. Med större aktieägare menas ägare som direkt eller indirekt kontrollerar 

minst tio procent av aktierna eller rösterna (Koden, 2010).  

 

I beräkningen av styrelsens oberoende utgick vi ifrån företagets egen bedömning av 

ledamöterna, vilket gick att finna i bolagsstyrningsrapporten, där styrelseledamöternas 

oberoende delades in i vilka som var oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 

samt de större aktieägarna. Vi valde att slå samman dessa och räknade endast de ledamöter 

som inte var beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna 

som oberoende. Variabeln andel oberoende styrelseledamöter är en kvotvariabel som vi mäter 

genom antal oberoende styrelseledamöter dividerat med totala ledamöter.  
 

Styrelseledamöter	  som	  är	  ägare	  
Den här variabeln härstammar både från agentteorin och äganderättsteorin vilket innebär att 

styrelseledamöter som även är ägare är mer motiverade att övervaka företagsledningen 

eftersom ägare själva har investerat i företaget och därmed gynnas av att övervaka 

företagsledningen och se till att de agerar i ägarnas intresse. Styrelseledamöter med 

aktieinnehav kan därmed ha personliga intressen i företaget utöver den professionella 

kopplingen. Tidigare forskning (Chan et al, 1993; Gul & Tsui, 2001; Niemi, 2005; 

O’Sullivan, 2000) visar att styrelseledamöter som även är ägare är mer riskaversa. De har 

även visat att ägare i styrelsen minskar informationsasymmetrin mellan ägare och 

företagsledning och därmed minskar behovet av revision. Därför förväntar vi oss att ju fler 

styrelseledamöter som även är ägare desto lägre revisorsarvode. För att mäta denna variabel 

använder vi andel styrelseledamöter som även är ägare. Styrelseledamöter som är ägare 

räknades de ledamöter som själva, via bolag eller tillsammans med närstående hade ett 

aktieinnehav värt mer än 500 000 kronor på balansdagen. Då företag hade olika räkenskapsår 

användes olika datums aktiekurs vilket gick att finna via NASDAQ OMX historiska kurser. 

Anledningen till att vi inte räknar styrelseledamöter med mindre innehav som ägare är att vi 

anser att dessa inte har lika stort incitament att övervaka företagsledningen eftersom 
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företagets framgång inte påverkar deras välstånd i lika stor utsträckning som en 

styrelseledamot med stort aktieinnehav. Tidigare studier har använt sig utav 

styrelseledamöternas totala ägarandel, men eftersom vi ville se hur många styrelseledamöter 

som är ägare och inte hur stor andel styrelsen totalt ägde valde vi att inte studera 

styrelseledamöternas totala ägande. Vidare påverkas styrelsens totala ägarandel mycket av 

närvaron av en storägare i styrelsen och visar inte hur styrelseledamöternas enskilda ägande 

förhåller sig, vilket vi ville undersöka. Även variabeln andel styrelseledamöter som ägare är 

en kvotvariabel.  
 

Kön	  
Denna variabel härstammar från både upper echelon teorin och agentteorin vilket innebär att 

kvinnor anses ha bättre översyn och vara bättre övervakare av företagsledningen än män 

genom att bland annat vara mer närvarande vid styrelsemöten. Med utgångspunkt i upper 

echelon teorin är styrelseledamöternas agerande beroende av kön. Tidigare forskning (Van 

der Walt & Ingley, 2003) har visat att styrelser med kvinnliga ledamöter har mer inflytande 

över företagsledningens beslut vilket tyder på att de är bättre övervakare. Dessutom är 

kvinnliga styrelseledamöter mindre riskbenägna (Campbell & Mínguez-Vera, 2008; 

Jinakoplos & Bernasek, 1998). Därför förväntar vi oss att ju högre andel kvinnliga 

styrelseledamöter desto lägre revisorsarvode. Variabeln andel kvinnor är en kvotvariabel som 

vi mäter genom totalt antal kvinnliga styrelseledamöter dividerat med totalt antal 

styrelseledamöter. Denna variabel undersökte vi genom att titta i årsredovisningar och räkna 

antalet kvinnor i styrelsen på balansdagen. Då alla företag hade bilder på styrelseledamöterna 

gick det att identifiera vilka som är kvinnor i de fall namnet skapade osäkerhet. 
 

Etnicitet	  	  
Den oberoende variabeln etnicitet härstammar från resursberoendeteorin och upper echelon 

teorin eftersom styrelsemångfald kan bidra med resurser samt förbättra företags prestationer. 

Men utifrån tidigare studier (Campbell & Mínguez-Vera; 2008; Elron, 1996; Hambrick et al, 

1996; Knight et al, 1999) kan mångfald i styrelsen skapa konflikter och försvåra 

beslutsfattandet. Därför förväntar vi oss att styrelser med utländska ledamöter betalar ett 

högre revisorsarvode. Variabeln andel utländska ledamöter är en kvotvariabel vilket beräknas 

genom totalt antal utländska styrelseledamöter dividerat med totalt antal styrelseledamöter. 

Som utländsk ledamot inkluderas de som har ett icke svenskt namn. I vissa årsredovisningar 

stod det specificerat ledamöternas nationalitet men i alla andra fall fick vi göra en bedömning. 

Vi är medvetna om att ledamöter som hade ett svenskt namn inte nödvändigtvis är svenska då 
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de kan ha bytt namn, och tvärtom, svenskar kan även ha ett utlandsklingande namn. 

Därigenom kan felbedömningar ha gjorts. Då datainsamlingen utfördes av två personer 

separat, genomförde vi i efterhand en så kallad interrater reliability check genom att välja ut 

tio årsredovisningar som granskades av den andra personen. Detta för att dubbelkolla 

bedömningen av antal utländska ledamöter där det framgick att vi kodat på samma sätt och 

därmed stärktes reliabiliteten i denna variabel.  
 

Ekonomiutbildning	  	  
Även denna variabel härstammar från både upper echelon teorin och resursberoendeteorin 

eftersom enligt upper echelon teorin har styrelseledamöter med utbildning bättre förmåga att 

styra företaget samt bidra med resurser vilket enligt resursberoendeteorin är en av styrelsens 

uppgifter (Cheng et al, 2010). Därför förväntar vi oss att ju fler styrelseledamöter med hög 

ekonomiutbildning desto lägre revisorsarvode. Dessutom förväntar vi oss att 

styrelseledamöter med utbildning inom andra områden påverkar revisorsarvodet, dock i 

mindre utsträckning än styrelseledamöter med ekonomiutbildning. För att mäta 

utbildningsnivå undersökte vi vilken utbildning styrelseledamöterna hade.  

 

Vi delade in utbildningen i professor (i ekonomi), docent (i ekonomi), doktor (PHD i 

ekonomi), licentiat (i ekonomi), civilekonom med magister/mastersexamen, civilekonom med 

kandidatexamen (Bachelor), annan högskole-eller universitetsexamen samt ingen högskole- 

eller universitetsexamen. Professorer, doktorer, docenter och licentiater inom andra områden 

än ekonomi ingår i kategorin annan högskole-eller universitetsexamen eftersom vi antar att 

styrelseledamöter med kunskaper inom ekonomi bedöms av revisorn som bäst övervakare av 

redovisningen. Då utbildning är en ordinal variabel kodas den på följande vis: Professor i 

ekonomi= 7; Docent i ekonomi= 6; Doktor (PHD) i ekonomi= 5; Licentiat i ekonomi=4; 

Civilekonom med magister/mastersexamen= 3; Civilekonom med kandidatexamen (Bachelor) 

eller ekonomexamen= 2; Annan högskole- eller universitetsexamen= 1; Ingen högskole- eller 

universitetsexamen= 0. 

 

Vad gäller ledamöternas utbildning gick vi efter vad som framgick av årsredovisningarna. I de 

fall där styrelseledamöternas utbildning inte specificerades undersökte vi detta via företagets 

hemsida eller i andra årsredovisningar där ledamoten var styrelseledamot. Vi konstaterade att 

företagen tydligt framhävde ledamöternas utbildning. I de fall då ledamotens utbildning inte 

framgick när resterande styrelseledamöters utbildning specificerades och detta inte heller gick 
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att finna via andra företags årsredovisningar där denne var styrelseledamot, utgick vi därför 

för att denna helt saknade examen. Även de som endast hade studier inom ett visst område 

och ingen examen räknades i kategorin ingen högskole- eller universitetsexamen.  

 

Efter att data insamlats omkodades variabeln ekonomiutbildning i SPSS för att kunna göra 

statistiska tester. Den ordinala variabeln transformerades till en dikotomvariabel genom att 

ledamöter med någon form av ekonomiutbildning som vi tidigare kodat 7-2 omkodades till 1 

medan 0-1  dvs. ingen ekonomiutbildning omkodades till 0. Därefter transformerades 

variabeln till en kvotvariabel genom att vi räknade andel styrelseledamöter med 

ekonomiutbildning dvs. antal ettor dividerat med totala antalet styrelseledamöter.  
 

Ålder	  	  
Denna variabel härstammar från både upper echelon teorin och resursberoendeteorin. Utifrån 

dessa teorier antas det att äldre styrelseledamöter besitter mer kunskap och erfarenhet vilket 

kan vara en resurs för företaget samt att äldre styrelseledamöter tenderar att vara mindre 

riskbenägna (Barker & Mueller, 2002; Campbell & Mínguez-Vera, 2008; Cheng et al, 2010; 

Eisenhardt, 1989; Hambrick & Fukutomi, 1991; Hambrick & Mason, 1984; Reed & 

DeFillippi, 1990; Stevens et al, 1978). Därför förväntar vi oss att ju fler äldre 

styrelseledamöter desto lägre revisorsarvode. Denna variabel mäts på så vis att alla 

styrelseledamöternas ålder, exklusive styrelsesuppleanter och arbetstagarrepresentanter, 

adderas och därefter divideras denna siffra med antal styrelseledamöter. Den oberoende 

variabeln ålder är en kvotvariabel. För att beräkna styrelsens ålder använder vi hela år, 

exempelvis en styrelseledamot som är född 1950 räknas som 60 år i 2010 års årsredovisning 

respektive 59 år i 2009 års årsredovisning oavsett födelsedatum.  
	  

Varaktighet	  i	  styrelsen	  
Även denna variabel härstammar från både resursberoendeteorin och upper echelon teorin 

eftersom ju längre tid en person sitter i en styrelse desto mer erfarenhet och kunskap om 

företaget ackumulerar denna och kan bidra med värdefulla resurser (Hambrick & Mason, 

1984). Därför förväntar vi oss att ju längre styrelseledamöterna har suttit i styrelsen desto 

lägre revisorsarvode erläggs. Varaktighet i styrelsen är en kvotvariabel. För att mäta denna 

variabel använder vi oss utav styrelseledamöternas sammanlagda tid i styrelsen dividerat med 

antal styrelseledamöter.	  Även här räknas hela år som ledamöterna har suttit i styrelsen dvs. 

oavsett tidpunkt på året ledamöterna tillträdde respektive styrelseplats räknas detta som ett 
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helt år. Detta eftersom det inte framgår i alla företags årsredovisningar exakt datum när 

ledamöterna tillträde. Styrelseledamöter som under räkenskapsåret frånträtt räknades inte. 	  
 

Andra	  styrelseuppdrag	  
Denna variabel härstammar främst ifrån agentteorin genom att ledamöter med fler 

styrelseuppdrag är sämre övervakare och kräver mer övervakning från revisorns sida för att 

skydda sitt eget rykte. Vi förväntar oss att ju fler andra styrelseuppdrag styrelseledamöterna 

har desto högre revisorsarvode utbetalas. Detta eftersom styrelseledamöter med fler uppdrag 

är mer benägna om sitt rykte och därför kräver mer redovisning och revision (Carcello et al, 

2002; Gilson, 1990). Den oberoende variabeln andra styrelseuppdrag är en kvotvariabel. 

Styrelseledamöternas antal andra uppdrag beräknades genom att ta styrelseledamöternas 

totala antal styrelseuppdrag i andra företag dividerat med antal ledamöter i den aktuella 

styrelsen. I de fall det stod med flera eller bland annat beräknade vi antalet styrelseuppdrag 

genom att undersöka de företags årsredovisningar som det framgick att styrelseledamoten 

även var ledamot i. Vi räknade alla styrelseuppdrag, noterade som onoterade företag samt 

koncernföretag. 
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4.4.3	  Sammanfattning	  operationalisering	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Teoretiska	  
perspektiv	  

Tidigare	  forskning	   Faktor	   Operationa-‐
lisering	  

Mått	  

	  
	  
Agentteorin	  	  

Beiner	  et	  al,	  2004;	  Carcello	  et	  al,	  2002;	  
De	  Andres	  et	  al,	  2005;	  Huther,	  1997;	  
Jensen,	  1993;	  John	  &	  Senbet,	  1998;	  
Lipton	  &	  Lorsch,	  1992;	  Eisenberg	  et	  al,	  
1998;	  Mak	  &	  Kusnadi,	  2005;	  Ruigrok	  et	  
al,	  2006;	  Tsui	  et	  al,	  2001;	  Yermack,	  1996.	  

	  
	  
Styrelsens	  
övervakning	  

	   	  
	  
Antal	  
styrelseledamöter	  	  

	  
	  
	  
	  
Agentteorin	  

Agrawal	  &	  Knoeber,	  1996;	  Baysinger	  &	  
Butler,	  1985;	  Beasley,	  1996;	  Carcello	  et	  
al,	  2002;	  Chahine	  &	  Filatotchev,	  2011;	  
Daily	  et	  al,	  2003;	  Dechow	  et	  al,	  1996;	  
Elloumi	  &	  Gueyie,	  2001;	  Fama	  &	  Jensen,	  
1983;	  Jensen	  &	  Meckling,	  1976;	  Johnson	  
et	  al,	  1996;	  Johnstone,	  2000;	  Klein,	  2002;	  
Leventis	  &	  Dimitropoulos,	  2010;	  Mak	  &	  
Kusnadi,	  2005;	  O’Sullivan,	  2000;	  Tsui	  et	  
al,	  2001.	  

	  
	  
	  
Styrelsens	  
övervakning	  

	   	  
	  
	  
VD:n	  som	  styrelse-‐
ledamot	  

	  
Agentteorin	  

	  
Baysinger	  &	  Butler,	  1985;	  Carcello	  et	  al,	  
2002;	  Dechow	  et	  al,	  1996;	  Leventis	  et	  al,	  
2011;	  Tsui	  et	  al,	  2001.	  
	  

	  
Styrelsens	  
övervakning	   	  

	  
Andel	  oberoende	  
styrelseledamöter	  

	  
Agentteorin,	  
Äganderätts-‐
teorin	  

Alchain	  &	  Demsetz,	  1972;	  Björkmo,	  
2008;	  Campbell	  &	  Mínguez-‐Vera,	  2008;	  
Chan	  et	  al,	  1993;	  DeFond	  &	  Jiambalvo,	  
1991;	  Fama,	  1980;	  Gul	  &	  Tsui,	  2001;	  
Jensen	  &	  Meckling,	  1976;	  Kramer	  et	  al,	  
2008;	  Niemi,	  2005;	  O’Sullivan,	  2000.	  

	  
Styrelsens	  
övervakning	  

	   	  
Andel	  ägare	  i	  
styrelsen	  

	  
Agentteorin,	  
Resurs-‐
beroende	  
teorin,	  ,	  
Upper	  echelon	  
teorin	  

Adams	  &	  Ferreira,	  2004;	  Campbell	  &	  
Mínguez-‐Vera,	  2008;	  Carter	  et	  al,	  2003;	  
Cheng	  et	  al,	  2010;	  Daily	  &	  Dalton,	  2003;	  
Erhardt	  et	  al,	  2003;	  Francoeur	  et	  al,	  
2008;	  Gul	  et	  al,	  2011;	  Jinakoplos	  &	  
Bernasek,	  1998;	  Rose,	  2007;	  Ruigrok	  et	  
al,	  2006;	  Terjesen	  et	  al,	  2009;	  Van	  der	  
Walt	  &	  Ingley,	  2003.	  

	  
Styrelsens	  
mångfald,	  
riskbenägen-‐
het	  och	  
övervakning	  	  

	   	  
	  
	  
Andel	  kvinnor	  

Agentteorin,	  
Resurs-‐
beroende-‐	  
teorin,	  
Upper	  echelon	  
teorin	  

	  
Brammer	  et	  al,	  2007;	  Campbell	  &	  
Mínguez-‐Vera,	  2008;	  Elron,	  1996;	  
Erhardt	  et	  al,	  2003;	  Garciá-‐	  Sánchez,	  
2009;	  Hambrick	  et	  al,	  1996;	  Knight	  et	  al,	  
1999;	  Krishnan	  &	  Park,	  2005;	  Rose,	  
2007.	  

	  
Styrelsens	  
mångfald	  och	  
övervakning	  

	   	  
	  
Andel	  utländska	  
styrelseledamöter	  

Resurs-‐
beroende-‐	  
teorin,	  
Upper	  echelon	  
teorin	  

	  
Barker	  &	  Mueller,	  2002;	  Basioudis,	  
2007;	  Cheng	  et	  al,	  2010.	  

	  
Styrelsens	  
kompetens	  	  

	   	  
Andel	  med	  
ekonomiutbildning	  

Resurs-‐
beroende-‐	  
teorin,	  
Upper	  echelon	  
teorin	  

	  
Barker	  &	  Mueller,	  2002;	  Cheng	  et	  al,	  
2010;	  Hambrick,	  2007;	  Hambrick	  &	  
Mason,	  1984;	  Stevens	  et	  al,	  1978.	  	  

Styrelsens	  
kompetens	  
och	  
riskbenägen-‐
het	  

	   	  
Genomsnittlig	  
styrelseålder	  
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Teoretiska	  
perspektiv	  

Tidigare	  forskning	   Faktor	   Operationa-‐
lisering	  

Mått	  

Agentteorin,	  
Resurs-‐	  
beroende-‐	  
teorin,	  
Upper	  echelon	  
teorin	  

	  
Barker	  &	  Mueller,	  2002;	  Campbell	  &	  
Mínguez-‐Vera;	  2008;	  Cheng	  et	  al,	  2010;	  
Hambrick	  &	  Fukutomi,	  1991;	  Hillman	  &	  
Dalziel,	  2003;	  Reed	  &	  DeFillippi,	  1990.	  

	  
Styrelsens	  
kompetens	  
och	  
övervakning	  

	   	  
	  
Genomsnittligt	  
antal	  år	  i	  styrelsen	  

Agentteorin,	  	  
Resurs-‐
beroende-‐
teorin,	  	  
Upper	  echelon	  
teorin	  

	  
Carcello	  et	  al,	  2002;	  Core	  et	  al,	  1999;	  
Fama,	  1980;	  Fama	  &	  Jensen,	  1983;	  
Garciá-‐	  Sánchez,	  2009;	  Gilson,	  1990;	  
Reed	  &	  DeFillippi,	  1990;	  Shivdasani	  &	  
Yermack,	  1999.	  
	  

	  
Styrelsens	  
kompetens	  
och	  
övervakning	  

	   	  
Genomsnittligt	  
antal	  andra	  
styrelseuppdrag	  

Tabell	  1.	  Sammanfattning	  operationalisering	  
	  

4.4.4	  Kontrollvariabler	  
Eftersom tidigare studier har funnit faktorer som påverkar revisorsarvodet använder vi dessa 

som kontrollvariabler. En kontrollvariabel definieras som en variabel som vi misstänker kan 

påverka vårt egentliga samband och därför behöver vi kontrollera bort den (Djurfeldt et al, 

2010). Våra kontrollvariabler är företagets storlek-, komplexitet- och risk samt 

revisionsbyråns storlek. 	  
	  

Företags	  storlek	  
Företagets storlek har visat sig påverka revisorsarvodet och därför använder vi det som 

kontrollvariabel. Tidigare forskning (Chan et al, 1993; Francis, 1984; Francis & Stokes, 1986; 

Gist, 1994; Hougthon & Jubb, 1999; Jubb et al, 1996; Niemi, 2005; O’Keefe et al, 1994; 

Palmrose, 1986; Pong & Whittington, 1994; Simunic, 1980) har visat att större företag betalar 

högre revisorsarvode. Eftersom dessa studier har använt företagets totala tillgångar som mått 

på företagets storlek använder även vi företagets tillgångar som kontrollvariabel. 

Kontrollvariabeln företagets storlek är en kvotvariabel. 
 

Företags	  komplexitet	  
Även företagets komplexitet har visat sig påverka revisorsarvodet och därför valde vi att 

behandla det som en kontrollvariabel. Tidigare forskning (Chan et al, 1993; Francis & Stokes, 

1986; Gist, 1994; Houghton & Jubb, 1999; Jubb et al, 1996; Niemi, 2005; Palmrose, 1986; 

Pong & Whittington, 1994; Simunic, 1980) visar att ju mer komplext företaget är desto högre 

blir revisorsarvodet. Företagets komplexitet är en kvotvariabel och som mått på komplexitet 

använder vi antalet dotterbolag samt varulagrets- och kundfordringarnas storlek relaterat till 

totala tillgångar eftersom tidigare ovanstående studier har använt dessa som mått. Eftersom 
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revisorsarvodet är storleksjusterat använder vi både varulager- och kundfordringar relaterat 

till totala tillgångar i de statistiska analyserna. Antal dotterbolag räknades genom de 

direktägda- och indirektägda dotterbolag. I de fall där endast direktägda dotterbolag 

specificerades fick vi fram antalet indirektägda dotterbolag via dotterbolagens 

årsredovisningar. Antalet dotterbolag på balansdagen år 2009 gick att räkna fram genom 

antalet dotterbolag år 2010 justerat för förvärv och avyttring av dotterbolag under år 2010.  
 

Risk	  
Tidigare forskning har delat upp risk i revisionsrisk, det reviderade företagets affärsrisk och 

revisionsbyråns affärsrisk. Dessa studier blandar begreppen angående risk exempelvis 

använder Francis (1984), Houghton & Jubb (1999), Jubb et al (1996), O’Keefe et al (1994), 

Pong & Whittington (1994) och Simunic (1980) i sina studier företagets skuldsättningsgrad 

för att bedöma revisionsrisken medan Chan et al (1993) samt Gul & Tsui (2001) använder 

skuldsättningsgraden som mått på det reviderade företagets risk. Tidigare studier använder 

alltså skuldsättningsgrad som mått på olika typer av risk. Det kan ifrågasättas att 

skuldsättningsgraden verkligen mäter dessa olika risker. Men oavsett hur de definierar risken 

har studierna visat att skuldsättningsgraden dvs. kvoten mellan företagets totala skulder och 

eget kapital, som gick att hämta ur årsredovisningarnas balansräkningar, påverkar 

revisorsarvodet. Därför använder vi skuldsättningsgrad, som även den är en kvotvariabel, som 

kontrollvariabel. O’Keefe et al (1994) använder som mått på revisorns affärsrisk om företaget 

är börsnoterat eller inte. Men eftersom vårt urval av företag innefattar endast börsnoterade 

företag behöver vi inte iaktta denna som kontrollvariabel.  
 

Revisionsbyråns	  storlek	  
Även revisionsbyråns storlek har visat sig påverka revisorsarvodet där tidigare forskning visar 

att en revisionsbyrå som tillhör The Big Four tar ut ett högre arvode än övriga revisionsbyråer 

(Francis, 1984; Gist, 1994; Houghton & Jubb, 1999; Jubb et al, 1996; Palmrose, 1986: Pong 

& Whittington, 1994; 1999; Simunic, 1980; Turpen, 1990). Vissa studier utgår från The Big 

Eight, The Big Six och The Big Five beroende på när studierna genomfördes. Men idag 

återstår endast fyra av dessa revisionsbyråer i Sverige vilka är Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG och PwC dvs. The Big Four. Därför använder vi som kontrollvariabler om 

revisionsbyrån som reviderar företaget tillhör någon av The Big Four.  

 
Revisionsbyråns storlek undersökte vi genom att se vilken revisionsbyrå som reviderade 

företaget. Vi kodade The Big Four dvs. Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC som 1 och 
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övriga revisionsbyråer som 0. I de fall då företaget betalade arvode till mer än en 

revisionsbyrå använde vi oss av den revisionsbyrå som den huvudansvariga revisorn tillhörde. 

Eftersom detta är en dikotom variabel kan den endast anta två värden, 0 eller 1.  

 

4.5	  Genomförande	  
Studien utgår från 133 företag varav 58 stycken var noterade på Large Cap- och 75 stycken på 

Mid Cap listan. Vi hade möjlighet att göra en totalundersökning, dvs. vi undersökte alla 

företag på Large Cap- och Mid Cap listans årsredovisningar från år 2009 och år 2010, vilket 

innebär att vi undersöker hela populationen (Byström & Byström, 2011). Därför behövde vi 

inte göra en stickprovsundersökning dvs. undersöka en mindre grupp ur populationen och 

därmed behövde vi inte hantera slumpen (Byström & Byström, 2011). Genom att utföra en 

totalundersökning är förhoppningen också att resultatet blir mer tillförlitligt vilket är ett krav 

enligt Jacobsen (2002) och Patel & Davidson (2003) för att en god reliabilitet ska uppnås. 

Genom att använda information från årsredovisningar ansåg vi att vid en upprepning av 

undersökningen är det troligt att samma resultat uppnås vilket innebär att vår undersökning 

har god reliabilitet (Bryman & Bell, 2005). I vår undersökning är det koncernredovisningar vi 

samlar in data ifrån vilket även är det vi syftar på vid benämningen av ”företag”.  

	  

4.5.1	  Bortfallsanalys	  
Vid undersökningar finns det alltid risk för bortfall vilket kan påverka resultatets kvalitet och 

trovärdighet. Detta genom att bortfall kan snedvrida resultatet och leda till osäkerhet 

(Byström & Byström, 2011). Då vi studerar alla årsredovisningar på Large Cap- och Mid Cap 

listan och utför en totalundersökning finns det risk för att vi inte hittar den data vi behöver 

från alla företag vilket leder till bortfall. Vidare finns det risk för omedveten snedvridning 

vilket innebär att vi tolkar de statistiska uppgifterna utifrån egna värderingar och 

utgångspunkter (Byström & Byström, 2011). Vårt bortfall, se bilaga 4.1, uppgick till fyra 

företag på Mid Cap listan och ett på Large Cap listan som inte hade varit noterade under år 

2009 och/eller 2010. Vidare var det fem företag på Mid Cap listan och elva företag på Large 

Cap listan som hade en annan redovisningsvaluta än svenska kronor i årsredovisningen, se 

bilaga 4.2. Dessa uteslöt vi därför att det ej gick att få information om när revisorsarvodet 

betalats ut.  Därmed kunde vi inte veta vilken dags valutakurs som skulle användas. På 

balansposterna hade vi kunnat använda balansdagens kurs men detta hade inte varit möjligt 
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för revisorsarvodet eftersom detta inte betalas på balansdagen. Med tanke på att 

revisorsarvodet är vår beroende variabel ansåg vi att risken för missvisande belopp var för 

stor. Dessutom undersökte vi förändringar mellan två år och då valutakursen var olika de två 

åren hade valutaförändringen påverkat förändringen av revisorsarvodet. Därför uteslöt vi 

dessa företag från vår undersökning. Totalt uppgick bortfallet till 21 företag och därmed 

innefattar undersökningen 112 företag under två år, vi undersökte dvs. totalt 224 företags 

redovisningar.  

 

4.6	  Databearbetning	  
Den data som samlats in analyserades med hjälp utav statistikprogrammet SPSS. Först 

analyserades variablerna var för sig med en univariat analys och sedan analyserades två 

variabler tillsammans med en bivariat analys. Slutligen analyserades alla variabler med en 

multivariat analys. Eftersom studiens variabler var kvotvariabler och dikotoma variabler 

gjorde vi tester som är genomförbara på dessa variabelnivåer.	   För att underlätta 

datahanteringen och uppnå normalfördelning valde vi att logaritmera variablerna 

revisorsarvodet, det justerade revisorsarvodet, tillgångar, skuldsättningsgrad, kundfordringar 

och varulager relaterat till totala tillgångar, antal dotterbolag samt varaktighet. Detta för att 

mätvärdena skulle bli normalfördelade och vi därmed skulle kunna genomföra statistiska 

metoder som förutsätter att mätvärdena är normalfördelade (Byström & Byström, 2011). I den 

univariata analysen valde vi dock att inte logaritmera variablerna och att använda ett icke 

storleksjusterat revisorsarvode. Detta för att meningsfullt kunna tolka resultaten. 
 

4.6.1	  Univariat	  analys	  
Univariat analys innebär att variablerna analyseras separat ifrån varandra. För att få en 

överblick över materialet och dess fördelning presenteras resultatet genom tabeller och 

diagram (Bryman & Bell, 2005). Inledningsvis testade vi ifall variablerna var 

normalfördelade, dvs. om dess värde inte avsevärt avvek från medelvärdet, genom att dels 

granska variablerna via histogram med normalfördelningskurva, dels genom att genomföra 

Skewness- och Kurtosistest. De variabler som inte visade sig vara normalfördelade, dvs. de 

som hade ett värde som låg långt ifrån värdet noll, logartimerade vi. Värdet noll innebär en 

symmetrisk fördelning. Positivt Skewness innebär höger snedfördelning och negativt värde 

innebär vänster snedfördelning och ju större värden desto större snedfördelning. Kurtosis 

visar hur toppig fördelningen är där negativa värden indikerar en platt fördelning medan 
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positiva värden indikerar en toppig fördelning. Även här är noll en symmetrisk fördelning där 

större värden innebär större snedfördelning (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

För att analysera variablerna och undersöka hur materialet är lokaliserat används centralmåttet 

det aritmetiska medelvärdet (Byström & Byström, 2011). Anledningen till att vi valde att 

använda aritmetisk medelvärde var för att få fram det empiriska materialets tyngdpunkt samt 

för att det passar vid användningen av kvotvariabler. En svaghet med det aritmetiska 

medelvärdet är att det är känsligt för extremvärden, dvs. en enskild observations värde som 

skiljer sig markant från resterande värden. Dessa påverkar medelvärdet och kan leda till ett 

missvisande medelvärde (Byström & Byström, 2011). Medelvärdet ger dock inte information 

om hur datamaterialet är fördelat och därför använde vi oss utav spridningsmått som ger 

information om fördelningen samt kan användas för ytterligare statistisk bearbetning. För det 

aritmetiska medelvärdet använde vi standardavvikelsen som spridningsmått, vilket är den 

genomsnittliga variationen kring ett medelvärde. Detta kan endast beräknas i de fall då 

beräkning av medelvärdet är möjlig (Bryman & Bell, 2005).  
 

4.6.2	  Bivariata	  analyser	  
Vi genomförde en bivariat analys för att testa hur varje oberoende variabeln är relaterad till 

den beroende variabeln, revisorsarvodet. Bivariat analys innebär att två variabler analyseras 

tillsammans för att se hur de är relaterade till varandra (Bryman & Bell, 2005). Dock är det 

inte möjligt att dra slutsats om vilken variabel som orsakar den andra utan det går endast att 

fastställa ifall att samband föreligger eller ej (Bryman & Bell, 2005). Då våra hypoteser var 

utformade för att undersöka samband mellan olika faktorer i styrelsesammansättningen och 

revisorsarvodet fungerar dessa tester ändamålsenligt. För att testa om det föreligger samband 

mellan två variabler finns även andra typer av tester man kan använda sig utav. Men eftersom 

det empiriska materialet bestod utav kvot- och dikotoma variabler valde vi tester som 

rekommenderas till respektive typ av variabel (Vejde, 2002).  

 

Vi inledde den bivariata analysen med att med hjälp av s.k. scatter plott undersöka ifall 

sambandet mellan revisorsarvodet och de oberoende variablerna tenderade att vara linjära. 

Detta eftersom vi använder Pearsons r där en förutsättning enligt Djurfeldt et al (2010) är att 

sambanden är linjära.  Pearsons r används för att testa korrelationen mellan kvotvariabler. Vid 

test av korrelationen mellan de dikotoma- och kvotvariablerna används Spearmans rho. Båda 

dessa tester ger korrelationskoefficienten (r) som är ett mått som anger hur starkt sambandet 



	   59	  

mellan två variabler är. En positiv korrelation innebär att ett högt värde på den ena variabeln 

motsvaras av ett högt värde på den andra och lågt värde på den ena motsvaras av ett lågt värde 

på den andra. En negativ korrelation innebär det motsatta dvs. ett högt på den ena variabeln 

motsvaras av ett lågt värde på den andra och vice versa (Byström & Byström, 2011). Dock 

anger korrelationskoefficienten inte orsak – verkan – förhållandet mellan två variabler 

(Bryman & Bell, 2005). För att testa ifall en förändring i de oberoende variablerna ledde till 

en förändring i revisorsarvodet skapades en korrelationsmatris för förändringen i variablerna 

mellan åren 2009 och 2010.  

 

Vi genomförde även t- test för att undersöka om det finns skillnader i revisorsarvodets 

medelvärde mellan de företag som har VD:n som ledamot och de som inte har VD:n som 

ledamot, respektive de som har The Big Four som revisionsbyrå och de som anlitar övriga 

byråer. Genom detta undersöktes även huruvida sannolikheten för att skillnaderna i 

medelvärdet var slumpmässiga (Denscombe, 2009). För att kunna genomföra ett t- test måste 

spridningen vara ungefär lika i de båda grupperna och detta testade vi med hjälp av ett 

Levenes- test (Djurfeldt et al, 2010). Dessutom måste den beroende variabel vara 

normalfördelad för att kunna genomföra t- test. Eftersom det inte förelåg normalfördelning 

när revisorsarvodet var ologaritmerat använde vi även det icke parametriska testet Mann- 

Withney test för att testa om det fanns skillnader i medelvärdet mellan företag som har The 

Big Four som revisionsbyrå och de som har övriga byråer (Djurfeldt et al, 2010).  
 

4.6.3	  Multivariat	  analys	  
Multivariat analys innebär att tre eller fler variabler analyseras tillsammans (Bryman & Bell, 

2005). En multivariat analys var aktuell i vår studie eftersom vi hade en tredje variabel av 

betydelse. Vi genomförde en multivariat analys för att se ifall ett samband mellan två 

variabler är äkta och inte skapas pga. att de två variablerna är relaterade till en tredje variabel 

(Bryman & Bell, 2005). Syftet med de multivariata analyserna var att testa hur 

revisorsarvodet påverkades av de oberoende variablerna tillsammans. I den multivariata 

analysen använde vi regression enligt minsta kvadratmetoden (OLS). Vid minsta 

kvadratmetoden krävs enligt Djurfeldt et al, 2010) att den beroende variabeln är minst 

intervallskala, vilket revisorsarvodet uppfyller då det är en kvotvariabel. Dessutom måste 

residualerna vara normalfördelade i en multipel regression vilket vi testade med hjälp utav 

sannolikhetsdiagram (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vi genomförde även en hierarkisk 

regression. Detta för att dels testa ifall kontrollvariablerna var signifikanta, dels för att testa 



	   60	  

ifall de oberoende variablerna tillför någon ytterligare förklaring av variansen i 

revisorsarvodet (Djurfeldt et al, 2010). I den multivariata analysen genomfördes även en 

regression enligt minsta kvadratmetoden för förändringen mellan år 2009 och 2010 för att 

testa ifall en förändring i de oberoende variablerna ledde till en förändring i revisorsarvodet. 

	  

4.6.3.1	  Test	  för	  multikollinearitet	  
I en multipel regression kan det uppstå multikollinearitet vilket innebär samvariation mellan 

de oberoende variablerna. Detta påverkar regressionsmodellens förklaringskraft och gör det 

svårare att påvisa de oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Genom korrelationsmatrisen som skapades i den bivariata analysen kan vi 

utläsa vilka oberoende variabler som korrelerar med varandra. Om det finns korrelationer som 

är över 0,7 eller 0,8 finns det enligt Djurfeldt & Barmark (2009) risk för multikollinearitet. 

Men utifrån korrelationsmatrisen går det inte att utläsa om det finns multikollinearitet mellan 

en oberoende variabel och en grupp av variabler. Därför testade vi samvariationen mellan de 

oberoende variablerna genom en kollinearitetsdiagnos som visar tolerans och VIF- värde. I en 

modell utan multikollineraritet är alla VIF- värden=1. När VIF-värdet är högre tyder detta på 

multikollineraritet. Enligt Djurfeldt & Barmark (2009) innebär ett VIF- värde som är högre än 

2,5 att multikollineariteten är för stor och därmed kan ställa till med problem. Toleransen ska 

däremot överstiga 0,5 annars anses multikollineariteten vara för hög (Djurfeldt & Barmark, 

2009). 
 

4.6.3.2	  Test	  för	  autokorrelation	  
Då vi studerade två år, och därmed hade tidsseriedata, kunde det uppstå risk för 

autokorrelation i residualerna, dvs. att residualerna inte är oberoende. Därför genomfördes ett 

Durbin- Watson test i samband med den multipla regressionen. Om d- värdet ligger mellan 

1,5 och 2,5 antas att ingen autokorrelation föreligger mellan residualerna (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). 
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Kapitel	  5	  –	  Empirisk	  analys	  
 

         
 

 

 

etta kapitel innehåller det empiriska materialet som erhållits ifrån 

årsredovisningar. Först presenteras de inledande och univariata analyserna där 

varje variabel presenteras var för sig. Därefter följer en bivariat analys där 

samband mellan variablerna undersöks. Slutligen genomförs en multivariat analys där vi 

testar hur de oberoende variablerna tillsammans korrelerar med revisorsarvodet. 

	  

5.1	  Inledande	  analyser	  

5.1.1	  Normalfördelning	  
Inledningsvis testade vi om variablerna var normalfördelade genom att dels granska 

variablerna via histogram med normalfördelningskurva, dels genom Skewness- och 

Kurtosistest. De variabler som inte visade sig vara normalfördelade, dvs. de som hade ett 

värde som låg långt ifrån noll, logartimerade vi. I tabell 2 nedan framgår att variablerna 

revisorsarvode, justerat revisorsarvode, totala tillgångar, skuldsättningsgrad, varulager- och 

kundfordringar relaterat till totala tillgångar, antal dotterbolag samt varaktighet inte är 

normalfördelade, då dessa har Skewness- och Kurtosisvärden som markant avviker från noll. 

 N Skewness Kurtosis 

Revisorsarvode 224 2,866 9,172 
Justerat revisorsarvode 224 8,269 74,220 
Totala tillgångar (TT) 224 7,035 49,300 
Skuldsättningsgrad 224 5,853 38,653 
Varulager relaterad till TT 224 1,282 1,140 
Kundfordringar relaterat till TT 224 1,410 3,465 
Antal dotterbolag 224 2,377 6,492 
Antal ledamöter 224 0,384 -0,150 
Andel kvinnor 224 0,261 0,216 
Andel utländska 224 1,128 1,032 
Andel oberoende 224 -0,285 -0,393 
Andel ägare 224 -0,154 -0,319 
Ålder 224 -0,093 0,080 
Varaktighet 224 1,683 5,065 
Andel med ekonomiutbildning 224 -0,153 -0,374 
Andra styrelseuppdrag 224 0,398 0,580 
Valid N  224   

Tabell	  2.	  Test	  för	  normalfördelning	  

D 
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Tabell 3 nedan visar variablernas fördelning efter att dessa logaritmerats, där det framgår att 

logaritmeringen bidrog till att normalfördelning skapades eftersom Skewness- och 

Kurtosisvärdena inte längre markant avviker från värdet noll. Se även bilaga 1, diagram 1:1 - 

1:8, för histogram med normalfördelningskurva för de variabler som inte var normalfördelade 

före logaritmering samt hur normalfördelning skapats med logaritmering. 
 
 N Skewness Kurtosis 

Log revisorsarvode 224 0,044 -0,502 
Log justerat revisorsarvode 224 0,255 1,265 
Log totala tillgångar  224 0,019 0,689 
Log skuldsättningsgrad 224 -0,213 2,885 
Log varulager relaterat till TT 224 -1,721 3,734 
Log kundfordringar relaterat till TT 224 -1,121 0,264 
Log antal dotterbolag 224 -0,538 0,133 
Log varaktighet 224  0,087 0,120 
Valid N  224   

Tabell	  3.	  Test	  för	  normalfördelning	  efter	  logaritmering	  
	  

5.2	  Univariat	  analys	  
I tabell 4 presenteras studiens variabler med medelvärde för varje variabel för åren 2009 och 

2010 tillsammans. Den beroende variabeln revisorsarvodet hade ett medelvärde på 11 986 

071 SEK, före revisorsarvodet justerats med tillgångarna, med ett minimum värde på 300 000 

och maximum på 110 000 000. Den stora spridningen i revisorsarvodet beror på att vi 

undersökte olika stora företag från både Large Cap- och Mid Cap listan. Tabellen visar även 

att företagen i genomsnitt hade drygt sju stycken styrelseledamöter i sina styrelser, som i 

genomsnitt bestod utav knappt 23 procent kvinnor. Vidare var 19 procent av ledamöterna 

utländska, 64 procent var oberoende och 57 procent var ägare. Styrelseledamöternas 

genomsnittliga ålder var 56 år, de hade varit styrelseledamöter i genomsnitt knappt sju år och 

de hade i snitt fyra andra styrelseuppdrag. Efter att utbildningen omkodats hade 51 procent av 

styrelseledamöterna någon form av ekonomiutbildning, 96 procent av företagen anlitade en av 

The Big Four som revisionsbyrå och i 54 procent av företagen var VD:n styrelseledamot. 

Även kontrollvariablerna totala tillgångar, antal dotterbolag, skuldsättningsgrad, varulager 

och kundfordringar samt varulager- och kundfordringar relaterat till totala tillgångar och dess 

medelvärden presenteras i tabellen. 
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 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Revisorsarvode 224 300000 110000000 11986071 18269184 

Justerat revisorsarvode 

Totala tillgångar 

224 

224 

25,00 

54363000 

43081 

2308280000000 

1458 

64772451326 

4172 

291767137982 

Skuldsättningsgrad 224 0,017 48,50 2,366 5,340 

Varulager 224 0,000 39837000000 1993712568 5278789709 

Varulager relaterat till TT 224 0,000 0,508 0,094 0,115 

Kundfordringar 224 0,000 1481680000000 16478635995 139443501429 

Kundfordringar relaterat till TT 224 0,000 0,695 0,121 0,120 

Antal dotterbolag 224 1,000 552 82,38 97,95 

Antal ledamöter 224 4,000 12,00 7,200 1,506 

Andel kvinnor 224 0,000 0,571 0,228 0,111 

Andel utländska 224 0,000 0,857 0,188 0,198 

Andel oberoende 224 0,000 1,000 0,643 0,210 

Andel ägare 224 0,000 1,000 0,570 0,221 

Ålder 224 44,28 67,20 56,29 4,326 

Varaktighet 224 2,000 23,00 6,893 3,166 

Andel med ekonomiutbildning 224 0,000 1,000 0,508 0,224 

Andra styrelseuppdrag 224 0,250 8,570 4,009 1,352 

Revisionsbyrå 224 0,000 1,000 0,960 0,207 

VD:n som ledamot 224 0,000 1,000 0,540 0,499 

Valid N  224     

Tabell	  4.	  Medelvärde	  år	  2009	  och	  2010	  
	  

I tabell 5 presenteras studiens variabler med medelvärde för år 2009. Det ojusterade 

revisorsarvodets medelvärde är 12 315 687 SEK med ett minimum värde på 300 000 SEK och 

maximum på 110 000 000 SEK. Antalet styrelseledamöter var i genomsnitt drygt sju stycken 

varav knappt 22 procent var kvinnor. Vidare var 19 procent av ledamöterna utländska, 63 

procent var oberoende och 57 procent var ägare. Styrelseledamöternas genomsnittliga ålder 

var 56 år, de hade varit styrelseledamöter i genomsnitt knappt sju år och de hade i snitt fyra 

andra styrelseuppdrag. Efter att utbildningen omkodats hade 51 procent av 

styrelseledamöterna någon form av ekonomiutbildning, 96 procent av företagen anlitade en av 

The Big Four som revisionsbyrå och i 54 procent av företagen var VD:n styrelseledamot. 

Även kontrollvariablerna totala tillgångar, antal dotterbolag, skuldsättningsgrad, varulager 

och kundfordringar samt varulager- och kundfordringar relaterat till totala tillgångar och dess 

medelvärden presenteras i tabellen.  
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 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Revisorsarvode 112 300000 110000000 12315687 19142150 

Justerat revisorsarvode 

Totala tillgångar (TT) 

112 

112 

29,70 

54363000 

43081 

2308280000000 

1504 

6407686857 

4386 

295491901519 

Skuldsättningsgrad 112 0,017 39,10 2,422 5,066 

Varulager 112 0,000 37727000000 1889635171 4966781231 

Varulager relaterat till TT 112 0,000 0,489 0,090 0,112 

Kundfordringar 112 0,000 1477180000000 16319236607 139541574277 

Kundfordringar relaterat till TT 112 0,000 0,695 0,121 0,121 

Antal dotterbolag 112 1,000 552 81,61 97,61 

Antal ledamöter 112 4,000 10,00 7,100 1,464 

Andel kvinnor 112 0,000 0,571 0,216 0,116 

Andel utländska 112 0,000 0,857 0,188 0,201 

Andel oberoende 112 0,000 1,000 0,633 0,215 

Andel ägare 112 0,000 1,000 0,573 0,216 

Ålder 112 44,80 66,83 56,22 4,440 

Varaktighet 112 2,000 22,60 6,802 3,198 

Andel med ekonomiutbildning 112 0,000 1,000 0,511 0,231 

Andra styrelseuppdrag 112 1,330 8,430 4,044 1,374 

Revisionsbyrå 112 0,000 1,000 0,960 0,207 

VD:n som ledamot 112 0,000 1,000 0,540 0,500 

Valid N  112     

Tabell	  5.	  Medelvärde	  år	  2009	  
	  

I tabell 6 presenteras studiens variabler med medelvärde för år 2010. Revisorsarvodet hade ett 

medelvärde på 11 656 455 SEK med ett minimum värde på 300 000 SEK och maximum på 

102 000 000 SEK vilket innebär en minskning från år 2009. Antalet styrelseledamöter var i 

genomsnitt drygt sju stycken, av vilka knappt 24 procent var kvinnor. Vidare var 19 procent 

av ledamöterna utländska, 65 procent var oberoende och 57 procent var ägare. Detta innebär 

en ökning av antalet styrelseledamöter, andelen kvinnor och andelen oberoende ledamöter 

från år 2009. Dock har andelen ägare minskat marginellt från år 2009. Vidare var 

styrelseledamöternas genomsnittliga ålder 56 år, de hade varit styrelseledamöter i genomsnitt 

knappt sju år och de hade i snitt fyra andra styrelseuppdrag. Styrelseledamöterna var äldre och 

hade en längre varaktighet i styrelsen år 2010, men de hade färre andra styrelseuppdrag än år 

2009. Vidare hade 50,5 procent av styrelseledamöterna någon form av ekonomiutbildning 

vilket var marginellt färre än år 2009. Precis som för år 2009 anlitade 96 procent av företagen 

en av The Big Four som revisionsbyrå och i 54 procent av företagen var VD:n 

styrelseledamot. Även kontrollvariablerna totala tillgångar, antal dotterbolag, 
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skuldsättningsgrad, varulager och kundfordringar samt varulager- och kundfordringar 

relaterat till totala tillgångar, och dess medelvärden presenteras i tabellen. 

 
 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Revisorsarvode 112 300000 102000000 11656455 17432494 

Justerat revisorsarvode 

Totala tillgångar (TT) 

112 

112 

25,22 

59182000 

38767 

2179820000000 

1412 

65468034295 

3965 

289320937446 

Skuldsättningsgrad 112 0,032 48,49 2,310 5,623 

Varulager 112 0,000 39837000000 2097789964 5593881303 

Varulager relaterat till TT 112 0,000 0,508 0,097 0,119 

Kundfordringar 112 0,000 1481680000000 16638035383 139972331344 

Kundfordringar relaterat till TT 112 0,000 0,688 0,120 0,121 

Antal dotterbolag 112 1,000 552 83,15 98,73 

Antal ledamöter 112 4,000 12,00 7,300 1,547 

Andel kvinnor 112 0,000 0,571 0,239 0,104 

Andel utländska 112 0,000 0,857 0,189 0,197 

Andel oberoende 112 0,166 1,000 0,653 0,206 

Andel ägare 112 0,000 1,000 0,567 0,227 

Ålder 112 44,28 67,20 56,36 4,226 

Varaktighet 112 3,000 23,00 6,980 3,145 

Andel med ekonomiutbildning 112 0,000 1,000 0,505 0,218 

Andra styrelseuppdrag 112 0,250 8,570 3,970 1,330 

Revisionsbyrå 112 0,000 1,000 0,960 0,207 

VD:n som ledamot 112 0,000 1,000 0,540 0,500 

Valid N  112     

Tabell	  6.	  Medelvärde	  år	  2010	  
	  
I tabell 7 presenteras förändringen i medelvärde av studiens variabler mellan år 2009 och år 

2010. Revisorsarvodets medelvärde minskade med 659 232 SEK och det justerade 

revisorsarvodets medelvärde minskade med 91 enheter från år 2009 till år 2010. Styrelsens 

storlek ökade i genomsnitt med 0,2 ledamöter. Andelen kvinnor ökade med 2,4 

procentenheter och andelen utländska ledamöter ökade med 1,5 procentenheter. De oberoende 

styrelseledamöterna ökade med 2 procentenheter och andelen ägare minskade med 0,6 

procentenheter. Styrelseledamöternas genomsnittliga ålder ökade marginellt med 0,14 år. 

Styrelseledamöternas genomsnittliga varaktighet ökade med 0,18 år och antalet andra uppdrag 

minskade med 0,07 uppdrag. Styrelseledamöter med ekonomiutbildning minskade med 0,6 

procentenheter. Vad gäller VD:n som styrelseledamot och revisionsbyrån skedde ingen 

förändring mellan åren. Även förändringen i kontrollvariablerna presenteras i tabellen. Det 
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framgår att de totala tillgångarna, varulagret, kundfordringarna och antalet dotterbolag ökade 

från år 2009 till år 2010, medan skuldsättningsgraden minskade. 

 
 N Medelvärde Standardavvikelse 

Revisorsarvode 112 -659232 2674290 

Justerat revisorsarvode 112 -91 458 

Totala tillgångar (TT)  112 1391178437 18777518153 

Skuldsättningsgrad 112 -0,111 1,090 

Varulager 112 208154792 884322112 

Varulager relaterat till TT 112 0,006 0,058 

Kundfordringar 112 318754133 2443358962 

Kundfordringar relaterat till TT 112 0,001 0,031 

Antal dotterbolag 112 1,540 9,550 

Antal ledamöter 112 0,210 0,646 

Andel kvinnor 112 0,024 0,075 

Andel utländska 112 0,015 0,194 

Andel oberoende 112 0,020 0,082 

Andel ägare 112 -0,006 0,151 

Ålder 112 0,143 1,723 

Varaktighet 112 0,183 0,932 

Andel med ekonomiutbildning 

Andra styrelseuppdrag 

112 

112 

-0,006 

-0,070 

0,102 

0,698 

Revisionsbyrå 112 0,000 0,000 

VD:n som ledamot 112 0,000 0,190 

Valid N  112   

Tabell	  7.	  Förändring	  i	  medelvärde	  mellan	  år	  2009	  och	  2010	  

5.3	  Bivariata	  analyser	  

5.3.1	  Korrelationsanalys	  
För att testa korrelationen mellan variablerna på kvotnivå genomförde vi ett Pearson r 

korrelationstest för åren 2009 och 2010. Som framgår ur tabell 8 föreligger det ett positivt 

signifikant samband mellan kontrollvariablerna skuldsättningsgrad, antal dotterbolag samt 

kundfordringar relaterat till totala tillgångar och revisorsarvodet. Vidare föreligger det ett 

negativt signifikant samband mellan kontrollvariabeln varulager relaterat till totala tillgångar 

och revisorsarvodet. Detta är inte i enlighet med tidigare studier (Simunic, 1980) där ett 

positivt samband påvisats mellan varulager och revisorsarvode. Vad gäller våra oberoende 

variabler föreligger det ett positivt signifikant samband mellan antal ledamöter, andel kvinnor, 

andel utländska styrelseledamöter och revisorsarvodet samt ett negativt signifikant samband 

mellan andel ägare och revisorsarvodet. Resterande variabler har inget signifikant samband 
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med revisorsarvodet. Det starkaste sambandet föreligger mellan antal dotterbolag och 

revisorsarvodet på 0,497 och det starkaste sambandet gällande de oberoende variablerna är 

mellan andel utländska ledamöter och revisorsarvodet på 0,393. 

 
  

Revisors 
arvode 

 
Totala 

till-
gångar 

 
Skuld-
sätts-
grad 

 
Varu-
lager 
TT 

 
KUF  
TT 

 
Antal 

dotter-
bolag 

 
Antal 
leda-
möter 

 
Andel 

kvinnor 

 
Andel 
utländ- 

ska 

 
Andel 
obe-

roende 

 
Andel 
ägare 

 
Andel 
med 

ekonom 
utbild 

 
Ålder 

 
Andra 

styrelse
upp- 
drag 

 
Varakt-
ighet 

Revisorsarvode 
Pearson r 1 -,001 ,149* -,259** ,449** ,497** ,241** ,213** ,393** -,052 -,142* ,089 ,068 ,073 -,064 
Sig. (2-t)  ,991 ,026 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,441 ,034 ,182 ,310 ,277 ,339 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Totala tillgångar 
Pearson r -,001 1 ,371** -,077 -,013 ,520** ,476** -,047 ,211** -,121 ,162* ,208** ,099 ,094 ,044 
Sig. (2-t) ,991  ,000 ,249 ,845 ,000 ,000 ,489 ,001 ,071 ,015 ,002 ,140 ,162 ,516 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Skuldsättnings- 
grad 

Pearson r ,149* ,371** 1 ,144* ,078 ,289** ,134* ,040 ,026 -,044 ,125 ,109 -,178** ,049 ,037 
Sig. (2-t) ,026 ,000  ,031 ,247 ,000 ,045 ,552 ,704 ,513 ,061 ,103 ,008 ,467 ,587 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Varulager 
Totala tillgångar 

Pearson r -,259** -,077 ,144* 1 -,175** -,139* -,073 -,032 -,301** -,079 ,059 -,028 -,003 -,132* ,077 
Sig. (2-t) ,000 ,249 ,031  ,009 ,037 ,278 ,638 ,000 ,242 ,382 ,678 ,966 ,048 ,250 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Kundfordringar 
Totala tillgångar 

Pearson r ,449** -,013 ,078 -,175** 1 ,092 ,135* ,164* ,246** -,129 -,107 ,159* ,007 -,041 ,142* 
Sig. (2-t) ,000 ,845 ,247 ,009  ,169 ,044 ,014 ,000 ,054 ,111 ,017 ,920 ,540 ,034 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Antal dotter- 
bolag 

Pearson r ,497** ,520** ,289** -,139* ,092 1 ,209** ,096 ,200** -,152* ,040 ,024 ,062 ,055 ,073 
Sig. (2-t) ,000 ,000 ,000 ,037 ,169  ,002 ,153 ,003 ,023 ,553 ,720 ,356 ,410 ,276 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Antal  
ledamöter 

Pearson r ,241** ,476** ,134* -,073 ,135* ,209** 1 ,058 ,275** -,028 ,031 ,116 ,132* ,133* ,092 
Sig. (2-t) ,000 ,000 ,045 ,278 ,044 ,002  ,387 ,000 ,672 ,649 ,084 ,049 ,046 ,170 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Andel kvinnor 
Pearson r ,213** -,047 ,040 -,032 ,164* ,096 ,058 1 ,065 ,229** -,110 ,094 -,137* ,236** ,026 
Sig. (2-t) ,001 ,489 ,552 ,638 ,014 ,153 ,387  ,332 ,001 ,099 ,159 ,040 ,000 ,700 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Andel utländska 
Pearson r ,393** ,211** ,026 -,301** ,246** ,200** ,275** ,065 1 ,060 -,093 ,045 ,060 ,057 -,142* 
Sig. (2-t) ,000 ,001 ,704 ,000 ,000 ,003 ,000 ,332  ,370 ,165 ,504 ,369 ,400 ,034 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Andel 
oberoende 

Pearson r -,052 -,121 -,044 -,079 -,129 -,152* -,028 ,229** ,060 1 ,018 -,082 ,036 -,046 -,155* 
Sig. (2-t) ,441 ,071 ,513 ,242 ,054 ,023 ,672 ,001 ,370  ,787 ,223 ,594 ,492 ,020 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Andel ägare 
Pearson r -,142* ,162* ,125 ,059 -,107 ,040 ,031 -,110 -,093 ,018 1 ,099 -,060 -,116 ,199** 
Sig. (2-t) ,034 ,015 ,061 ,382 ,111 ,553 ,649 ,099 ,165 ,787  ,138 ,370 ,084 ,003 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Ålder 
Pearson r ,068 ,099 -,178** -,003 ,007 ,062 ,132* -,137* ,060 ,036 -,060 -,328** 1 -,023 ,335** 
Sig. (2-t) ,310 ,140 ,008 ,966 ,920 ,356 ,049 ,040 ,369 ,594 ,370 ,000  ,731 ,000 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Andel med 
ekonomi- 
utbildning 

Pearson r ,089 ,208** ,109 -,028 ,159* ,024 ,116 ,094 ,045 -,082 ,099 1 -,328** ,232** -,089 
Sig. (2-t) ,182 ,002 ,103 ,678 ,017 ,720 ,084 ,159 ,504 ,223 ,138  ,000 ,000 ,186 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Andra styrelse- 
uppdrag 

Pearson r ,073 ,094 ,049 -,132* -,041 ,055 ,133* ,236** ,057 -,046 -,116 ,232** -,023 1 -,104 
Sig. (2-t) ,277 ,162 ,467 ,048 ,540 ,410 ,046 ,000 ,400 ,492 ,084 ,000 ,731  ,120 
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

Varaktighet 
Pearson r -,064 ,044 ,037 ,077 ,142* ,073 ,092 ,026 -,142* -,155* ,199** -,089 ,335** -,104 1 
Sig. (2-t) ,339 ,516 ,587 ,250 ,034 ,276 ,170 ,700 ,034 ,020 ,003 ,186 ,000 ,120  
N 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 

*. Korrelationen är signifikant på 5%- nivån  
**. Korrelationen är signifikant på 1%- nivån  

Tabell	  8.	  Korrelationsanalys	  (Persons	  r)	  år	  2009/2010 
 

Korrelationen mellan variablerna på kvotnivå för år 2009 presenteras i tabell 9. Som framgår 

ur tabellen föreligger det ett positivt signifikant samband mellan kontrollvariablerna antal 

dotterbolag samt kundfordringar relaterat till totala tillgångar och revisorsarvodet. Även vid 

denna korrelationsanalys föreligger det ett negativt signifikant samband mellan varulager 

relaterat till totala tillgångar och revisorsarvodet. Däremot finns det inget signifikant samband 

mellan skuldsättningsgraden och revisorsarvodet. Vad gäller våra oberoende variabler 

föreligger det ett positivt signifikant samband mellan antal ledamöter-, andel kvinnor- samt 



	   68	  

andel utländska styrelseledamöter- och revisorsarvodet. Resterande oberoende variabler hade 

inget signifikant samband med revisorsarvodet.  I jämförelse med korrelationsanalysen för år 

2009/2010 (tabell 8) där skuldsättningsgraden hade ett positivt samband med revisorsarvodet 

samt andel ägare hade ett negativt samband med revisorsarvodet visar inte dessa två variabler 

något signifikant samband i korrelationsanalysen för år 2009. Även i denna korrelationsanalys 

föreligger det starkaste signifikanta sambandet mellan antal dotterbolag på 0,502 och 

revisorsarvodet. Vad gäller våra kontrollvariabler föreligger det starkaste signifikanta 

sambandet mellan andel utländska ledamöter och revisorsarvodet på 0,367.  
 

  
Revisors 
arvode 

 
Totala 

till-
gångar 

 
Skuld-
sätts-
grad 

 
Varu-
lager 
TT 

 
KUF  
TT 

 
Antal 

dotter-
bolag 

 
Antal 
leda-
möter 

 
Andel 

kvinnor 

 
Andel 
utländ- 

ska 

 
Andel 
obe-

roende 

 
Andel 
ägare 

Andel 
med 

ekonom 
utbild 

 
Ålder 

Andra 
styrelse

upp- 
drag 

 
Varakt-
ighet 

Revisorsarvode 
Pearson r 1 ,026 ,173 -,330** ,434** ,502** ,198* ,227* ,367** -,042 -,151 ,099 ,052 ,051 -,035 
Sig. (2-t)  ,787 ,069 ,000 ,000 ,000 ,036 ,016 ,000 ,662 ,111 ,300 ,588 ,595 ,714 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Totala tillgångar 
Pearson r ,026 1 ,358** -,027 -,042 ,528** ,495** -,084 ,245** -,097 ,137 ,150 ,228* ,115 ,091 
Sig. (2-t) ,787  ,000 ,778 ,660 ,000 ,000 ,381 ,009 ,311 ,150 ,114 ,016 ,226 ,339 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Skuldsättnings- 
grad 

Pearson r ,173 ,358** 1 ,130 -,027 ,310** ,100 -,001 ,023 -,030 ,148 -,203* ,091 ,035 ,014 
Sig. (2-t) ,069 ,000  ,172 ,776 ,001 ,296 ,994 ,806 ,757 ,119 ,032 ,339 ,718 ,882 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Varulager 
Totala tillgångar 

Pearson r -,330** -,027 ,130 1 -,231* -,157 -,060 -,036 -,317** -,055 ,078 -,003 ,007 -,106 ,004 
Sig. (2-t) ,000 ,778 ,172  ,014 ,097 ,529 ,706 ,001 ,563 ,411 ,975 ,942 ,265 ,970 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Kundfordringar 
Totala tillgångar 

Pearson r ,434** -,042 -,027 -,231* 1 ,028 ,116 ,167 ,254** -,107 -,120 ,023 ,134 -,039 ,132 
Sig. (2-t) ,000 ,660 ,776 ,014  ,768 ,223 ,078 ,007 ,261 ,208 ,806 ,158 ,685 ,166 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Antal dotter- 
bolag 

Pearson r ,502** ,528** ,310** -,157 ,028 1 ,188* ,089 ,202* -,146 ,001 ,093 ,018 ,054 ,091 
Sig. (2-t) ,000 ,000 ,001 ,097 ,768  ,047 ,348 ,033 ,123 ,989 ,332 ,854 ,568 ,339 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Antal  
ledamöter 

Pearson r ,198* ,495** ,100 -,060 ,116 ,188* 1 ,007 ,315** -,019 -,018 ,206* ,060 ,125 ,128 
Sig. (2-t) ,036 ,000 ,296 ,529 ,223 ,047  ,944 ,001 ,844 ,853 ,030 ,533 ,190 ,180 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel kvinnor 
Pearson r ,227* -,084 -,001 -,036 ,167 ,089 ,007 1 ,028 ,234* -,206* -,094 ,067 ,223* ,039 
Sig. (2-t) ,016 ,381 ,994 ,706 ,078 ,348 ,944  ,772 ,013 ,029 ,326 ,481 ,018 ,686 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel utländska 
Pearson r ,367** ,245** ,023 -,317** ,254** ,202* ,315** ,028 1 ,117 -,105 ,092 ,029 ,050 -,109 
Sig. (2-t) ,000 ,009 ,806 ,001 ,007 ,033 ,001 ,772  ,218 ,272 ,337 ,759 ,597 ,255 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel 
oberoende 

Pearson r -,042 -,097 -,030 -,055 -,107 -,146 -,019 ,234* ,117 1 -,025 ,000 -,071 -,144 -,169 
Sig. (2-t) ,662 ,311 ,757 ,563 ,261 ,123 ,844 ,013 ,218  ,796 ,997 ,455 ,131 ,075 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel ägare 
Pearson r -,151 ,137 ,148 ,078 -,120 ,001 -,018 -,206* -,105 -,025 1 -,088 ,156 -,121 ,185 
Sig. (2-t) ,111 ,150 ,119 ,411 ,208 ,989 ,853 ,029 ,272 ,796  ,355 ,101 ,204 ,051 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Ålder 
Pearson r ,099 ,150 -,203* -,003 ,023 ,093 ,206* -,094 ,092 ,000 -,088 1 -,265** ,017 ,326** 
Sig. (2-t) ,300 ,114 ,032 ,975 ,806 ,332 ,030 ,326 ,337 ,997 ,355  ,005 ,855 ,000 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel med 
ekonomi- 
utbildning 

Pearson r ,052 ,228* ,091 ,007 ,134 ,018 ,060 ,067 ,029 -,071 ,156 -,265** 1 ,224* -,056 
Sig. (2-t) ,588 ,016 ,339 ,942 ,158 ,854 ,533 ,481 ,759 ,455 ,101 ,005  ,018 ,559 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andra styrelse- 
uppdrag 

Pearson r ,051 ,115 ,035 -,106 -,039 ,054 ,125 ,223* ,050 -,144 -,121 ,017 ,224* 1 -,019 
Sig. (2-t) ,595 ,226 ,718 ,265 ,685 ,568 ,190 ,018 ,597 ,131 ,204 ,855 ,018  ,844 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Varaktighet 
Pearson r -,035 ,091 ,014 ,004 ,132 ,091 ,128 ,039 -,109 -,169 ,185 ,326** -,056 -,019 1 
Sig. (2-t) ,714 ,339 ,882 ,970 ,166 ,339 ,180 ,686 ,255 ,075 ,051 ,000 ,559 ,844  
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

*. Korrelationen är signifikant på 5%- nivån  
**. Korrelationen är signifikant på 1%- nivån  

Tabell	  9.	  Korrelationsanalys	  (Persons	  r)	  år	  2009	   
	  

Korrelationen mellan variablerna på kvotnivå för år 2010 presenteras i tabell 10. Som framgår 

ur tabellen föreligger det positivt signifikant samband mellan kontrollvariablerna antal 

dotterbolag samt kundfordringar relaterat till totala tillgångar och revisorsarvodet. Vidare 
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föreligger det negativt signifikant samband mellan varulager relaterat till totala tillgångar och 

revisorsarvodet. Däremot förekommer det inget signifikant samband mellan 

skuldsättningsgraden och revisorsarvodet. Gällande våra oberoende variabler föreligger det ett 

positivt signifikant samband mellan antal ledamöter-, andel kvinnor- samt andel utländska 

styrelseledamöter och revisorsarvodet. Resterande oberoende variabler hade inget signifikant 

samband med revisorsarvodet. Precis som i korrelationsanalysen för år 2009 (tabell 9) hade 

inte skuldsättningsgraden och andel ägare något signifikant samband med revisorsarvodet. 

Detta skiljer sig från korrelationsanalysen för år 2009/2010 (tabell 8). Precis som i tidigare 

korrelationsanalyser föreligger det starkaste sambandet mellan antal dotterbolag på 0,494 och 

revisorsarvodet och vad gäller våra kontrollvariabler föreligger det starkaste sambandet 

mellan andel utländska ledamöter och revisorsarvodet på 0,421.  
 

  
Revisors 
arvode 

 
Totala 

till-
gångar 

 
Skuld-
sätts-
grad 

 
Varu-
lager 
TT 

 
KUF  
TT 

 
Antal 

dotter-
bolag 

 
Antal 
leda-
möter 

 
Andel 

kvinnor 

 
Andel 
utländ- 

ska 

 
Andel 
obe-

roende 

 
Andel 
ägare 

Andel 
med 

ekonom 
utbild 

 
Ålder 

Andra 
styrelse

upp- 
drag 

 
Varakt-
ighet 

Revisorsarvode 
Pearson r 1 -,028 ,123 -,192* ,464** ,494** ,286** ,203* ,421** -,061 -,133 ,036 ,130 ,095 -,096 
Sig. (2-t)  ,773 ,197 ,042 ,000 ,000 ,002 ,031 ,000 ,523 ,161 ,706 ,173 ,318 ,316 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Totala tillgångar 
Pearson r -,028 1 ,387** -,126 ,017 ,512** ,458** -,011 ,176 -,150 ,187* ,043 ,186* ,072 -,013 
Sig. (2-t) ,773  ,000 ,187 ,862 ,000 ,000 ,911 ,063 ,114 ,048 ,654 ,049 ,449 ,889 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Skuldsättnings- 
grad 

Pearson r ,123 ,387** 1 ,158 ,183 ,267** ,175 ,096 ,028 -,057 ,102 -,149 ,129 ,063 ,067 
Sig. (2-t) ,197 ,000  ,095 ,053 ,004 ,065 ,313 ,770 ,548 ,286 ,118 ,175 ,507 ,485 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Varulager 
Totala tillgångar 

Pearson r -,192* -,126 ,158 1 -,127 -,121 -,082 -,023 -,286** -,100 ,041 -,002 -,064 -,158 ,157 
Sig. (2-t) ,042 ,187 ,095  ,181 ,202 ,390 ,807 ,002 ,293 ,671 ,982 ,505 ,095 ,098 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Kundfordringar 
Totala tillgångar 

Pearson r ,464** ,017 ,183 -,127 1 ,155 ,157 ,172 ,239* -,148 -,096 -,009 ,183 -,045 ,157 
Sig. (2-t) ,000 ,862 ,053 ,181  ,102 ,099 ,069 ,011 ,120 ,314 ,928 ,053 ,635 ,099 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Antal dotter- 
bolag 

Pearson r ,494** ,512** ,267** -,121 ,155 1 ,229* ,101 ,199* -,159 ,078 ,028 ,032 ,057 ,051 
Sig. (2-t) ,000 ,000 ,004 ,202 ,102  ,015 ,288 ,036 ,093 ,414 ,766 ,741 ,551 ,593 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Antal  
ledamöter 

Pearson r ,286** ,458** ,175 -,082 ,157 ,229* 1 ,098 ,237* -,045 ,076 ,057 ,175 ,146 ,049 
Sig. (2-t) ,002 ,000 ,065 ,390 ,099 ,015  ,303 ,012 ,639 ,427 ,548 ,066 ,124 ,609 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel kvinnor 
Pearson r ,203* -,011 ,096 -,023 ,172 ,101 ,098 1 ,108 ,216* -,008 -,194* ,131 ,260** -,001 
Sig. (2-t) ,031 ,911 ,313 ,807 ,069 ,288 ,303  ,258 ,022 ,933 ,040 ,168 ,006 ,990 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel utländska 
Pearson r ,421** ,176 ,028 -,286** ,239* ,199* ,237* ,108 1 -,001 -,082 ,027 ,062 ,063 -,180 
Sig. (2-t) ,000 ,063 ,770 ,002 ,011 ,036 ,012 ,258  ,991 ,392 ,781 ,517 ,508 ,057 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel 
oberoende 

Pearson r -,061 -,150 -,057 -,100 -,148 -,159 -,045 ,216* -,001 1 ,062 ,074 -,092 ,061 -,145 
Sig. (2-t) ,523 ,114 ,548 ,293 ,120 ,093 ,639 ,022 ,991  ,515 ,438 ,333 ,522 ,127 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel ägare 
Pearson r -,133 ,187* ,102 ,041 -,096 ,078 ,076 -,008 -,082 ,062 1 -,032 ,043 -,111 ,216* 
Sig. (2-t) ,161 ,048 ,286 ,671 ,314 ,414 ,427 ,933 ,392 ,515  ,738 ,656 ,242 ,022 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Ålder 
Pearson r ,036 ,043 -,149 -,002 -,009 ,028 ,057 -,194* ,027 ,074 -,032 1 -,397** -,066 ,345** 
Sig. (2-t) ,706 ,654 ,118 ,982 ,928 ,766 ,548 ,040 ,781 ,438 ,738  ,000 ,489 ,000 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
Andel med 
ekonomi- 
utbildning 

Pearson r ,130 ,186* ,129 -,064 ,183 ,032 ,175 ,131 ,062 -,092 ,043 -,397** 1 ,241* -,126 
Sig. (2-t) ,173 ,049 ,175 ,505 ,053 ,741 ,066 ,168 ,517 ,333 ,656 ,000  ,010 ,184 

N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andra styrelse- 
uppdrag 

Pearson r ,095 ,072 ,063 -,158 -,045 ,057 ,146 ,260** ,063 ,061 -,111 -,066 ,241* 1 -,200* 
Sig. (2-t) ,318 ,449 ,507 ,095 ,635 ,551 ,124 ,006 ,508 ,522 ,242 ,489 ,010  ,035 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Varaktighet 
Pearson r -,096 -,013 ,067 ,157 ,157 ,051 ,049 -,001 -,180 -,145 ,216* ,345** -,126 -,200* 1 
Sig. (2-t) ,316 ,889 ,485 ,098 ,099 ,593 ,609 ,990 ,057 ,127 ,022 ,000 ,184 ,035  
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

*. Korrelationen är signifikant på 5%- nivån  
**. Korrelationen är signifikant på 1%- nivån  

Tabell	  10.	  Korrelationsanalys	  (Persons	  r)	  år	  2010 
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Korrelationen mellan förändringarna av variablerna på kvotnivå presenteras i tabell 11. Som 

framgår ur tabellen föreligger det inget signifikant samband mellan de oberoende variablerna 

och revisorsarvodet. 
 

  
Revisors 
arvode 

 
Totala 
tillgång

ar 

 
Skuldsä
ttsgrad 

 
Varu-
lager 
TT 

 
KUF  
TT 

 
Antal 

dotter-
bolag 

 
Antal 
leda-
möter 

 
Andel 

kvinnor 

 
Andel 
utländ- 

ska 

 
Andel 

oberoe
nde 

 
Andel 
ägare 

Andel 
med 

ekonom 
utbildn 

 
Ålder 

Andra 
styrelse

upp- 
drag 

 
Varakt-
ighet 

Revisorsarvode 
Pearson 1 -,133 ,012 ,014 ,013 -,037 ,121 ,022 ,044 -,018 -,120 ,022 -,044 ,014 ,059 
Sig. (2-t)  ,162 ,903 ,883 ,891 ,700 ,204 ,815 ,644 ,854 ,209 ,816 ,648 ,885 ,535 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Totala tillgångar 
Pearson -,133 1 ,145 -,228* -,411** ,035 -,120 -,034 -,096 ,116 -,006 ,008 ,002 -,135 -,034 
Sig. (2-t) ,162  ,127 ,016 ,000 ,716 ,209 ,724 ,314 ,223 ,950 ,937 ,980 ,156 ,723 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Skuldsättnings- 
grad 

Pearson ,012 ,145 1 -,051 -,319** ,111 -,140 -,105 -,119 -,053 ,067 ,114 ,109 ,019 ,113 
Sig. (2-t) ,903 ,127  ,593 ,001 ,244 ,141 ,272 ,213 ,579 ,480 ,233 ,254 ,839 ,237 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Varulager 
Totala tillgångar 

Pearson ,014 -,228* -,051 1 ,121 -,183 ,197* -,077 ,017 ,203* -,042 ,087 -,098 ,156 ,079 
Sig. (2-t) ,883 ,016 ,593  ,202 ,053 ,037 ,421 ,858 ,032 ,661 ,363 ,305 ,100 ,410 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Kundfordringar 
Totala tillgångar 

Pearson ,013 -,411** -,319** ,121 1 ,027 ,182 ,201* ,184 -,056 -,053 ,037 ,032 -,030 -,300** 
Sig. (2-t) ,891 ,000 ,001 ,202  ,779 ,055 ,034 ,052 ,557 ,578 ,702 ,741 ,753 ,001 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Antal dotter- 
bolag 

Pearson -,037 ,035 ,111 -,183 ,027 1 -,012 -,052 ,071 ,156 ,052 -,109 -,141 -,057 -,131 
Sig. (2-t) ,700 ,716 ,244 ,053 ,779  ,896 ,589 ,459 ,101 ,587 ,251 ,138 ,551 ,168 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Antal  
ledamöter 

Pearson ,121 -,120 -,140 ,197* ,182 -,012 1 ,151 -,051 -,033 -,336** -,246** -,389** -,098 -,077 
Sig. (2-t) ,204 ,209 ,141 ,037 ,055 ,896  ,112 ,595 ,729 ,000 ,009 ,000 ,305 ,422 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel kvinnor 
Pearson ,022 -,034 -,105 -,077 ,201* -,052 ,151 1 ,001 ,094 -,119 -,259** -,041 -,109 -,169 
Sig. (2-t) ,815 ,724 ,272 ,421 ,034 ,589 ,112  ,989 ,323 ,213 ,006 ,664 ,254 ,075 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel utländska 
Pearson ,044 -,096 -,119 ,017 ,184 ,071 -,051 ,001 1 -,003 -,106 ,034 -,016 ,061 -,072 
Sig. (2-t) ,644 ,314 ,213 ,858 ,052 ,459 ,595 ,989  ,978 ,267 ,724 ,865 ,523 ,451 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel 
oberoende 

Pearson -,018 ,116 -,053 ,203* -,056 ,156 -,033 ,094 -,003 1 ,155 -,013 -,160 -,109 ,038 
Sig. (2-t) ,854 ,223 ,579 ,032 ,557 ,101 ,729 ,323 ,978  ,104 ,895 ,092 ,252 ,691 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel ägare 
Pearson -,120 -,006 ,067 -,042 -,053 ,052 -,336** -,119 -,106 ,155 1 ,164 ,243** ,119 ,160 
Sig. (2-t) ,209 ,950 ,480 ,661 ,578 ,587 ,000 ,213 ,267 ,104  ,083 ,010 ,210 ,091 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Ålder 
Pearson ,022 ,008 ,114 ,087 ,037 -,109 -,246** -,259** ,034 -,013 ,164 1 ,396** ,209* ,170 
Sig. (2-t) ,816 ,937 ,233 ,363 ,702 ,251 ,009 ,006 ,724 ,895 ,083  ,000 ,027 ,072 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andel med 
ekonomi- 
utbildning 

Pearson -,044 ,002 ,109 -,098 ,032 -,141 -,389** -,041 -,016 -,160 ,243** ,396** 1 ,131 ,057 
Sig. (2-t) ,648 ,980 ,254 ,305 ,741 ,138 ,000 ,664 ,865 ,092 ,010 ,000  ,167 ,548 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Andra styrelse- 
uppdrag 

Pearson ,014 -,135 ,019 ,156 -,030 -,057 -,098 -,109 ,061 -,109 ,119 ,209* ,131 1 ,168 
Sig. (2-t) ,885 ,156 ,839 ,100 ,753 ,551 ,305 ,254 ,523 ,252 ,210 ,027 ,167  ,077 
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Varaktighet 
Pearson ,059 -,034 ,113 ,079 -,300** -,131 -,077 -,169 -,072 ,038 ,160 ,170 ,057 ,168 1 
Sig. (2-t) ,535 ,723 ,237 ,410 ,001 ,168 ,422 ,075 ,451 ,691 ,091 ,072 ,548 ,077  
N 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

*. Korrelationen är signifikant på 5%- nivån  
**. Korrelationen är signifikant på 1%- nivån  

Tabell	  11.	  Korrelationsanalys	  (Persons	  r)	  förändring	  mellan	  år	  2009	  och	  2010	  
	  

	  

För att testa korrelationen mellan de dikotoma variablerna, revisionsbyrån respektive VD:n 

som ledamot, och revisorsarvodet, genomförde vi ett Spearman rho korrelationstest. Som 

framgår ur tabell 12 föreligger det ett positivt signifikant samband mellan VD:n som ledamot 

och revisorsarvodet på 0,138 vad gäller år 2009 och 2010. Däremot föreligger det inget 

signifikant samband mellan revisionsbyrån och revisorsarvodet. 
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 Revisorsarvode VD:n som 

ledamot 

Revisionsbyrå 

Spearman's 

rho 

Revisorsarvode 

Korrelations koefficient 1,000 0,138* 0,086 

Sig. (2-tailed) . 0,039 0,200 

N 224 224 224 

VD:n som ledamot 

Korrelations koefficient 0,138* 1,000 -0,024 

Sig. (2-tailed) 0,039 . 0,721 

N 224 224 224 

Revisionsbyrå 

Korrelationskoefficient 0,086 -0,024 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,200 0,721 . 

N 224 224 224 
*Signifikant	  på	  5	  %-‐	  nivån	  	  

Tabell	  12.	  Korrelationsanalys	  (Spearmans	  rho)	  år	  2009	  och	  2010	  
	  
 

Vad gäller år 2009 framgår det ur tabell 13 att det inte finns något signifikant samband mellan 

varken VD:n som ledamot eller revisionsbyrån och revisorsarvodet. Detta skiljer sig ifrån när 

samma samband testades för både år 2009 och 2010 tillsammans, som visade ett positivt 

signifikant samband mellan revisorsarvodet och VD:n som ledamot (tabell 12). 

 

 
 Revisorsarvode VD:n som 

ledamot 

Revisionsbyrå 

Spearman's 

rho 

Revisorsarvode 

Korrelations koefficient 1,000 0,110 0,086 

Sig. (2-tailed) . 0,248 0,366 

N 112 112 112 

VD:n som ledamot 

Korrelations koefficient 0,110 1,000 -0,024 

Sig. (2-tailed) 0,248 . 0,801 

N 112 112 112 

Revisionsbyrå 

Korrelationskoefficient 0,086 -0,024 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,366 0,801 . 

N 112 112 112 

Tabell	  13.	  Korrelationsanalys	  (Spearmans	  rho)	  år	  2009	  	  
	  

 
Det framgår ur tabell 14 att det inte heller för år 2010 föreligger något signifikant samband 
mellan varken VD:n som ledamot eller revisionsbyrån och revisorsarvodet, samstämmigt med 
samma test för år 2009. 
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 Revisorsarvode VD:n som 

ledamot 

Revisionsbyrå 

Spearman's 

rho 

Revisorsarvode 

Korrelations koefficient 1,000 0,168 0,086 

Sig. (2-tailed) . 0,076 0,366 

N 112 112 112 

VD:n som ledamot 

Korrelations koefficient 0,168 1,000 -0,024 

Sig. (2-tailed) 0,076 . 0,801 

N 112 112 112 

Revisionsbyrå 

Korrelationskoefficient 0,086 -0,024 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,366 0,801 . 

N 112 112 112 

Tabell	  14.	  Korrelationsanalys	  (Spearmans	  rho)	  år	  2010	  

 

Även vad gäller förändringen mellan år 2009 och 2010 framgår det ur tabell 15 nedan att det 
inte föreligger något signifikant samband mellan VD:n som ledamot eller revisionsbyrån och 
revisorsarvodet. 

 

 Revisorsarvode VD:n som 

ledamot 

Revisionsbyrå 

Spearman's 

rho 

Revisorsarvode 

Korrelations koefficient 1,000 -0,089 . 

Sig. (2-tailed) . 0,350 . 

N 112 112 112 

VD:n som ledamot 

Korrelations koefficient -0,089 1,000 . 

Sig. (2-tailed) 0,350 . . 

N 112 112 112 

Revisionsbyrå 

Korrelationskoefficient . . . 

Sig. (2-tailed) . . . 

N 112 112 112 

Tabell	  15.	  Korrelationsanalys	  (Spearmans	  rho)	  för	  förändringen	  mellan	  år	  2009	  
och	  2010	  
	  

5.3.2	  Jämförelse	  av	  medelvärden	  i	  två	  grupper	  
Vi genomförde ett t-test för att granska ifall det föreligger någon skillnad i medelvärdet vad 

gäller revisorsarvodet mellan de företag med VD:n som ledamot och de företag som inte hade 

VD:n som ledamot samt ifall det föreligger någon skillnad mellan de företag som använde sig 

utav The Big Four som revisionsbyrå och de som inte hade The Big Four som revisionsbyrå. 

För att kunna genomföra ett t-test måste dock spridningen vara ungefär lika i de båda 

grupperna (Djurfeldt et al, 2010). Därför undersökte vi detta med ett Levenes- test.  
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5.3.2.1	  Jämförelse	  av	  revisorsarvodets	  medelvärde	  för	  VD:n	  som	  ledamot	  
Skillnaden i det justerade revisorsarvodets medelvärde mellan de företag som hade VD:n som 

styrelseledamot och de som inte hade VD:n som styrelseledamot är 0,297. Detta är signifikant 

(0,049) vilket går att utläsa ur tabell 16 nedan. Däremot är F-värdet (0,153) i Levenes test för 

VD:n som ledamot icke- signifikant (0,696) vilket innebär att variansen i de båda grupperna 

är lika och därför kan vi läsa av t-värdet i Equal variances assumed, se bilaga 2, tabell 2:1. 

Samtidigt innehåller inte konfidensintervallet värdet noll, vilket innebär att vi kan utesluta 

slumpen och att 95 av 100 stickprov inte skulle uppvisa skillnader som ligger inom detta 

intervall (bilaga 2, tabell 2:1).  

 
 

Beroende 
variabel 

Oberoende 
variabel 

 
 N 

Medel-
värde 

Skillnad i 
medelvärde 

Standard-
avvikelse 

Signifikans-
nivå 

 

Revisors-
arvode 

VD:n som ledamot 122 6,619  
0,297 

1,136 0,049 

VD:n ej ledamot 102 6,322 1,096 0,049 

Big Four 214 6,500  
0,361 

1,143 0,068 

Icke- Big Four 10 6,139 0,519 0,068 

Tabell	  16.	  T-‐test	  för	  de	  dikotoma	  variablerna,	  VD:n	  och	  revisionsbyrån	  
	  

5.3.2.2	  Jämförelse	  av	  revisorsarvodets	  medelvärde	  för	  revisionsbyrån	  
Som framgår ur tabell 16 ovan hade de företag med The Big Four som revisionsbyrå 0,361 

högre justerat revisorsarvode än de som inte hade The Big Four som revisionsbyrå, men detta 

är inte signifikant (0,068).  Utifrån Levenes test, se bilaga 2 tabell 2:2, är F-värdet (4,331) i 

Levenes- test för revisionsbyrån signifikant (0,039) och vi kan inte anta att varianserna i 

grupperna är lika. Därför kan vi läsa av t-värdet (-1,985) och konfidensintervallet på den 

undre raden, Equal variances not assumed. Konfidensintervallet innehåller värdet noll vilket 

innebär att 95 av 100 stickprov skulle uppvisa skillnader som ligger inom detta intervall och 

därmed kan vi inte utesluta slumpen (bilaga 2, tabell 2:2). 	  
 

Vi testade även hur revisorsarvodets medelvärde skiljde sig mellan de företag som hade Big 

Four som revisionsbyrå och de företag som inte hade The Big Four som revisionsbyrå genom 

att använda revisorsarvodet icke logaritmerat. Eftersom revisorsarvodet inte är normalfördelat 

använde vi det icke parametriska testet Mann- Whitneys (Djurfeldt et al, 2010). Som det 

framgår ur tabell 17 har företagen som hade The Big Four som revisionsbyrå ett högre justerat 

revisorsarvode, men som framgår ur tabell 18 är inte testet statistiskt signifikant. Detta 

innebär att det inte är statistiskt säkerställt att det föreligger någon skillnad i revisorsarvodets 
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medelvärde mellan företagen som hade The Big Four och de företag som inte hade The Big 

Four som revisionsbyrå. 	  

 
 Revisionsbyrå N Medelvärde 

Revisorsarvode 
Icke- Big Four 10 86,80 

Big Four 214 113,70 
	  
	  

Tabell	  17.	  Medelvärde	  för	  revisorsarvodet	  (ologaritmerat)	  för	  företag	  med	  icke-‐	  Big	  
Four	  respektive	  Big	  Four	  som	  revisionsbyrå	   
 
 
 Revisorsarvode 
Mann-Whitney U 813,000 
Wilcoxon W 868,000 
Z -1,283 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,199 

Tabell	  18.	  Mann-‐	  Whitney	  test	  av	  revisorsarvodets	  medelvärde	  
	  
	  

5.3.3	  Kurvlinjärt	  samband	  	  
Vår första hypotes förutser ett u- samband mellan antal styrelseledamöter och revisorsarvodet. 

Då bedömningar utifrån spridningsdiagram kan vara osäkra skapade vi en regression där vi 

undersökte ifall det kan finnas ett kurvlinjärt samband. Detta gjorde vi genom att testa 

sambandet mellan kvadraten respektive kuben på variablerna antalet styrelseledamöter och 

revisorsarvodet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Som framgår ur tabell 20 finns det ett 

kurvlinjärt samband mellan antal ledamöter och revisorsarvodet. Detta då antal ledamöter har 

en negativ regressionskoefficient (-11083,88), antal ledamöter i kvadrat har en mindre positiv 

(1518,44) regressionskoefficient och antal ledamöter i kubik har en negativ 

regressionskoefficient (-63,57). Samtidigt har den kubiska regressionen (tabell 19) en högre 

justerad förklaringsgrad (0,040) vilket innebär att den kubiska modellen är marginellt bättre 

än både den linjära (0, 038) och den kvadratiska (0,036) modellen. Däremot är effekten av 

den kvadratiska och den kubiska variabeln inte signifikant, och då den justerade 

förklaringsgraden endast är marginellt högre kan vi inte påvisa att det finns ett signifikant u- 

eller s- samband.  Se bilaga 2, tabell 2:3 – 2:6 för linjär och kvadratisk regression av antal 

ledamöter och revisorsarvodet samt förklaringsgrad.  
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R 

 
R2 

 
Justerad  R2 

Std. error of 
the estimate 

0,230 0,053 0,040 4088,44 
Tabell	  19.	  Förklaringsgrad	  för	  kubisk	  regression	  

	  

 Ostandardiserad 
koefficient 

Standardiserad  
koefficient 

 
 

t 

 
 

Sig.  
B 

 
Standardfel 

 
Beta 

Antal ledamöter -11083 7810 -4,001 -1,419 0,157 
Antal ledamöter2 1518 1043 8,278 1,455 0,147 
Antal ledamöter3 -63,57 45,23 -4,132 -1,406 0,161 
Konstant 26023 18946  1,374 0,171 
Tabell	  20.	  Kubisk	  regression	  av	  antal	  styrelseledamöter	  och	  revisorsarvodet	  
 
 

5.4	  Multipel	  regression	  

5.4.1	  Hierarkisk	  regression	  	  
Vid multipel regression kan vi analysera hur flera oberoende variabler samtidigt påverkar den 

beroende variabeln. Vi genomförde en hierarkisk regression genom minsta kvadratmetoden. 

Detta för att dels testa ifall våra kontrollvariabler hade något signifikant samband med 

revisorsarvodet, dels för att testa ifall våra oberoende variabler tillför någon ytterligare 

förklaring av variansen i revisorsarvodet. Som det framgår ur tabell 21 nedan är 

regressionsmodellen, där endast kontrollvariablerna ingår, signifikant (p= 0,000) med en 

justerad förklaringsgrad på 50,3 procent. Däremot framgår det ur tabell 22 att 

kontrollvariablerna skuldsättningsgrad och revisionsbyrå inte är signifikanta. Vidare framgår 

det ur tabell 22 att regressionsmodellen där alla variabler inkluderas, dvs. kontrollvariabler 

och våra oberoende variabler, även den är signifikant (p= 0,000) med en justerad 

förklaringsgrad på 63,3 procent. Förändringen i den justerade förklaringsgraden är 14,4 

procent vilket innebär att våra oberoende variabler tillför en förklaring av variansen i 

revisorsarvodet. D-värdet på 1,643 innebär att det inte föreligger någon autokorrelation i 

residualerna. 
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Modell 

 
 

R 

 
 

R2 

 
 

Justerad 
R2 

Förändringsstatistisk   
 

Durbin-
Watson 

 
R2 

 förändring 

 
F 

förändring 

 
df1 

 
df2 

 
Sig. F 

förändring 
 
Kontroll-
variabler 
 
 

0,7181 0,516 0,503 0,516 38,545 6 217 0,000 

 

Alla 
variabler 0,8122 0,660 0,633 0,144 8,730 10 207 0,000 1,643 

Tabell	  21.	  Förklaringsgrad	  och	  signifikans	  för	  regressionsmodell	  med	  endast	  
kontrollvariabler	  (1)	  samt	  för	  regressionsmodell	  med	  alla	  variabler(2)	  
	  
 
Modell 

1. Kontrollvariabler 

2. Alla variabler 

Ostandardiserade  

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

t Sig. Kollinearitets-

diagnos 

B Standard- 

fel 

Beta Tolerans VIF 

1 

Konstant 9,615 0,731  13,160 0,000   

Totala tillgångar -0,220 0,035 -0,369 -6,290 0,000 0,649 1,540 

Antal dotterbolag 0,533 0,050 0,605 10,672 0,000 0,694 1,442 

Skuldsättningsgrad 0,103 0,053 0,101 1,919 0,056 0,802 1,246 

Kundfordringar relaterat till TT 0,173 0,024 0,349 7,156 0,000 0,939 1,066 

Varulager relaterat till TT -0,081 0,027 -0,0152 -3,060 0,002 0,902 1,108 

Revisionsbyrå 0,276 0,263 0,051 1,049 0,295 0,950 1,053 

2 

Konstant 9,017 0,883  10,215 0,000   

Totala tillgångar -0,344 0,035 -0,577 -9,760 0,000 0,470 2,127 

Antal dotterbolag 0,528 0,045 0,599 11,775 0,000 0,635 1,574 

Skuldsättningsgrad 0,167 0,048 0,164 3,451 0,001 0,726 1,378 

Kundfordringar relaterat till TT 0,126 0,023 0,253 5,405 0,000 0,753 1,327 

Varulager relaterat till TT -0,061 0,024 -0,113 -2,514 0,013 0,810 1,235 

Revisionsbyrå -0,083 0,242 -0,015 -0,340 0,734 0,827 1,209 

Antal ledamöter 0,175 0,039 0,234 4,434 0,000 0,590 1,696 

Andel kvinnor 0,904 0,476 0,089 1,897 0,059 0,744 1,343 

Andel utländska 1,057 0,269 0,187 3,923 0,000 0,726 1,377 

Andel oberoende -0,212 0,243 -0,040 -0,871 0,385 0,792 1,262 

Andel ägare -0,108 0,232 -0,021 -0,466 0,642 0,792 1,262 

Ålder 0,048 0,013 0,186 3,736 0,000 0,662 1,511 

Andel med ekonomiutbildning 0,712 0,238 0,142 2,990 0,003 0,727 1,376 

Andra styrelseuppdrag -0,021 0,038 -0,026 -0,565 0,572 0,794 1,259 

Varaktighet -0,457 0,127 -0,174 -3,596 0,000 0,706 1,416 

VD:n som ledamot 0,104 0,111 0,046 0,935 0,351 0,676 1,479 

Tabell	  22.	  Hierarkisk	  regression	  med	  kollinearitetsdiagnos	  med	  endast	  
kontrollvariabler	  (1)	  samt	  regressionsmodell	  med	  alla	  variabler(2)	  
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5.4.2	  Multikollinearitet	  och	  residualernas	  fördelning	  
Vid multipel regression finns det risk för multikollinearitet och därför genomförde vi, i 

samband med den hierarkiska regressionen, en kollinearitetsdiagnos som visar tolerans och 

VIF- värde för år 2009/2010. Ur tabell 22 ovan går det att utläsa att det endast finns risk för 

multikollinearitet vad gäller de totala tillgångarna, då de totala tillgångarna har ett 

toleransvärde på 0,47, dvs. under gränsvärdet 0,5. Då de totala tillgångarna är den enda 

oberoende variabeln med multikollinearitet undersökte vi korrelationsanalysen i tabell 8, där 

det går att utläsa att de totala tillgångarna har starkast korrelation med antal dotterbolag 

(0,497) vilket är signifikant. Dessutom är toleransvärdet på antal dotterbolag 0,635 vilket 

tyder på att det är antal dotterbolag som totala tillgångar har stark korrelation med. Därför 

genomför vi två regressioner där vi utesluter totala tillgångar från den ena och antal 

dotterbolag från den andra.  

 

I den första regressionen, där vi exkluderade antal dotterbolag, låg toleransvärdet på totala 

tillgångar på 0,570, se bilaga 3, tabell 3:1. I den andra regressionen, där vi exkluderade totala 

tillgångar, låg toleransvärdet på antal dotterbolag på 0,771, se bilaga 3, tabell 3:2. Genom att 

toleransvärdena översteg 0,5 tyder detta på att genom att särskilja på totala tillgångar och 

antal dotterbolag kan problem med multikollinearitet undvikas. Vad gäller förändringen 

mellan år 2009 och 2010 föreligger det inte någon multikollinearitet mellan de oberoende 

variablerna, se bilaga 3, tabell 3:3. Eftersom minsta kvadratmetoden dessutom förutsätter att 

residualerna är normalfördelade undersökte vi detta genom sannolikhetsdiagram.  Utifrån 

sannolikhetsdiagrammet framgår det att våra residualer uppfyllde detta krav, eftersom de 

förhåller sig nära den räta linjen i sannolikhetsdiagrammet, se bilaga 3, diagram 3:1.  

5.4.3	  Multipel	  regression	  enligt	  minsta	  kvadratmetoden	  
I tabell 23 presenteras båda regressionsmodellerna för år 2009/2010. Den vänstra kolumnen 

innehåller regressionens koefficienter, signifikans och determinationskoefficient när antal 

dotterbolag exkluderades medan den högra kolumnen innehåller motsvarande information när 

totala tillgångar exkluderades. Det framgår av tabellen att antal ledamöter, varaktighet och 

VD:n som ledamot är signifikanta på 5 % - nivån i regression enligt minsta kvadratmetoden 

när antal dotterbolag exkluderades. Detta innebär att ju fler styrelseledamöter företag har 

desto högre revisorsarvode och ju längre styrelseledamöterna sitter i styrelsen desto lägre 

revisorsarvode. Vidare betalar företag som har VD:n som ledamot högre revisorsarvode. 
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På 1- % nivån är totala tillgångar, skuldsättningsgrad, kundfordringar- och varulager relaterat 

till totala tillgångar, andel kvinnor, andel utländska ledamöter och ledamöternas ålder 

signifikanta. Detta innebär att ju högre skuldsättningsgrad och kundfordringar relaterade till 

totala tillgångar företag har desto högre revisorsarvode. Vidare innebär detta att ju högre 

andel kvinnor och utländska ledamöter företag har desto högre revisorsarvode. Då vi i vår 

hypotesutformning antog ett negativt signifikant samband mellan andel kvinnor och 

revisorsarvodet innebär detta att vi fick ett motsatt samband än förväntat. Även företag med 

en hög genomsnittlig ålder bland styrelseledamöterna betalar ett högre revisorsarvode. Vidare 

betalar företag med högre varulager relaterat till totala tillgångar ett lägre revisorsarvode. Att 

företag med större varulager betalar ett lägre revisorsarvode är inte i enlighet med tidigare 

studier där ett positivt samband påvisades. 

 

När totala tillgångar exkluderades från regressionen är andel kvinnor och varaktighet 

signifikanta på 5 % - nivån. På 1 % - nivån är antal dotterbolag, kundfordringar relaterade till 

totala tillgångar och andel utländska ledamöter signifikanta. Detta innebär att ju fler antal 

dotterbolag och ju mer kundfordringar relaterade till totala tillgångar företag har desto högre 

revisorsarvode. Även vad gäller utländska ledamöter betalar företag ett högre revisorsarvode 

när de har högre andel utländska styrelseledamöter. Jämfört med regressionen där antal 

dotterbolag exkluderades är fem variabler inte signifikanta när totala tillgångar exkluderades. 

Dessa är skuldsättningsgraden, varulager relaterat till totala tillgångar, antal ledamöter, 

styrelseledamöternas ålder och VD:n som ledamot.  

 

Återstående faktorer uppvisar inte någon signifikans i regressionerna enligt minsta 

kvadratmetoden. Av tabellen går det även att utläsa att regressionens justerade förklaringsgrad 

när antal dotterbolag exkluderades är 0,390 vilket innebär att 39 procent av revisorsarvodet 

kan förklaras av de oberoende variablerna. Förklaringsgraden för regressionen när totala 

tillgångar exkluderades är 0,467, alltså är förklaringsgraden högre när totala tillgångar 

exkluderades jämfört med regressionsmodellen när antal dotterbolag exkluderades. Vidare 

framgår det ur tabellen att regressionerna är signifikanta (p=0,000), vilket innebär att våra 

resultat enligt minsta kvadratmetoden är tillförlitliga. Även d-värdena på 1,650 respektive 

1,595 kan utläsas ur tabellen vilket innebär att det inte föreligger någon autokorrelation i 

residualerna. 
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 Regression enligt minsta 
kvadratmetoden utan DB 

Regression enligt minsta 
kvadratmetoden utan TT 

Faktor Ostandardiserat B 
(standardfel) 

Ostandardiserat B 
(standardfel) 

Konstant   7,318**(1,123) 4,489**(0,905) 
Totala tillgångar (TT)  -0,170**(0,041) - 
Antal dotterbolag -   0,344**(0,049) 
Skuldsättningsgrad    0,238**(0,062)             0,032(0,056) 
Kundfordringar relaterat till TT     0,132**(0,030)    0,169**(0,027) 

 Varulager relaterat till TT   -0,095**(0,031)             -0,046(0,029) 
Antal ledamöter  0,120*(0,051) 0,039(0,044) 
Andel kvinnor    1,920**(0,604)  1,280*(0,572) 
Andel utländska    1,388**(0,345)    0,858**(0,324) 
Andel oberoende -0,599(0,311) -0,040(0,293) 
Andel ägare -0,226(0,298) -0,349(0,278) 
Ålder       0,051**(0,017) 0,026(0,015) 

 Varaktighet   -0,410*(0,164)  -0,391*(0,153) 
Andel med ekonomiutbildning  0,434(0,306) 0,161(0,279) 
Andra styrelseuppdrag   -0,023(0,049) -0,010(0,046) 
Revisionsbyrå  -0,238(0,312) -0,224(0,292) 
VD:n som ledamot      0,282*(0,142)  0,074(0,134) 
Justerad R2 0,390       0,467 
Signifikans 0,000                     0,000 
Durbin- Watson  1,650       1,595 
*Signifikant	  på	  5	  %-‐	  nivån	  	  
**Signifikant	  på	  1	  %-‐	  nivån	  	  
Tabell	   23.	   Regressioner	   enligt	   minsta	   kvadratmetoden	   exklusive	   antal	   dotterbolag	  
respektive	  totala	  tillgångar	  för	  år	  2009/2010	   
 

	  
 

I tabell 24 presenteras båda regressionsmodellerna för år 2009 där den vänstra kolumnen 

innehåller regressionens koefficienter, signifikans och determinationskoefficient när antal 

dotterbolag exkluderades medan den högra kolumnen innehåller motsvarande information när 

totala tillgångar exkluderades. Det framgår ur den vänstra kolumnen att när antal dotterbolag 

exkluderas är totala tillgångar, andel utländska ledamöter och ålder signifikanta på 5 % - 

nivån i regression enligt minsta kvadratmetoden. Detta innebär att ju större andel utländska 

styrelseledamöter och ju högre genomsnittsålder styrelseledamöterna har desto högre 

revisorsarvode. På 1 % - nivån är skuldsättningsgrad, kundfordringar- och varulager relaterat 

till totala tillgångar samt andel kvinnor signifikanta. Detta innebär att ju högre 

skuldsättningsgrad och kundfordringar relaterade till totala tillgångar företag har desto högre 

revisorsarvode. Vad gäller varulagret betalar företag med större varulager relaterat till totala 
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tillgångar ett lägre revisorsarvode. Vidare innebär detta att ju högre andel kvinnor i styrelsen 

företag har desto högre revisorsarvode vilket är ett motsatt samband än vad vi antog vid 

hypotesutformningen. 

 

När totala tillgångar exkluderas ifrån regressionen är andel kvinnor och varulager relaterad till 

totala tillgångar signifikanta på 5 % - nivån. Det föreligger ett positivt samband mellan andel 

kvinnor och revisorsarvodet samt ett negativt samband mellan varulager och revisorsarvodet. 

Dock är båda sambanden tvärtom mot vad som antagits, där ett negativt samband antogs 

mellan andel kvinnor och revisorsarsarvodet samt ett positivt samband mellan varulager och 

revisorsarvodet. På 1- % nivån är antal dotterbolag och kundfordringar signifikanta. Jämfört 

med regressionen, där antal dotterbolag exkluderades, är tre variabler inte signifikanta vilka är 

skuldsättningsgraden, ålder och andel utländska ledamöter. Återstående faktorer uppvisar inte 

någon signifikans i regressionen enligt minsta kvadratmetoden. Av tabellen går det även att 

utläsa att regressionens justerade förklaringsgrad när antal dotterbolag exkluderades är 0,355 

vilket innebär att 35,5 procent av revisorsarvodet kan förklaras av de oberoende variablerna. 

Förklaringsgraden för regressionen när totala tillgångar exkluderades är högre, 0,522, jämfört 

med regressionsmodellen när antal dotterbolag exkluderades. Vidare framgår det ur tabellen 

att regressionerna är signifikanta (p=0,000) vilket innebär att våra resultat enligt minsta 

kvadratmetoden är tillförlitliga.  
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 Regression enligt minsta 
kvadratmetoden utan DB 

Regression enligt minsta 
kvadratmetoden utan TT 

 
Faktor 

Ostandardiserat B 
(standardfel) 

Ostandardiserat B 
(standardfel) 

Konstant    6,526**(1,585)   4,346**(1,267) 
Totala tillgångar (TT) -0,137*(0,061) - 
Antal dotterbolag -    0,338**(0.072) 
Skuldsättningsgrad   0,307**(0,087) 0,113(0,079) 
Kundfordringar relaterat till TT    0,128**(0,045)    0,174**(0,042) 

 Varulager relaterat till TT  -0,143**(0,047) -0,095*(0,044) 
Antal ledamöter               0,094(0,079)              0,029(0,068) 
Andel kvinnor   2,334**(0,871) 1,628*(0,822) 
Andel utländska 1,190*(0,521)              0,589(0,483) 
Andel oberoende              -0,717(0,448) -0,181(0,422) 
Andel ägare              -0,224(0,466) -0,177(0,432) 
Ålder   0,058*(0,024)  0,033(0,022) 

 Varaktighet -0,381(0,226) -0,408(0,209) 
Andel med ekonomiutbildning 0,443(0,435)  0,110(0,388) 
Andra styrelseuppdrag  -0,056(0,071) -0,031(0,066) 
Revisionsbyrå -0,360(0,466) -0,306(0,431) 
VD:n som ledamot 0,210(0,209)  0,009(0,196) 
Justerad R2 0,355       0,522 
Signifikans 0,000       0,000 
*Signifikant	  på	  5	  %-‐	  nivån	  	  
**Signifikant	  på	  1	  %-‐	  nivån 
Tabell	   24.	   Regressioner	   enligt	   minsta	   kvadratmetoden	   exklusive	   antal	   dotterbolag	  
respektive	  totala	  tillgångar	  år	  2009 

 

I tabell 25 presenteras båda regressionsmodellerna för år 2010, där den vänstra kolumnen 

innehåller regressionens koefficienter, signifikans och determinationskoefficient när antal 

dotterbolag exkluderades medan den högra kolumnen innehåller motsvarande information när 

totala tillgångar exkluderades.  Det framgår av tabellen att när antal dotterbolag exkluderades 

från regressionen är andel utländska ledamöter signifikanta på 5 % - nivån. Detta innebär att 

ju större andel utländska ledamöter företag har desto högre revisorsarvode. På 1 % - nivån är 

totala tillgångar och kundfordringar relaterade till totala tillgångar signifikanta. Detta innebär 

det att ju mer kundfordringar relaterade till totala tillgångar företag har, desto högre 

revisorsarvode.  

 

När totala tillgångar exkluderades från regressionen är andel utländska ledamöter signifikant 

på 5 %- nivån, vilket innebär att ju större andel utländska ledamöter företag har, desto högre 

revisorsarvode. På 1 % - nivån är antal dotterbolag och kundfordringar relaterade till totala 
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tillgångar signifikanta.  

 

Återstående faktorer uppvisar inte någon signifikans i regressionen enligt minsta 

kvadratmetoden. Av tabellen går det även att utläsa att regressionens justerade förklaringsgrad 

när antal dotterbolag exkluderades är 0,368 vilket innebär att 36,8 procent av revisorsarvodet 

kan förklaras av de oberoende variablerna jämfört med 0,437 när totala tillgångar 

exkluderades. Vidare framgår det ur tabellen att regressionerna är signifikanta (p=0,000) 

vilket innebär att våra resultat enligt minsta kvadratmetoden är tillförlitliga.  

 

 
 Regression enligt minsta 

kvadratmetoden utan DB 
Regression enligt minsta 
kvadratmetoden utan TT 

 
Faktor 

Ostandardiserat B 
(standardfel) 

Ostandardiserat B 
(standardfel) 

Konstant  7,903**(1,729)             4,345(1,397) 
Totala tillgångar (TT)  -0,192**(0,060) - 
Antal dotterbolag -   0,342**(0,071) 
Skuldsättningsgrad               0,144(0,095)            -0,064(0,084) 
Kundfordringar relaterat till TT    0,145**(0,042)    0,168**(0,039) 

 Varulager relaterat till TT              -0,048(0,044)              0,003(0,041) 
Antal ledamöter  0,145(0,070)              0,058(0,063) 
Andel kvinnor               1,523(0,921)              0,993(0,876) 
Andel utländska 1,539*(0,491)  1,124*(0,466) 
Andel oberoende -0,442(0,465) 0,165(0,437) 
Andel ägare -0,190(0,413) -0,476(0,386) 
Ålder  0,046(0,025) 0,023(0,023) 

 Varaktighet -0,486(0,257) -0,394(0,242) 
Andel med ekonomiutbildning  0,416(0,461) 0,255(0,430) 
Andra styrelseuppdrag  0,010(0,073) 0,013(0,069) 
Revisionsbyrå -0,180(0,444) -0,198(0,419) 
VD:n som ledamot  0,377(0,206)  0,158(0,196) 
Justerad R2 0,368      0,437 
Signifikans 0,000      0,000 
*Signifikant	  på	  5	  %-‐	  nivån	  	  
**Signifikant	  på	  1	  %-‐	  nivån 

Tabell	   25.	   Regressioner	   enligt	   minsta	   kvadratmetoden	   exklusive	   antal	   dotterbolag	  
respektive	  totala	  tillgångar	  år	  2010	  
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Vad gäller förändringen mellan år 2009 och 2010 påvisades ingen multikollinearitet och 

därmed kunde alla variabler ingå i samma regressionsmodell. Regressionens koefficienter, 

signifikans och determinationskoefficient presenteras i tabell 26 där det framgår att ingen av 

variablerna uppvisar signifikans i regressionsmodellen enligt minsta kvadratmetoden. Vidare 

genomfördes en regression med den beroende variabeln revisorsarvodet för år 2010 och de 

oberoende variablerna samt kontrollvariablerna för år 2009. Detta för att testa ifall resultaten 

gav några markanta skillnader, vilket inte var fallet. 

 
 Regression enligt minsta kvadratmetoden 
Faktor Ostandardiserat B Standardfel 
Konstant -0,035 0,028 
Totala tillgångar (TT) -0,133 0,102 
Antal dotterbolag 0,000 0,003 
Skuldsättningsgrad 0,000 0,057 
Kundfordringar relaterat till TT -0,510 0,912 
Varulager relaterat till TT -0,013 0,026 
Antal ledamöter 0,051 0,042 
Andel kvinnor 0,020 0,320 
Andel utländska 0,049 0,118 
Andel oberoende 0,045 0,304 
Andel ägare -0,164 0,163 
Ålder 0,007 0,015 
Varaktighet 0,001 0,029 
Andel med ekonomiutbildning 0,127 0,239 
Andra styrelseuppdrag 0,001 0,034 
VD:n som ledamot -0,151 0,130 
Justerad R2 0,067 
Signifikans 0,955 
*Signifikant	  på	  5	  %-‐	  nivån	  	  
**Signifikant	  på	  1	  %-‐	  nivån	  	  
Tabell	   26.	   Regression	   enligt	  minsta	   kvadratmetoden	   för	   förändringen	  mellan	   år	   2009	  
och	  2010	  	  
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Kapitel	  6	  –	  Diskussion	  av	  resultat	  
	  
 

ed utgångspunkt i den teori som presenterats i den teoretiska referensramen 

analyseras i detta kapitel resultaten från den empiriska analysen för att 

förklara hur styrelsesammansättningen påverkar revisorsarvodet. Varje 

hypotes analyseras var för sig och eventuella samband diskuteras. Slutligen diskuteras 

resultat, vad gäller kontrollvariablerna, som framkommit i den empiriska analysen.  
	  

	  

6.1	  Diskussionens	  förutsättningar	  
Examensarbetet utgick från data som samlats in via årsredovisningar från 112 stora och 

medelstora företag. Med tanke på att vi undersökte alla svenska börsnoterade företag på 

NASDAQ OMX på Large Cap- och Mid Cap listan kan vi uttala oss om hur sambanden 

faktiskt ser ut och vilka faktorer i styrelsesammansättningen som kan påverka revisorsarvodet 

i dessa företag. Dock kan vi inte utifrån våra resultat uttala oss om orsaksriktningen, utan 

endast om det finns ett samband, men kopplat till den teoretiska referensramen kan vi 

framlägga vilka faktorer som skulle kunna påverka revisorsarvodet.  

	  
Tabell 27 nedan innehåller en sammanställning av både de bivariata och multivariata testerna 

som genomförts i den empiriska analysen där stöds står för att testerna stöder hypotesen 

medan stöds ej står för att testerna inte stöder hypotesen. Stöds innebär att riktningen på 

sambandet i respektive test var i enlighet med hypotesen och att testet är signifikant. Vidare 

står positivt samband i kolumnen för antal styrelseledamöter för positivt signifikant samband 

mellan antal styrelseledamöter och revisorsarvodet. Vi valde att skriva ut detta i tabellen 

eftersom vi inte fick stöd för vår hypotes om ett u- samband, men ett positivt samband erhölls. 

Samma resonemang gäller för kolumnen andel kvinnor, dvs. vi fick inget stöd för vår hypotes 

att det finns ett negativt samband mellan andel kvinnliga ledamöter och revisorsarvodet, men 

erhöll ett positivt signifikant samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 

revisorsarvodet. 

 

Vad gäller testerna för förändringen mellan år 2009 och 2010 valde vi att inte inkludera dessa 

i tabellen eftersom inget signifikant samband påvisades, trots att det påvisades signifikanta 

samband för samma tester åren var för sig. Detta kan bero på tröghet i revisorsarvodet dvs. att 

M 



	   85	  

en förändring av en faktor i styrelsesammansättningen tar längre tid än ett år att återspeglas i 

revisorsarvodet. Även vad gäller förändringen av kontrollvariablerna påvisades inget 

signifikant samband och även detta indikerar på tröghet i revisorsarvodet. För att kunna uttala 

oss ifall en förändring i styrelsesammansättningen påverkar revisorsarvodets storlek hade vi 

kanske behövt studera en längre tidsperiod. 

6.1.1	  Sammanfattning	  av	  testerna	  från	  den	  empiriska	  analysen	  
	   H1	   H2	   H3	   H4	   H5	   H6	   H7	   H8	   H9	   H10	  

Faktor	   Antal	  
styrelse-‐
ledamöter	  

VD:n	  
som	  

ledamot	  

Andel	  
oberoende	  

Andel	  
ägare	  

Andel	  
kvinnor	  

Andel	  
utländska	  

Ekonomi-‐
utbildning	  

Ålder	   Varakt-‐
ighet	  

Andra	  
styrelse-‐
uppdrag	  

Pearson	  r	  
2009/2010	  

Positivt	  
samband	  

	   Stöds	  	  
ej	  

Stöds	   Stöds	  ej	  
(positivt	  
samband)	  

Stöds	   Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  	  
ej	  

Spearman	  
2009/2010	  

	   Stöds	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Pearson	  r	  
2009	  

Positivt	  
samband	  

	   Stöds	  ej	   Stöds	  
ej	  

Stöds	  ej	  	  
(positivt	  
samband)	  

Stöds	   Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  
	  	  	  	  	  	  ej	  

Spearman	  
2009	  

	   Stöds	  
ej	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

Pearson	  r	  
2010	  

Positivt	  
samband	  

	   Stöds	  
	  ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  	  ej	  
(positivt	  
samband)	  

Stöds	   Stöds	  
	  ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  	  
ej	  

Spearman	  
2010	  

	   Stöds	  
ej	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

U-‐
samband	  

Stöds	  	  
ej	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

OLS	  
2009/2010	  
utan	  DB	  

Positivt	  
samband	  

Stöds	   Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  ej	  	  
(positivt	  
samband)	  

Stöds	   Stöds	  	  
ej	  

Stöds	   Stöds	   Stöds	  	  
ej	  

OLS	  
2009/2010	  
utan	  TT	  

Stöds	  
	  ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  ej	  	  
(positivt	  
samband)	  

Stöds	   Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	   Stöds	  	  
ej	  

OLS	  
2009	  

utan	  DB	  

Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  ej	  
(positivt	  
samband)	  	  

Stöds	   Stöds	  	  
ej	  

Stöds	   Stöds	  
ej	  

Stöds	  	  
ej	  

OLS	  
2009	  	  
utan	  TT	  

Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  
	  ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  ej	  	  
(positivt	  
samband)	  

Stöds	  	  	  
ej	  

Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  
	  ej	  

OLS	  
2010	  	  

utan	  DB	  

Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  ej	   Stöds	   Stöds	  
	  ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  	  
ej	  

OLS	  
2010	  	  
utan	  TT	  

Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  ej	   Stöds	   Stöds	  	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  
ej	  

Stöds	  	  
ej	  

T-‐test	  
	  

	   Stöds	   	   	   	   	   	   	   	   	  

OLS	  =	  regression	  enligt	  minsta	  kvadratmetoden	  
Tabell	  27.	  Sammanfattning	  av	  testernas	  resultat	  
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6.2	  Styrelsens	  övervakning	  
De fyra första hypoteserna behandlar styrelsens övervakningsroll, där styrelsen ska övervaka 

företagsledningen i syfte att minska agentproblem, och därmed kunna minska revisorns 

övervakningsroll samt revisorsarvodet.   
 

6.2.1	  Hypotes	  1:	  Det	  finns	  ett	  u-‐samband	  mellan	  styrelsens	  storlek	  
och	  revisorsarvodet	  	  
I tabell 27 kan utläsas att hypotesen om styrelsens storlek inte fick stöd i något test. Utifrån 

vår undersökning framgick det att styrelserna i svenska företag, noterade på NASDAQ OMX 

på Large Cap- och Mid Cap listan, i genomsnitt bestod utav 7,2 styrelseledamöter, med ett 

spann på fyra till tolv styrelseledamöter. I den teoretiska referensramen framfördes att enligt 

agentteorin är styrelsens övervakningsförmåga beroende av dess storlek. En stor styrelse har 

en ökad styrningsförmåga, men utövar sämre övervakning eftersom det uppstår samordnings- 

och kommunikationssvårigheter (Eisenberg et al, 1998; Jensen, 1993; John & Senbet, 1998; 

Lipton & Lorsch, 1992; Ruigrok et al, 2006). Vidare framfördes att tidigare forskning funnit 

en optimal styrelsestorlek på mellan sju till nio styrelseledamöter. Hypotesen ställdes därmed 

utefter detta antagande om ett u- samband mellan antal styrelseledamöter och revisorsarvodet 

dvs. både en för liten och en för stor styrelse skulle innebära ett större behov av övervakning 

från revisorns sida och därmed högre revisorsarvode. 

 

Styrelserna vi undersökte bestod i genomsnitt utav 7,2 ledamöter, alltså föreslagen optimal 

storlek utav styrelseforskare, och det framkom vid test av ett möjligt u- samband att den 

kubiska regressionen hade en högre förklaringsgrad än den linjära och kvadratiska 

regressionen. Trots detta kan vi inte säkerställa att det finns ett u-samband eftersom 

regressionen inte var signifikant. Vi kan härmed inte bekräfta vår hypotes om ett u- samband 

mellan antal styrelseledamöter och revisorsarvodet. 

 

En del av testerna visade däremot ett positivt signifikant samband mellan antal 

styrelseledamöter och revisorsarvodet så som Pearsons korrelationsanalys för åren 2009/2010, 

år 2009 och år 2010 samt regression enligt minsta kvadratmetoden för åren 2009/2010 då 

antal dotterbolag exkluderades. En förklaring till varför antal ledamöter endast hade ett 

positivt signifikant samband i regressionen enligt minsta kvadratmetoden när antal 
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dotterbolag exkluderades, och inte när antal dotterbolag inkluderades, kan vara att antal 

dotterbolag är den variabeln som i störst grad påverkar revisorsarvodet.  

 

Att testerna visade ett positivt samband indikerar på att företag med en stor styrelse behöver 

betala ett högre revisorsarvode, vilket kan bero på att det krävs mer övervakning från 

revisorns sida. Detta går i linje med tidigare forskning som framfört att en stor styrelse är 

sämre övervakare (De Andres et al, 2005; Eisenberg et al, 1998; Huther, 1997; Mak & 

Kusnadi, 2005; Yermack, 1996). En förklaring till detta kan vara att en stor styrelse har sämre 

samordning, kommunikation och ett långsammare beslutsfattande vilket gör att 

övervakningen av företagsledningen inte är lika effektiv (Eisenberg et al, 1998; Huther, 1997; 

Mak & Kusnadi, 2005; Yermack, 1996).  

 

Dessutom kan en stor styrelse vara mer beroende och kontrollerad av VD:n än en liten 

styrelse (Jensen, 1993; Lipton & Lorsch, 1992; Mak & Kusnadi, 2005). Eftersom revisorn 

enligt Carcello et al (2002) och Tsui et al (2001) bedömer en styrelse som är beroende av 

VD:n som en ökad revisionsrisk och då revisionsrisk är en faktor som revisorn tar hänsyn till i 

sin bedömning av revisionsarbetets omfattning, ökar detta revisorsarvodet (Basioudis, 2007; 

Chan et al, 1993; Simunic & Stein; 1996).  

 

Ytterligare en förklaring till att vi fick ett positivt signifikant samband mellan antal ledamöter 

och revisorsarvodet är att antal ledamöter, utifrån Pearsons korrelationsanalys, är starkt 

positivt signifikant korrelerad med både totala tillgångar och antal dotterbolag. Detta kan 

innebära att stora företag med många dotterbolag, som i sig betalar ett högt revisorsarvode, 

väljer att ha ett större antal styrelseledamöter. Det finns alltså indikationer på att företag med 

fler styrelseledamöter betalar ett högre revisorsarvode, men i och med ovanstående 

resonemang uppstår svårigheter om uttalande att så är fallet. 
	  

6.2.2	  Hypotes	  2:	  Det	  finns	  ett	  positivt	  samband	  mellan	  VD:n	  som	  
styrelseledamot	  och	  revisorsarvodet 
Vad som framgår ur tabell 27 är att hypotesen om VD:n som ledamot fick stöd i Pearsons 

korrelationsanalys för åren 2009/2010 och i regressionen enligt minsta kvadratmetoden för 

åren 2009/2010 då antal dotterbolag exkluderades. Återigen kan en förklaring till varför VD:n 

som ledamot endast var signifikant i regression enligt minsta kvadratmetoden när antal 
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dotterbolag exkluderades, och inte när antal dotterbolag inkluderades, vara att antal 

dotterbolag är den variabel som i störst grad påverkar revisorsarvodet. Även i t-testet 

framgick det att företag där VD:n är styrelseledamot betalar ett högre revisorsarvode än 

företag där VD:n inte är styrelseledamot. 

 

Att testerna visade ett positivt samband ger en indikation på att hypotesen stämmer dvs. att 

företag som har VD:n som ledamot betalar ett högre revisorsarvode. Detta går i linje med 

tidigare forskning som fann att externa ledamöter är bättre övervakare av företagsledningen 

och minskar agentproblem, vilket är i enlighet med agentteorin (Agrawal & Knoeber, 1996; 

Baysinger & Butler, 1985; Chahine & Filatotchev, 2011; Hillman & Dalziel, 2003; Leventis 

& Dimitropoulos, 2010; Tsui et al, 2001). Mycket av tidigare forskning förespråkar att 

styrelser ska bestå av externa ledamöter för att kunna bedriva en effektiv styrning av företag 

och övervakning av företagsledningen.  Men då de styrelser vi undersökte, enligt Koden 

(2010), endast får ha en intern styrelseledamot bestod dessa endast utav externa 

styrelseledamöter, förutom i 54 procent av styrelserna där VD:n var styrelseledamot. 

Eftersom testerna indikerade på ett positivt samband innebär detta att VD:n som ledamot kan 

minska styrelsens övervakningsförmåga genom att granska sitt eget arbete och beslut när 

denne är styrelseledamot. Dessutom kan detta innebära att revisorns ansträngningar måste öka 

när VD:n är ledamot då dessa styrelser även är sämre övervakare av den finansiella 

redovisningen (Dechow et al, 1996; Klein, 2002; Tsui et al, 2001).  

 

Enligt Jensen & Meckling (1976) är externa styrelseledamöter bättre övervakare eftersom de 

inte antas ha ekonomisk förbindelse till företaget. Då VD:n har ekonomisk förbindelse med 

företaget skulle denne kunna vara mer benägen att begå bedrägeri eftersom detta kan gynna 

VD:n själv genom t.ex. bonusar. När VD:n är styrelseledamot är möjligheterna för att 

genomföra detta större eftersom denne då har mer inflytande över styrelsearbetet. Detta gör 

att revisorn kan bedöma kontrollrisken som stor och därmed leder detta till ett högre 

revisorsarvode. Detta är i linje med tidigare studier (Beasley, 1996; Dechow et al, 1996; 

Elloumi & Gueyie, 2001; Klein, 2002) som framhållit att företag som har VD:n som ledamot 

har högre förekomst av bedrägeri och drabbas ofta av betalningssvårigheter, vilket revisorn 

bedömer som en hög affärsrisk (Johnstone, 2000).  

 

Ytterligare en förklaring till att företag som har VD:n som ledamot betalar ett högre 

revisorsarvode kan vara att dessa företag har svagare interna kontrollsystem och sämre 
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tillförlitlighet i redovisningssystemen vilket resulterar i en högre kontrollrisk (Dechow et al, 

1996). Ett svagt intern kontrollsystem kan i sin tur leda till större risk att bedrägeri inte 

upptäcks, vilket innebär en mer omfattande arbetsinsats från revisorns sida. Detta då revisorn 

vid svag intern kontroll kan misstänka brister i den finansiella redovisningen (Munsif et al, 

2011). Dessa faktorer kan vara orsak till att våra resultat visade ett positivt samband mellan 

VD:n som ledamot och revisorsarvodet.  

 

Utifrån den empiriska analysen framgår det att VD:n som styrelseledamot är ett relativt 

vanligt fenomen då VD:n i 54 procent av de studerade företagen är representerad i styrelsen. 

Detta skulle kunna indikera på att de studerade företagen använder styrelsen mer som ett 

rådgivande och strategiskt organ än ett övervakningsorgan. Utifrån vad som framhållits i den 

teoretiska referensramen kan det alltså vara så att företagen ser styrelsen mer som en viktig 

resursbidragare snarare än en övervakare av företagsledningen.  
 

6.2.3	  Hypotes	  3:	  Det	  finns	  ett	  negativt	  samband	  mellan	  andel	  
oberoende	  styrelseledamöter	  och	  revisorsarvodet	  
Vad som framgår ur tabell 27 är att inget av genomförda tester stöder hypotesen om andel 

oberoende styrelseledamöter och revisorsarvodet. Detta går inte i linje med tidigare forskning 

där det framhävts att oberoende styrelseledamöter är bättre övervakare av företagsledningen 

(Hillman och Dalziel, 2003; Lynall et al, 2003; Ruigrok et al, 2006) och minskar behovet av 

revision (Tsui et al, 2001). En tänkbar orsak till detta kan vara att oberoende ledamöter kan 

kräva en högre revisionskvalitet som ett komplement till sin egen övervakning. Detta kan 

innebära att revisorn måste öka sin revisionsomfattning och därmed även revisorsarvodet 

vilket stämmer överens med vad Carcello et al (2002) och Leventis & Dimitripoulos (2010) 

fann i sina studier. Orsaken till att oberoende styrelseledamöter kräver mer revision kan vara 

att de är måna om sitt rykte eftersom marknaden enligt Fama & Jensen (1983) straffar 

styrelseledamöter associerade med företagsskandaler dvs. styrelseledamoten kan vid 

misslyckande riskera att inte erhålla framtida styrelseuppdrag.  

 

Utifrån agentteorin kan oberoende ledamöter vara bättre övervakare, men vi har inte funnit 

stöd för att detta agentteoretiska resonemang skulle hålla vad det gäller oberoende ledamöter 

och revisorsarvodet. Oberoende ledamöter kan vara bättre övervakare, men å andra sidan kan 

de kräva mer övervakning från revisorn som komplement till sin egen övervakning. Detta kan 
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vara en förklaring till att vi varken fick ett positivt eller negativt samband mellan andel 

oberoende ledamöter och revisorsarvodet. Genom att oberoende ledamöter minskar behovet 

av revision utifrån revisorns bedömning, men kan kräva mer revision, kan detta leda till att 

oberoende ledamöter varken positivt eller negativt påverkar revisorsarvodet. Ytterligare en 

förklaring till att det inte fanns något samband är att vårt mått på oberoende inte var 

tillförlitligt eftersom vi utgick från företagets egen bedömning av ledamöternas oberoende, 

vilket inte är en garanti för ett faktiskt oberoende.  

 

Vidare särskilde vi i undersökningen inte på styrelseledamöters oberoende i förhållande till 

bolaget, bolagsledningen och de större ägarna utan vi delade in styrelseledamöterna i 

oberoende respektive beroende oavsett vad ledamöterna stod i beroendeställning till. Eftersom 

fokus i studerad litteratur (Hillman och Dalziel, 2003; Lynall et al, 2003; Ruigrok et al, 2006) 

ligger på ledamöternas oberoende från företagsledningen, som framhåller att beroende 

styrelseledamöter är sämre övervakare, och studerad litteratur angående ägande (Campel 

Mínguez- Vera, 2008; Gul & Tsui, 2001) framför att ägare är bättre övervakare kan det vara 

så att styrelseledamöter som är beroende i förhållande till en ägare faktiskt är bättre 

övervakare än vad vi i utformningen av hypotesen bedömde. Styrelseledamöter som står i 

beroendeförhållande till ägare kan även minska informationsasymmetrin mellan ägare och 

företagsledning vilket gör att revisorn måste lägga mindre tid på att försäkra sig angående 

styrelsens övervakning.  

 

I en studie av DeFond & Jiambalvo (1991) framgår det att företags redovisning är mindre 

felaktig när en kontrollägare sitter med i styrelsen. Detta kan då innebära att en 

styrelseledamot som är beroende i förhållande till en stor ägare kan ge samma effekt som att 

en kontrollägare är representerad i styrelsen. Mindre felaktig redovisning kan minska 

revisorns arbetsinsatser och därmed även påverka revisorsarvodet (Chan et al, 1993). Då det 

är vanligt att de största ägarna tillsätter valberedningen, som i sin tur väljer ledamöter att 

föreslå på bolagsstämman, är det troligt att styrelseledamöter som räknas som beroende till 

ägarna påverkas av och agerar som en ägare och därmed minskar behovet av revision. Dessa 

faktorer kan ha bidragit till att våra resultat inte stöder det som framfördes i den teoretiska 

referensramen och därmed inte heller hypotesen. Trots detta kan antagandena i den teoretiska 

referensramen ändå vara korrekta och att hypotesen inte stöds kan alltså bero på ett inte 

särskilt bra mått och indelning av oberoende.  
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6.2.4	  Hypotes	  4:	  Det	  finns	  ett	  negativt	  samband	  mellan	  andel	  
styrelseledamöter	  som	  är	  ägare	  och	  revisorsarvodet	  
Hypotesen om andel ägare fick endast stöd i Pearsons korrelationsanalys för år 2009 och 2010 

tillsammans, vilket går att utläsa ur tabell 27. Resultaten från den empiriska analysen 

indikerar alltså att det inte finns något samband mellan hur stor andel av styrelseledamöterna 

som är ägare och revisorsarvodet. I och med detta finner vi inget stöd för H4. Detta resultat 

går inte i linje med vad O’Sullivan (2000) och Chan et al (1993) erhöll i sina studier där 

styrelseledamöter som även var ägare minskade behovet av revision och därmed 

revisorsarvodet.  

 

Styrelseledamöter med ekonomiska förbindelser till företaget är enligt Jensen & Meckling 

(1976) sämre övervakare och då styrelseledamöter som är ägare har investerat i företaget och 

därmed är beroende av företagets framgång för sitt eget välstånd. Detta kan vara förklaringen 

till att ägare inte var så bra övervakare och inte påverkade revisorsarvodet, vilket var 

antagandet vid hypotesutformningen. Dessutom kan styrelseledamöter med aktieinnehav 

befinna sig i beroendeställning gentemot företaget och därmed agera alltför mycket i sitt och 

de andra ägarnas intresse. Därmed kan de bortse ifrån andra faktorer som styrelseledamöter 

ska ta hänsyn till, så som kontroll av redovisningen. Eftersom H4 utformades efter antagandet 

att ledamöter som är ägare utför bättre övervakning, kan detta vara förklaringen till att 

hypotesen inte kan bekräftas. 

 

Ytterligare en tänkbar orsak till att vi varken fick ett positivt eller negativt signifikant 

samband i testerna är att ägare enligt Niemi (2005) är mer riskaversa och därmed minskar 

revisorns bedömning av risken. Men å andra sidan, kan det vara precis som i fallet med 

oberoende styrelseledamöter, att styrelseledamöter som är ägare kräver mer revision för att 

minska riskerna med att exempelvis redovisningen är felaktig.  I och med detta kan effekterna 

av mindre riskbenägenhet, bättre övervakning och krav på mer revision ta ut varandra och 

leda till att det inte blir någon påverkan på revisorsarvodet.   

 

Att våra resultat inte var i linje med tidigare forskning kan även bero på vi inte använt samma 

mått som tidigare forskare (Chan et al, 1993; DeFond & Jiambalvo, 1991; O’Sullivan, 2000) 

använt i sina studier. Dessa använde i sina studier relativa mått på ägande medan vi valde att 

använda absoluta mått.  
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6.3	  Styrelsen	  som	  resursbidragare	  och	  mångfald	  	  
De resterande sex hypoteserna behandlar styrelseegenskaper med fokus på styrelsen som 

resursbidragare och styrelsens mångfald, men även styrelsens övervakningsroll.  
	  

6.3.1	  Hypotes	  5:	  Det	  finns	  ett	  negativt	  samband	  mellan	  andel	  
kvinnliga	  styrelseledamöter	  och	  revisorsarvodet	  
Vad som framgår ur tabell 27 är att hypotesen om andel kvinnor inte fick stöd i något av våra 

tester. H5 antog ett negativt samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 

revisorsarvodet, men alla tester förutom regressionerna enligt minsta kvadratmetoden för år 

2010 visade ett positivt samband. En tänkbar förklaring kan vara, precis som framförts i den 

teoretiska referensramen, att kvinnor har ett annat perspektiv vilket kan leda till att 

beslutsprocessen förlängs och försvåras (Campbell & Mínguez-Vera, 2008). Detta går i linje 

med vad tidigare forskare framfört dvs. att heterogena grupper kan ha sämre 

informationsutbyte, kommunikationsproblem och inbördes konflikter (Campbell & Mínguez-

Vera, 2008; Elron, 1996; Erhardt et al, 2003; Hambrick et al, 1996; Knight et al, 1999). Detta 

hade vi som förklaring till H6 angående utländska ledamöter, men detta kan även vara en 

orsak till att det fanns ett positivt samband mellan kvinnliga ledamöter och revisorsarvodet. 

Då det inte förekom styrelser med endast kvinnliga styrelseledamöter i de undersökta 

företagen kan vi inte uttala oss om det är kvinnliga ledamöter i sig eller ifall det är heterogena 

styrelser som leder till ett högre revisorsarvode.   

 

Ytterligare en förklaring till att sambandet mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 

revisorsarvodet visade sig vara positivt kan vara, så som framförts i den teoretiska 

referensramen, att kvinnliga styrelseledamöter är mer riskaversa (Campbell & Mínguez-Vera, 

2008; Jinakoplos & Bernasek, 1998).  Vi antog i hypotesutformningen att kvinnornas lägre 

risktagande skulle medföra att revisorn bedömer företagets affärsrisk som lägre, men detta 

kan tvärtom leda till att kvinnliga ledamöter kräver mer revision för att försäkra sig om att 

redovisningen är felfri.  

 

Fastän vi i den teoretiska referensramen framförde att kvinnliga ledamöter är mindre 

riskbenägna än manliga, kan en förklaring till att vi fick ett positivt samband mellan andel 

kvinnliga styrelseledamöter och revisorsarvodet vara att de kvinnliga ledamöterna i företagen 

vi undersökte var yngre än de manliga ledamöterna. Detta eftersom tidigare forskning (Barker 
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& Mueller, 2002) funnit att yngre ledamöter är mer riskbenägna än äldre och därmed kan 

detta förklara att de kvinnliga ledamöterna inte var mindre riskbenägna än de manliga, utan 

det motsatta, dvs. de var mer riskbenägna eftersom de var yngre än de manliga ledamöterna, 

vilket ledde till ett högre revisorsarvode. Dessutom kan kvinnor vara mer riskbenägna än män 

för att lyckas att klättra på karriärstegen.  

 

Vidare antog vi att kvinnor i styrelsen skulle minska revisionsomfattningen då redovisningen 

skulle vara mer korrekt eftersom Adams & Ferreira (2009) i sin studie fann att styrelser med 

fler kvinnor förbättrar kvaliteten på redovisningen. Men detta kan istället innebära att kvinnor 

i styrelsen leder till att det krävs mer arbetsinsats från revisorns sida eftersom kvinnliga 

styrelseledamöter kan kräva högre revisionskvalitet då de är mer benägna om att 

redovisningen är korrekt. Adams & Ferreira (2009) kom även fram till att kvinnliga 

styrelseledamöter kräver mer ansvarsskyldighet för företagsledare. Detta skulle kunna 

innebära att kvinnliga ledamöter är mer benägna att undersöka eventuella brister i 

företagsledningens redovisning vilket också kräver mer insats av revisorn.  

 

En annan tänkbar orsak till att hypotesen inte fick stöd, och kvinnliga styrelseledamöter inte 

minskade revisorsarvodet genom att vara bättre övervakare, kan vara att det förekom för få 

kvinnliga styrelseledamöter i de styrelser vi undersökte. Som framförts i den teoretiska 

referensramen måste det finnas minst tre kvinnliga styrelseledamöter för att deras närvaro ska 

kunna påverka styrelsearbetet och gruppdynamiken (Björkmo, 2008; Kramer et al, 2008; 

Terjesen et al, 2009) vilket de undersökta företagen inte uppnådde.  
 

6.3.2	  Hypotes	  6:	  Det	  finns	  ett	  positivt	  samband	  mellan	  andel	  
utländska	  styrelseledamöter	  och	  revisorsarvodet	  
Ur tabell 27 kan utläsas att H6 om andel utländska styrelseledamöter fick stöd i samtliga 

tester, förutom i regressionen enligt minsta kvadratmetoden för år 2009 när totala tillgångar 

exkluderades. Utifrån resultaten finns det alltså indikationer på att det finns ett positivt 

samband mellan andel utländska ledamöter och revisorsarvodet vilket talar för att testerna 

stöder vår hypotes. Detta kan bero på, så som framfördes i den teoretiska referensramen, att 

utländska ledamöter i styrelsen gör gruppen mer heterogen vilket kan leda till 

kommunikationsproblem, sämre informationsutbyte, långsammare beslutstagande och 

konflikter (Campbell & Mínguez-Vera, 2008; Elron, 1996; Hambrick et al, 1996; Knight et al, 
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1999). Kommunikationsproblemen kan bero på att utländska ledamöter kan ha ett annat 

perspektiv och vokabulär.  

 

Trots att vi endast delade in styrelseledamöterna i svenskar respektive icke- svenskar, utan 

hänsyn till vilket land den utländska ledamoten kom ifrån, fick vi ett positivt signifikant 

samband. Exempelvis behandlade vi danska och norska ledamöter som utländska trots att 

deras värderingar och perspektiv kan liknas med de svenska ledamöternas. Detta kan betyda 

att det är språket och inte styrelseledamöternas värderingar och perspektiv som har betydelse 

för att kommunikationsproblem och konflikter uppstår.  

 

Då vi i den teoretiska referensramen framförde att utländska styrelseledamöter kan förbättra 

företagets resultat (Erhardt et al, 2003; Gul et al, 2011) ansåg vi det kan vara intressant att 

undersöka korrelationen mellan företags andel utländska ledamöter och totala tillgångar 

eftersom företagets resultat påverkar balansomslutningen. Pearsons korrelationsanalys i den 

empiriska analysen visade ett positivt signifikant samband mellan andel utländska 

styrelseledamöter och totala tillgångar. Att samband uppstod kan användas som en förklaring 

till att vi fann ett positivt samband mellan andel utländska styrelseledamöter och 

revisorsarvodet, dvs. hög andel utländska styrelseledamöter kan leda till stora tillgångar som i 

sin tur innebär ett högt revisorsarvode.  

 

En ytterligare orsak till att utländska styrelseledamöter visade samband med revisorsarvodet 

kan bero på att företag med många utländska dotterbolag är mer benägna att tillsätta utländska 

styrelseledamöter. Stora företag kan i större utsträckning agera på en internationell marknad 

och därmed utser fler utländska ledamöter. Detta samband går att utläsa i Pearsons 

korrelationsanalys där det framgår att det finns ett positivt samband mellan andel utländska 

ledamöter och antal dotterbolag. Men då vi endast undersökte antal dotterbolag och inte 

huruvida dessa var utländska kan vi inte uttala oss om ifall detta resonemang stämmer.   

 

Genom att vi fick ett positivt samband kan det tyckas att resultaten är i linje med agentteorin 

enligt vilken styrelseledamöterna ska övervaka företagsledningen. Utländska 

styrelseledamöter kan göra gruppen mindre samstämmig och skapa konflikter vilket innebär 

att styrelsen blir sämre övervakare och revisorn måste öka sin övervakning vilket även 

avspeglas i revisorsarvodet.  
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6.3.3	  Hypotes	  7:	  Det	  finns	  ett	  negativt	  samband	  mellan	  andel	  
styrelseledamöter	  med	  ekonomiutbildning	  och	  revisorsarvodet	  
Ur tabell 27 framgår att hypotesen om styrelsens ekonomiutbildning är en av de tre hypoteser 

som inte fick stöd i något test i den empiriska analysen. I och med detta finns det inte någon 

grund, utifrån vår undersökning, för att uttala oss om att ekonomiutbildning påverkar 

revisorsarvodet. 

 

Vår hypotes utformades delvis utifrån Basioudis (2007) undersökning där det framgick att 

styrelser med ledamöter som tidigare varit anställda på revisionsbyråer betalar ett lägre 

revisorsarvode. Eftersom vår hypotes om ekonomiutbildning inte fick stöd i något test kan 

detta tyda på att revisorn inte bedömer redovisning- och revisionskunskap hos styrelsen som 

lägre revisionsrisk. Istället kan det vara andra faktorer som kan ha påverkat resultatet i 

Basioudis (2007) studie. Exempelvis behöver inte ledamöternas utbildning ha varit 

samstämmig med ledamöternas erfarenhet av styrelsearbete och revisorn kan bedöma 

erfarenhet mer betydelsefull än utbildning. Då hypotesen om ett negativt samband mellan 

varaktighet och revisorsarvodet fick stöd i den multipla regressionen indikerar detta att 

revisorn möjligtvis värderar praktisk erfarenhet högre än ekonomiutbildning. Dessutom är det 

inte säkert att det var styrelseledamöternas ekonomiutbildning som i Basioudis (2007) 

undersökning påverkade revisorsarvodet. Det kan ha varit styrelseledamöternas erfarenhet av 

revision, som gjorde att revisorerna kände förtroende för de styrelser som bestod utav 

revisionserfarna ledamöter.  

 

En ytterligare förklaring till att hypotesen inte fick stöd kan vara att nätverk är mer 

betydelsefull än ekonomiutbildning, vilket även kan ha varit fallet i Basioudis (2007) studie. 

Trots att nästan 51 procent av ledamöterna i de undersökta styrelserna hade någon form av 

ekonomiutbildning och det ändå inte visade sig påverka revisorsarvodet kan nätverk vara en 

förklaring till att så många hade en ekonomiutbildning. Det kan krävas ekonomiutbildning för 

att få tillträde till informella nätverk. 

 

Fastän hypotesen om ekonomiutbildning inte fick stöd kan det vara så att revisorn ändå 

bedömer styrelser med ekonomikunniga ledamöter som lägre revisionsrisk. Men då 

styrelseledamöter med ekonomiutbildning är medvetna om följderna av en inkorrekt 

redovisning är det möjligt att de kräver mer revision för att gardera sig mot risk för 
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misslyckande. Möjligen väger ledamöternas krav på revision upp för deras 

redovisningskunskaper och gör att dessa faktorer slår ut varandra, vilket leder till att det inte 

blir någon påverkan på revisorsarvodet. Detta kan vara en förklaring till att inget samband 

mellan andel ledamöter med ekonomiutbildning och revisorsarvodet påvisades.  
 

6.3.4	  Hypotes	  8:	  Det	  finns	  ett	  negativt	  samband	  mellan	  
styrelseledamöternas	  ålder	  och	  revisorsarvodet	  
Hypotesen om styrelseledamöternas ålder bygger på att äldre ledamöter skulle bidra med mer 

erfarenhet och kompetens och därmed sänka revisorsarvodet. Ur tabell 27 framgår det att 

denna hypotes delvis stöds. Om vi betraktar detta utifrån vad som framförts i den teoretiska 

referensramen, går det i linje med både resursberoendeteorin och agentteorin eftersom 

resursen erfarenhet gör styrelseledamöter till bättre övervakare (Hillman & Dalziel, 2003). 

Eftersom erfarenhet har visat sig vara av betydelse för ledamöternas övervakningsförmåga 

kan detta även vara kopplat till ålder, då äldre styrelseledamöter förväntas ha mer erfarenhet 

och därmed vara bättre övervakare. Detta kan även vara en möjlig förklaring till varför 

styrelseledamöternas genomsnittliga ålder i de undersökta företagen är hela 56 år. Eftersom 

det efterfrågas styrelseledamöter med erfarenhet och äldre ledamöter vanligtvis är mer erfarna 

än yngre blir genomsnittsåldern hög. Att ålder kan kopplas samman med erfarenhet gick även 

att utläsa ur Pearsons korrelationsanalys där det framgick att det finns ett positivt samband 

mellan variablerna ålder och varaktighet. 

 

En ytterligare förklaring till att hypotesen delvis stöds är, som framförts i den teoretiska 

referensramen, att äldre styrelseledamöter är mer riskaversa då de strävar efter stabilitet i 

karriären snarare än en snabb karriärutveckling (Barker & Mueller, 2002). Detta kan leda till 

att äldre styrelseledamöter fattar mindre riskfyllda beslut vilket är avgörande för revisorns 

arbete och därmed revisorsarvodet.  

	  

En möjlig förklaring till att hypotesen inte stöds i alla tester är att en för hög ålder påverkar 

styrelsens förmåga att aktivt ta tillvara aktieägarnas intressen. Då vi i den empiriska analysen 

endast sammanställt styrelseledamöternas genomsnittliga ålder kan vi endast uttala oss om 

huruvida den genomsnittliga åldern påverkar revisorsarvodet.  Vi kan dock inte uttala oss om 

spridningen i ledamöternas ålder. Eftersom det framförts i den teoretiska referensramen att 

mångfald kan skapa konflikter skulle detta kunna vara möjligt även vad gäller åldern, en stor 
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åldersspridning i styrelsen kan leda till konflikter då ledamöter från olika generationer kan ha 

olika perspektiv på styrelsearbetet. Vidare kan konflikterna göra att dessa styrelser blir sämre 

övervakare vilket ökar revisorns övervakning och därmed även revisorsarvodet, dvs. tvärtom 

än vad vi antog i hypotesutformningen.  
	  

6.3.5	  Hypotes	  9:	  Det	  finns	  ett	  negativt	  samband	  mellan	  
styrelseledamöternas	  tid	  i	  styrelsen	  och	  revisorsarvodet	  
Ur tabell 27 kan det utläsas att hypotesen om styrelseledamöternas varaktighet och 

revisorsarvodet delvis stöds vilket indikerar på att styrelseledamöternas sammanlagda tid i 

styrelsen påverkar revisorsarvodet. Detta går i linje med resursberoendeteorin där varaktighet 

i styrelsen ger ledamöterna erfarenhet och kunskap att mer effektivt hantera problem. Vidare 

ger erfarenhet av styrelsearbete ledamöterna större självförtroende angående styrning av 

företaget och en bättre förståelse av företagets interna förhållanden (Barker & Mueller, 2002; 

Reed & DeFillippi, 1990). Dessa egenskaper kan göra att revisorn känner förtroende för 

erfarna styrelseledamöter och bedömer företagets risk som lägre. Vidare kan en bättre 

förståelse för företagets interna förhållanden göra att den interna kontrollen förstärks vilket 

ökar tillförlitligheten i företagets redovisning (Munsif et al, 2011). Då detta är en faktor som 

revisorn beaktar vid fastställandet av revisorsarvodet kan detta vara en förklaring till att 

styrelseledamöter med lång varaktighet i styrelsen kan minska revisorsarvodet. 

 

Dessutom kan erfarna styrelseledamöter, utifrån ett agentteoretiskt resonemang, vara bättre 

övervakare eftersom en lång varaktighet i styrelsen gör att styrelseledamoten är mer 

engagerad i den dagliga verksamheten vilket gör denne till en bättre övervakare (Hambrick & 

Fukutomi, 1991; Hillman & Dalziel, 2003). I och med en effektiv övervakning från erfarna 

styrelseledamöter behöver inte revisorn utöva övervakning i lika stor utsträckning vilket 

påverkar revisorsarvodet.  

 

Utifrån vad som framförts i den teoretiska referensramen är varaktighet i styrelsen även 

relaterat till riskbenägenhet, dvs. styrelseledamöter med längre tid i styrelsen är mindre 

riskbenägna (Barker & Mueller, 2002). Då revisorn bedömer risken i sin revisionsomfattning 

kan detta vara ytterligare en förklaring till att vi fick ett negativt samband mellan varaktighet 

och revisorsarvodet. En lång varaktighet i styrelsen kan även innebära att styrelseledamoten 

har byggt upp ett förtroende hos revisorn vilket skulle kunna innebära att revisorn bedömer 



	   98	  

företagets risk som lägre. Då vi inte tog hänsyn till revisorns varaktighet, dvs. hur länge 

revisorn reviderade företaget, kan vi dock inte uttala oss om detta är fallet utan endast 

spekulera.  

 

Vad som skulle kunna förklara att alla tester inte visade något signifikant samband är att 

styrelseledamöter som har suttit lång tid i styrelsen skulle kunna utveckla ett 

beroendeförhållande till företaget och därmed bli sämre övervakare av företagsledningen. 

Vidare kan ett beroendeförhållande till företaget innebära att styrelsen upprätthåller en 

svagare intern kontroll (Dechow et al, 1996). Sämre övervakning och svagare intern kontroll 

kan leda till ett högre revisorsarvode. Däremot kan styrelseledamöternas beroende, utifrån 

resursberoendeteorin, vara positivt vad gäller tillhandahållande av resurser. I och med detta 

kan de negativa effekterna av sämre övervakning och svagare intern kontroll ta ut de positiva 

effekterna av lägre riskbenägenhet och högre resurstillhandahållande vilket kan leda till att det 

inte blir någon påverkan på revisorsarvodet.   
 

6.3.6	  Hypotes	  10:	  Det	  finns	  ett	  positivt	  samband	  mellan	  
styrelseledamöternas	  antal	  andra	  styrelseuppdrag	  och	  
revisorsarvodet	  
Vad som framgår ur tabell 27 är att hypotesen om andra styrelseuppdrag och revisorsarvodet 

är en av de tre hypoteser som inte fick stöd i något genomfört test. Mängden styrelseuppdrag 

verkar alltså, utifrån resultaten i den empiriska analysen, vara irrelevant för revisorsarvodet. 

En möjlig förklaring till detta är att de negativa och positiva effekterna av styrelseledamöter 

med många andra styrelseuppdrag kan ta ut varandra. En följd av att styrelseledamöter har 

många andra styrelseuppdrag kan vara att de har en hög arbetsbörda vilket kan medföra att de 

har mindre tidsresurser att lägga ner på varje enskilt styrelseuppdrag. Förutom en hög 

arbetsbörda kan ledamöternas känsla av tillhörighet försvagas genom att ledamöterna har 

många styrelseuppdrag i andra företag. Den ökade arbetsbördan och brist på känsla av 

tillhörighet kan göra att dessa styrelseledamöter utövar sämre övervakning av 

företagsledningen och redovisningen samt fattar felaktiga beslut. Dessa faktorer gör att 

revisorn måste öka sina revisionsinsatser och revisorsarvodet blir högre. 

 

Ytterligare en faktor som kan påverka styrelseledamöternas inverkan på 

revisionsomfattningen är rykte då styrelseledamoten enligt Carcello et al (2002) är mer mån 
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om sitt rykte när denne har många styrelseuppdrag. Dessa styrelseledamöter kan kräva mer 

revision för att gardera sig mot rättsligt ansvar vid ett eventuellt misslyckande och risk för att 

erhålla färre andra styrelseuppdrag vid misslyckande (Carcello et al, 2002; Gilson, 1990). 

Genom att dessa ledamöter kan kräva mer redovisning och revision för att försäkra sig om att 

allt är korrekt blir revisorsarvodet högre. Många styrelseuppdrag kan även göra att 

styrelseledamöterna blir mindre oberoende (Shivdasani & Yermack, 1999). Eftersom 

beroende styrelseledamöter är sämre övervakare och upprätthåller sämre intern kontroll kan 

revisionsinsatsen bli mer omfattande vilket ökar revisorsarvodet (Dechow et al, 1996). Men å 

andra sidan kan deras beroende leda till att de inte kräver lika mycket övervakning från 

revisorn eftersom de inte är lika måna om att skydda aktieägarnas intresse (Leventis & 

Dimitropoulos, 2010).  

 

Vidare kan styrelseledamöter med många andra uppdrag, utifrån ett resursberoende 

perspektiv, ha ett större nätverk samt mer ackumulerad erfarenhet och kunskap. Genom att 

vara styrelseledamot i andra företag kan ledamoten även dra lärdomar av strategi, 

problemlösning, övervakning och ledning från dessa företag (Carcello et al, 2002; Garciá- 

Sánchez, 2009). Ledamoten kan även utnyttja kunskap och rådgivning av styreledamöter i 

dessa andra företag (Garciá- Sánchez, 2009). Detta kan göra att dessa ledamöter fattar mer 

kloka och korrekta beslut samt ger dem en ökad förmåga att styra företaget. I och med detta 

behövs inte övervakning från revisorns sida i lika stor utsträckning. 

 

Möjligen väger en hög arbetsbörda, ryktesbenägenhet, beroende och brist på känsla av 

tillhörighet upp för effekterna av större nätverk samt mer kunskap och erfarenhet som ett stort 

antal andra styrelseuppdrag kan ge. Detta kan vara förklaringen till att vi varken fick ett 

positivt eller negativt samband mellan andra styrelseuppdrag och revisorsarvodet. 
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6.4	  Kontrollvariabler	  
Tabell 28 nedan innehåller en sammanställning av både de bivariata och multivariata testerna 

vad gäller kontrollvariablerna, där negativt/positivt samband står för att testerna påvisade ett 

negativt/positivt signifikant mellan respektive kontrollvariabel och revisorsarvodet. Inget 

samband innebär att inget signifikant samband påvisades mellan respektive kontrollvariabel 

och revisorsarvodet.  
 

6.4.1	  Sammanfattning	  av	  kontrollvariablernas	  samband	  med	  
revisorsarvodet	  
	  
	   Totala	  

tillgångar	  
Antal	  
dotter-‐
bolag	  

Skuld-‐
sättnings-‐
grad	  

Kund-‐	  
fordringar	  	  

	  
Varulager	  

Revisions-‐
byrå	  

Hierarkisk	  
regression	  
2009/2010	  

Negativt	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Negativt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

Pearson	  r	  
2009/2010	  

Inget	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Negativt	  
samband	  

	  

Spearman	  
2009/2010	  

	   	   	   	   	   Inget	  
samband	  

Pearson	  r	  
2009	  

Inget	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Negativt	  
samband	  

	  

Spearman	  
2009	  

	   	   	   	   	   Inget	  
samband	  

Pearson	  r	  
2010	  

Inget	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Negativt	  
samband	  

	  

Spearman	  
2010	  

	   	   	   	   	   Inget	  
samband	  

T-‐test	   	   	   	   	   	   Inget	  
samband	  

OLS	  
2009/2010	  utan	  

DB	  

Negativt	  
samband	  

	   Positivt	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Negativt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

OLS	  
2009/2010	  utan	  

TT	  

	   Positivt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

Inget	  
samband	  

OLS	  
2009	  utan	  DB	  

Negativt	  
samband	  

	   Positivt	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Negativt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

OLS	  
2009	  utan	  TT	  

	   Positivt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Negativt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

OLS	  
2010	  utan	  DB	  

Negativt	  
samband	  

	   Inget	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

Inget	  
samband	  

OLS	  
2010	  utan	  TT	  

	   Positivt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

Positivt	  
samband	  

Inget	  
samband	  

Inget	  
samband	  

Tabell	  28.	  Sammanfattning	  av	  testernas	  resultat	  gällande	  kontrollvariabler	  
 

	  



	   101	  

Totala	  tillgångar	  
Vad som framgår ur tabell 28 är att större delen av testerna påvisade ett negativt samband 

mellan totala tillgångar och revisorsarvodet. En förklaring till detta är att vi justerade 

revisorsarvodet för storlek där vi använde totala tillgångar som storleksmått. Vi genomförde 

en multipel regression där revisorsarvodet var ojusterat och fick då ett positivt samband 

mellan totala tillgångar och revisorsarvodet vilket kan innebära att ojusterade totala tillgångar 

påverkar revisorsarvodet positivt. En annan förklaring till att ett negativt samband påvisades 

kan vara att större företag har mer utvecklade kontrollsystem och mer avancerade verktyg för 

intern kontroll (Chan et al, 1993; Simunic, 1980), vilket kan underlätta för revisorn i 

revisionsprocessen vilket även påverkar revisorsarvodet.  
	  

Antal	  dotterbolag	  
Våra resultat vad gäller antal dotterbolag är i linje med tidigare forskning då alla tester visade 

ett positivt signifikant samband mellan antal dotterbolag och revisorsarvodet (Chan et al, 

1993; Francis & Stokes, 1986; Gist, 1994; Houghton & Jubb, 1999; Jubb et al, 1996; Niemi, 

2005; Palmrose, 1986; Pong & Whittington, 1994; Simunic, 1980). Dessutom var sambandet 

mellan antal dotterbolag och revisorsarvodet det starkaste sambandet i korrelationsanalyserna 

och regressionerna enligt minsta kvadratmetoden.  Detta tyder på att antal dotterbolag är den 

faktor som har mest betydelse för revisorsarvodet.  
	  

Skuldsättningsgrad	  	  
Vad som framgår ur tabell 28 är att det i stor utsträckning inte finns något signifikant 

samband mellan skuldsättningsgrad och revisorsarvodet.  Detta är förvånansvärt då tidigare 

forskning använt skuldsättningsgrad som mått på risk och fått som resultat att 

skuldsättningsgraden påverkar revisorsarvodet (Chan et al, 1993; Francis & Stokes, 1986; Gul 

& Tsui, 2001; Houghton & Jubb, 1999; Jubb et al, 1996; Pong & Whittington, 1994; Simunic, 

1980). Eftersom vi inte fick något signifikant samband mellan skuldsättningsgraden och 

revisorsarvodet ifrågasätter vi ifall skuldsättningsgraden är ett lämplig mått på risk. Möjligtvis 

borde skuldsättningsgraden justerats för bransch då det framgick i vår undersökning att 

skuldsättningsgraden var branschberoende. Exempelvis hade finansiella företag en högre 

skuldsättningsgrad än övriga företag. Ett mer lämpligt mått på risk hade kunnat vara 

betavärdet. 

 

En tänkbar förklaring till att vi inte fick ett signifikant samband kan vara att företag med en 

hög skuldsättningsgrad övervakas av långivarna vilket innebär att revisorns övervakning inte 
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nödvändigtvis ökar i lika stor utsträckning som förväntats. Det var till och med så att en studie 

av Leventis et al (2011) påvisade att en hög skuldsättningsgrad minskade revisorsarvodet pga. 

långivarnas övervakning. 
 

Kundfordringar	  
Våra resultat vad gäller kundfordringar är i linje med tidigare forskning, då alla tester visade 

positivt signifikant samband mellan kundfordringar och revisorsarvodet. Detta indikerar på att 

kundfordringar innebär mer revisionsinsatser då det är en balanspost vars värde kan 

manipuleras och är riskfylld (Francis & Stokes, 1986; Simunic, 1980). 	  
	  

Varulager	  
Vad som framgår ur tabell 28 är att större delen av testerna påvisade ett negativt samband 

mellan varulager och revisorsarvodet vilket är motsatt vad vi förväntat oss utifrån vad tidigare 

forskare framhävt (Francis & Stokes, 1986; Simunic, 1980). Detta kan tyda på att varulagret 

är ett olämpligt mått på företags komplexitet vad gäller påverkan på revisorsarvodet. Precis 

som vad gäller skuldsättningsgraden är posten varulager branschspecifik, exempelvis saknade 

finansiella företag i vår undersökning varulager medan tillverkande företag hade stora 

varulager. I och med detta kan tänkas att varulager som mått på komplexitet inte är 

applicerbart på alla typer av företag. Företag som saknar varulager, t.ex. finansiella företag, 

hade kanske behövt ett annat mått på komplexitet istället för varulagret.  
 

Revisionsbyrå	  
Ur tabell 28 framgår det att det inte finns något signifikant samband mellan revisionsbyråns 

storlek och revisorsarvodet. Detta är inte i linje med tidigare forskning då dessa fann att The 

Big Four tar ut ett högre revisorsarvode (Francis, 1984; Gist, 1994; Houghton & Jubb 1999; 

Jubb et al, 1996; Palmrose, 1986: Pong & Whittington, 1994; Simunic, 1980; Turpen, 1990). 

Att vi inte fick signifikant samband kan bero på att The Big Four reviderade 96 procent av 

företagen i vår undersökning där de återstående fyra procenten befann sig på Mid Cap listan. 

Ifall vi hade undersökt mindre företag hade förmodligen fler företag haft övriga byråer istället 

för The Big Four och vi hade möjligtvis fått ett annat resultat.  Detta indikerar på att 

revisionsbyrån inte är en lämplig variabel som förklaring på revisorsarvodets storlek i stora 

svenska börsnoterade företag. 

	  	  



	   103	  

6.5	  Avslutande	  diskussion	  
Styrelsens uppgift är att ha insyn i vad som händer i företaget och har därför en viktig roll i att 

skapa förtroende för styrningen av företaget för att minska informationsasymmetrin mellan 

ägare och företagsledning. Styrelsen ska även kontrollera och övervaka företagsledningen så 

att de agerar i ägarnas intresse (Fama & Jensen, 1983). Även revisorn i sin roll som väktare 

ska minska informationsasymmetrin mellan ägare och företagsledning genom att granska 

styrelsens skötsel av företaget samt den finansiella redovisningen och säkerställa 

tillförlitligheten i denna. Därigenom ska revisorn ge ägarna förtroende för redovisningen och 

styrningen av företaget (Catasús & Gröjer, 2005). Ifall styrelsen inte effektivt övervakar 

företagsledningen måste revisorn öka sin övervakning vilket leder till att ägarna får betala en 

högre övervakningskostnad genom revisorsarvodet (Leventis et al, 2011).  

 

Hur effektivt styrelsen utövar sin övervakning beror på styrelsesammansättningen och för att 

svara på frågan om hur revisorsarvodet påverkas av styrelsesammansättningen kan detta 

kopplas till agentteorin, resursberoendeteorin och upper echelon teorin. Detta eftersom 

styrelsen är det organ som ska öka företagets prestationer genom övervakning av 

företagsledningen och redovisningen samt bidra med värdefulla resurser till företaget så som 

ekonomikunskaper, där demografiska variabler påverkar styrelsens prestationer. Vi delade in 

våra hypoteser utifrån tre övergripande kategorier; övervakning, resurstillhandahållande och 

mångfald, men trots detta är det svårt att analysera resultaten endast utifrån ett antagande. 

Detta eftersom övervakning, resurstillhandahållande och mångfald påverkar varandra. 

Exempelvis påverkar mångfald styrelsens övervakning, men även resurstillhandahållande som 

i sin tur påverkar övervakningen.  

 

Styrelsens övervakning är det antagande som våra hypoteser i störst utsträckning byggde på 

t.ex. att styrelsens övervakning är beroende av antal styrelseledamöter, ifall VD:n är ledamot, 

andel oberoende ledamöter samt andel ledamöter som är ägare. Våra hypoteser som endast 

grundades på att styrelsens övervakning skulle påverka revisorsarvodet, härstammande från 

agentteorin, stöddes i stor utsträckning inte i testerna. Detta kan tyda på att de klassiska 

antagandena om att oberoende och ägande styrelseledamöter skulle vara bättre övervakare 

endast är ett spel för gallerierna för att tillfredsställa aktieägarna och skapa legitimitet. 

Exempelvis sänder en styrelse med ledamöter som äger aktier ut signaler till intressenterna 
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dels att ledamöterna tror på företagets framgång, dels att ledamöterna är benägna att engagera 

sig i företagets drift.  

 

I vår studie har vi använt oss utav agentteorin som grund i flertalet av hypoteserna. Tidigare 

studier har även, med agentteorin som utgångspunkt, valt att undersöka hur olika 

styrelseegenskaper påverkar revisorsarvodet så som externa samt oberoende 

styrelseledamöter, och kommit fram till att dessa ledamöter minskar revisorsarvodet genom 

effektiv övervakning (Carcello et al, 2002; Dechow et al, 1996; Leventis & Dimitropoulos 

2010; Tsui et al, 2001). Då våra resultat inte indikerade på ett samband mellan oberoende 

ledamöter och revisorsarvodet kan detta tyda på att närvaron av oberoende ledamöter i 

styrelsen faktiskt inte påverkar styrelsens övervakningsförmåga och revisorsarvodet. 

 

En förklaring till att de hypoteser som endast grundade sig i agentteorin i större utsträckning 

inte gavs något stöd kan vara att vi utformade hypoteserna utifrån tidigare studier från länder 

med en annan styrelsestruktur än i Sverige. Därmed kan styrelsens funktion variera och 

styrelseegenskaper, så som oberoende och ägande styrelseledamöter, behöver inte påverka 

styrelsens övervakning i lika stor utsträckning i Sverige som i de länder där studierna tidigare 

genomförts. Ytterligare en aspekt är att ägarstrukturen skiljer sig mellan Sverige och de 

tidigare studerade länderna, så som att storägare ofta sitter med i styrelserna vilket kan 

medföra att olika resultat uppnås. Vad gäller styrelseledamöter som äger aktier i företaget fick 

vi inget samband vilket tyder på att ägare i styrelsen inte bedöms som bättre övervakare av 

redovisningen. Detta är inte i linje med tidigare studier (Chan et al, 1993; Niemi, 2005; 

O’Sullivan, 2000) vilket innebär att vår studie kan bidra med förståelse att ägare i styrelsen 

inte är av lika stor betydelse i stora börsnoterade företag som tidigare forskning framhävt.  
 

Även resterande hypoteser byggde delvis på övervakning så som att kvinnliga samt äldre och 

mer erfarna styrelseledamöter antogs vara bättre övervakare. Dessutom grundades hypotesen 

om utländska styrelseledamöter på att mångfald kan skapa konflikter som påverkar 

övervakningen vilket indikerar på att det faktiskt är övervakning som påverkar 

revisorsarvodet. Styrelsens resurstillhandahållande var grund för hypoteserna om 

ekonomiutbildning, ålder, varaktighet och andra styrelseuppdrag, där styrelseledamöternas 

olika kompetenser påverkar företagets styrning. Dessa faktorer påverkar även hur effektivt 
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styrelsen övervakar. Hur styrelsemångfald påverkar styrelsens resurstillhandahållande och 

övervakning var även grund för hypoteserna om andel kvinnliga samt utländska ledamöter.  

 

Resultaten i den empiriska analysen visar på att demografiska variabler i styrelsen påverkar 

revisorsarvodet. De demografiska variablerna som kan anses ha störst påverkan på 

revisorsarvodet är framförallt kön och etnicitet, då sambanden visar att företag med en hög 

andel kvinnliga respektive utländska ledamöter betalar ett högre revisorsarvode. Då våra 

resultat indikerar på att styrelser med hög andel kvinnor och hög andel utländska 

styrelseledamöter betalar ett högre revisorsarvode kan detta tyda på att styrelsemångfald som 

är bra i andra hänseenden, så som att skapa kreativitet och innovation, inte är bra vad gäller 

övervakning av företagsledningen. Däremot kan vi inte uttala oss om mångfald vad gäller 

utbildning och ålder då vi inte undersökte spridningen av dessa faktorer utan endast ett 

genomsnitt.  

 

En förklaring till varför kvinnliga respektive utländska ledamöter påverkar revisorsarvodet är 

att dessa skapar oenighet i styrelsen, vilket påverkar styrelsens övervakning negativt. 

Resultatet går i linje med tidigare forskning (Campbell & Mínguez-Vera, 2008; Elron, 1996; 

Erhardt et al, 2003; Hambrick et al, 1996; Knight et al, 1999) som framhåller att kvinnliga 

respektive utländska ledamöter skapar heterogenitet i styrelsen.  Heterogeniteten kan ge 

upphov till långsammare beslutsfattande, kommunikationsproblem och konflikter som gör 

styrelsen till sämre övervakare (Campbell & Mínguez-Vera, 2008; Elron, 1996; Erhardt et al, 

2003; Hambrick et al, 1996; Knight et al, 1999). Detta indikerar på att även fast hypoteserna 

grundades i upper echelon teorin är det agentteorin som kan användas för att förklara hur 

styrelsesammansättningen påverkar revisorsarvodet. Detta trots att de vanliga agentteoretiska 

faktorerna oberoende ledamöter samt ägande ledamöter inte fick något stöd i testerna.  

 

Resultaten visar alltså att agentteorin i störst utsträckning kan tillämpas på hur styrelsen 

påverkar revisorns övervakning och arvode genom sin egen övervakning. Gällande 

äganderättsteorin, där vi antog att styrelseledamöter som är ägare utför bättre övervakning, 

verkar denna vara irrelevant, då resultaten inte indikerar på att dessa ledamöter var bättre 

övervakare. Vidare vad gäller resursberoendeteorin kan den inte i lika stor utsträckning 

användas för att förklara styrelsesammansättningens påverkan på revisorsarvodet eftersom 

resultaten indikerar på att det är övervakning och inte resursbidragande som påverkar 

revisorarvodet i vår studie. Detta eftersom hypoteserna som byggde på 
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resurstillhandahållande i stor utsträckning inte stöddes. I och med att hypotesen om 

styrelseledamöternas varaktighet och ålder fick lite stöd i testerna kan detta tyda på att den 

viktigaste resursen som påverkar revisorns bedömning av risken är styrelseledamöternas 

erfarenhet. Då även övervakningen kan påverkas av styrelseledamöternas erfarenhet indikerar 

detta på att övervakning och agentteorin är den teori som bäst kan förklara 

styrelsesammansättningens påverkan på revisorsarvodet.  
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Kapitel	  7	  –	  Slutsatser	  	  
	  
 

detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysens 

resultat som kopplas samman med den teoretiska referensramen, syftet och 

problemformuleringen. Slutligen redogörs det för teoretiska och praktiska 

implikationer samt förslag till fortsatt forskning. 
 

	  

7.1	  Slutsatser	  
Vårt examensarbete syftade till att förklara hur styrelsesammansättningen påverkar 

revisorsarvodet. De fyra teorierna, agentteorin, äganderättsteorin, resursberoendeteorin och 

upper echelon teorin som studien baserades på, kan användas för att förklara hur 

styrelsesammansättningen påverkar revisorsarvodet. Dock uppvisar äganderätts- och 

resursberoendeteorin begränsningar eftersom de hypoteser som byggde på dessa teorier i stor 

utsträckning inte uppvisade något samband.  

 

Vår studie visar att styrelsesammansättningen påverkar revisorsarvodet. Detta då studien 

påvisade att företag med högre andel kvinnliga respektive utländska styrelseledamöter 

erlägger ett högre revisorsarvode än likvärdiga företag. En förklaring till detta är att mångfald 

gällande kön och etnicitet skapar heterogenitet i styrelsen vilket ökar risken för att konflikter 

kan uppstå. Detta leder till att styrelsen får en sämre övervakningsförmåga som får till följd 

att revisorn måste öka sin revisionsomfattning och övervakning. Då revisorsarvodets storlek 

avgörs av revisionsomfattningen och eftersom en styrelse med mångfald kräver mer 

revisionsinsatser leder detta i sin tur till högre revisorsarvode.  

 

Vidare visar studien på att företag som har VD:n som ledamot också betalar ett högre 

revisorsarvode. Detta eftersom styrelsens övervakningsförmåga även minskar när VD:n är 

ledamot, vilket leder till att revisorn måste öka sin övervakning och därmed även 

arvoderingen. 

 

Genom att det är övervakningen som styrelsesammansättningen påverkar, i vår studie, är det 

således agentteorin som är den teori som främst kan förklara hur styrelsesammansättningen 

påverkar revisorsarvodet. Sammantaget kan slutsatsen dras att styrelsen har en påverkan på 

I 
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revisorsarvodet genom övervakning där dess sammansättning har betydelse. Detta då 

kvinnliga och utländska styrelseledamöter samt VD:n som styrelseledamot påverkar 

revisorsarvodet genom försämrad övervakning. 

 

7.2	  Implikationer	  

7.2.1	  Teoretiska	  implikationer	  
Studiens resultat, som indikerar på att styrelsesammansättningen påverkar revisorsarvodet, 

kan bidra till den teoretiska utvecklingen kring revisorsarvodets storlek och då främst till 

forskningen kring börsnoterade företag och styrelsesammansättningens betydelse för 

revisorsarvodet. Detta eftersom vår studie med utgångspunkt i agentteorin indikerar på att det 

finns samband mellan styrelsesammansättningen och revisorsarvodet. Vår studie kan bidra 

med förståelse för hur mångfald påverkar styrelsens övervakning och utveckla kopplingen 

mellan upper echelon teorin och agentteorin.  

 

Då tidigare studier endast undersökt en faktor i styrelsesammansättningen, exempelvis 

oberoende ledamöter och dess påverkan på revisorsarvodet kan vår studie bidra med hur 

andra faktorer kan påverka revisorsarvodet. Detta då vår studie undersökte tio faktorer 

samtidigt. Dessutom har, vad vi har vetskap om, ingen liknande studie gjorts på svenska 

styrelser. Då tidigare studier utgått från företag i länder där styrelsen har en annan 

uppbyggnad och funktion än i Sverige, bland annat i USA där fler interna styrelseledamöter är 

tillåtet, ger vår studie både praktiskt och teoretiskt bidrag.  

 

Agentteorin förespråkar att externa styrelseledamöter är bättre övervakare och tidigare studier 

har framfört att externa kan fungera som substitut för revisorn och därmed minska 

revisorsarvodet (Chahine & Filatotchev, 2011; Leventis & Dimitropoulos, 2010). Då dessa 

studier är gjorda i länder där fler än en intern styrelseledamot är tillåten kan vår studie bidra 

med att detta resonemang även kan tillämpas på styrelser där endast en intern styrelseledamot, 

i vårt fall VD:n, är tillåten. Detta eftersom vår studie visade att VD:n som ledamot minskade 

styrelsens övervakningsförmåga genom att arvodet var högre. Då vår studie är i enlighet med 

att externa ledamöter är bättre övervakare visar detta på att agentteorin kan användas för att 

förklara styrelsesammansättningens påverkan på revisorsarvodet.  
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Vårt viktigaste resultat och bidrag till forskningen är att mångfald i styrelsen gällande kön och 

etnicitet samt VD:n som styrelseledamot faktiskt påverkar revisorsarvodet genom försämrad 

övervakning. I och detta måste framtida forskare ta hänsyn till styrelsen vad gäller dess 

betydelse för revisorsarvodet. 

7.2.2	  Praktiska	  implikationer	  
Intressenter såsom företag och valberedningar som ska utse styrelseledamöter kan genom vår 

studie få kunskap om hur styrelsesammansättningen påverkar revisorsarvodet, vilket kan göra 

studiens resultat värdefullt. Vidare kan styrelser använda sin sammansättning som en styrka 

ifall de är medvetna om hur styrelsesammansättningen påverkar arvodet vid upphandling av 

revision. Studien kan även bidra med en viss medvetenhet om att mångfald vad gäller kön och 

etnicitet, som kan vara bra i andra hänseenden så som kreativitetsskapande, kan försämra 

styrelsens övervakningsförmåga och leda till ett högre revisorsarvode för företaget. 

Heterogenitet i styrelser verkar inte bedömas som effektivt vad gäller övervakning av 

revisorn. Därmed kan vår studie även bidra med kunskap för företag att det krävs en 

övervägning mellan fördelen med mångfald så som kreativitet och nackdelen med ökade 

agentkostnader. 

 

Dessutom kan företag dra lärdomar av att när VD:n är styrelseledamot kan styrelsens 

övervakningsförmåga försämras och revisorsarvodet blir högre. Detta eftersom när VD:n är 

ledamot kan denne påverka styrelsens övervakning över sitt eget arbete. Då 

styrelsesammansättningens påverkan på revisorsarvodet är ett relativt outforskat område och 

vår studie gav tvetydiga resultat vad gäller vissa faktorer så som antal styrelseledamöter, ålder 

samt varaktighet i styrelsen behövs mer forskning för att sambanden ska bli tydligare.  

 

7.3	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Studiens syfte var att med hjälp av olika faktorer förklara hur styrelsesammansättningen 

påverkar revisorsarvodet. Då resultaten påvisade att det finns samband mellan andel kvinnliga 

respektive utländska ledamöter tyder detta på att det är styrelsemångfald som har påverkan på 

revisorsarvodet. Därför borde andra former av mångfald kunna påverka revisorsarvodet så 

som utbildning och ålder, vilka vi inte undersökte. Vi beaktade visserligen dessa faktorer i 

studien, men inte hur spridningen av dessa var i styrelserna utan studerade endast ett 

genomsnitt och därför vore det intressant att komplettera studien med en sådan undersökning. 
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Vi studerade styrelseledamöternas varaktighet i styrelsen och fann till stor del inget samband. 

Vi argumenterade för att en lång varaktighet kan göra att styrelseledamöter bygger en 

förtroenderelation med revisorn, vilket skulle kunna leda till att revisorn bedömer företagets 

risk som lägre. Men eftersom vi inte beaktade under hur lång period revisorn varit företagets 

revisor hade det varit intressant att utveckla studien och beakta revisorns varaktighet, då även 

detta kan påverka förtroenderelationen och därmed revisorsarvodet. 

 

En annan utveckling som skulle kunna göras av vår studie är att särskilja på oberoende 

ledamöter i andel oberoende ledamöter mot företaget respektive företagsledningen samt de 

större ägarna. Detta eftersom vi inte fick något stöd för vår hypotes vilket kan bero på att vi i 

studien inte särskilde på de olika typerna av oberoende.  

 

Studien kan även utvecklas vidare genom att inkludera styrelseledamöternas eventuella 

tidigare anställning då tidigare forskare (Basioudis, 2007) funnit att detta kan påverka. I vår 

studie antog vi att det var utbildning och erfarenhet som var av betydelse. Men då våra 

resultat inte indikerade på att detta stämde kan det snarare ha varit styrelseledamöternas 

nätverk som påverkade revisorsarvodet och inte utbildning och erfarenhet. 

 

Eftersom vi endast tittade på revisionsbyråns storlek kan vi ha uteslutit andra viktiga faktorer 

som också skulle kunna påverka revisorsarvodet så som revisionsbyråns respektive företagets 

säte. Då styrelsen ska representera ägarna hade det även varit intressant att studera hur 

ägarstrukturen påverkar revisorsarvodet genom att ta hänsyn till exempelvis antal ägare, 

befintliga kontrollägare och företagsledningens ägarandel. Även vad gäller antal dotterbolag 

kan framtida studier utvecklas genom att undersöka antalet utländska dotterbolag. Detta 

eftersom vi tror att antal utländska dotterbolag kan påverka antalet utländska ledamöter samt 

även har en betydelse för företagets komplexitet. I och med att företagets komplexitet är en 

betydande faktor i fastställandet av revisorsarvodet borde fler utländska dotterbolag öka 

komplexiteten och därmed revisorsarvodet. 

 
Vid studien av förändringen mellan åren 2009 och 2010 fick vi inget signifikant samband alls, 

vilket vi tror kan bero på tröghet i revisorsarvodet. Därmed kan vi rekommendera kommande 

forskare som tänker genomföra liknande studier att studera en längre tidsserie.  
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Bilaga	  1.	  Univariat	  analys	  
	  
1.1 Regression	  för	  att	  skapa	  storleksjusterat	  

revisorsarvode	  
	  

 
 
 

Ostandardiserad  
koefficient 

Standardiserad 
koefficient 

t Sig. 

B Standardfel Beta 

 
Konstant 6,495 0,919  7,070 0,000 
LogTT 0,392 0,040 0,549 9,779 0,000 
Tabell	  1:1	  Bivariat	  regression,	  logaritmerat	  revisorsarvode	  som	  beroende	  
variabel	  och	  logaritmerade	  totala	  tillgångar	  som	  oberoende	  variabel	  
	  
	  
	  
	  
1.2 Normalfördelning	  före	  och	  efter	  logaritmering	  	  

	  
	  

	  
	  
Diagram	  1:1	  Histogram	  och	  normalfördelningskurva	  av	  revisorsarvode	  och	  
logaritmerat	  revisorsarvode	  
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Diagram	  1:2	  Histogram	  och	  normalfördelningskurva	  av	  justerat	  revisorsarvode	  och	  
logaritmerat	  justerat	  revisorsarvode	  
	  

Diagram	  1:3	  Histogram	  och	  normalfördelningskurva	  av	  totala	  tillgångar	  och	  
logaritmerade	  totala	  tillgångar	  

	  

	  
	  
Diagram	  1:4	  Histogram	  och	  normalfördelningskurva	  av	  skuldsättningsgrad	  och	  
logaritmerad	  skuldsättningsgrad	  
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Diagram	  1:5	  Histogram	  och	  normalfördelningskurva	  av	  antal	  dotterbolag	  och	  
logaritmerat	  antal	  dotterbolag	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Diagram	  1:6	  Histogram	  och	  normalfördelningskurva	  av	  kundfordringar	  relaterat	  till	  
totala	  tillgångar	  och	  logaritmerad	  kundfordringar	  relaterat	  till	  totala	  tillgångar	  
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Diagram	  1:7	  Histogram	  och	  normalfördelningskurva	  av	  varulager	  relaterat	  till	  totala	  
tillgångar	  och	  logaritmerad	  varulager	  relaterat	  till	  totala	  tillgångar	  

	  
	  
	  
	  

	  
Diagram	  1:8	  Histogram	  och	  normalfördelningskurva	  av	  varaktighet	  och	  logaritmerad	  
varaktighet	  
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Bilaga	  2.	  Bivariat	  analys	  
	  
2.1	  Levenes	  test	  och	  t-‐test	  	  
 
	  
 

 
Levenes test för 

lika varians 

T-test för lika medelvärde 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

df 

 

Sig. 

(2-tailed) 

Skillnad i 

medel-

värde 

Skillnad i 

standard- 

fel 

95%Konfidensinterval 

Undre  Övre 

Revisors-
arvode 

Equal 
variances 
assumed 

0,153 0,696 -1,984 222 0,049 -0,297 0,015 -0,593 -0,002 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-1,990 217,47 0,048 -0,297 0,149 -0,592 -0,003 

Tabell	  2:1	  Levenes	  test	  och	  t-‐test	  av	  revisorsarvodets	  medelvärde	  för	  företag	  med	  VD:n	  
som	  ledamot	  och	  företag	  där	  VD:n	  inte	  är	  ledamot	  
 
 
 
 
 

 
Levenes test för  
lika varians 

T-test för lika medelvärde 

 

F 

 

Sig. 

 

t 

 

df 

 

Sig.  

(2-tailed) 

Skillnad i 

medel-

värde 

Skillnad i 

standard-

fel 

95% Konfidensintervall  

Undre  Övre 

Revisors-
arvode 

Equal 
variances 
assumed 

4,331 0,039 -0,992 222 0,322 -0,361 0,364 -1,078 0,356 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-1,985 13,516 0,068 -0,361 0,181 -0,752 0,030 

Tabell	  2:2	  Levenes	  test	  och	  t-‐test	  av	  revisorsarvodets	  medelvärde	  för	  företag	  med	  med	  
icke-‐	  Big	  Four	  respektive	  Big	  Four	  som	  revisionsbyrå	  
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2.2	  Test	  för	  kurvlinjärt	  samband	  av	  antal	  styrelseledamöter	  
och	  revisorsarvodet	  	  
	  

 
R R2 Justerad R2  Std. error of the 

estimate 
0,207 0,043 0,038 4091,682 

Tabell	  2:3	  Förklaringsgrad	  för	  linjär	  regression	  
	  
 

 
 Ostandardiserad 

koefficient 
Stand. 

koefficient 
t Sig. 

B Standardfel Beta 
Antal ledamöter 572,577 181,905 0,207 3,148 0,002 
Konstant -2664,725 1338,102  -1,991 0,048 
Tabell	  2:4	  Linjär	  regression	  av	  antal	  ledamöter	  och	  revisorsarvodet	  	  
	  
	  
 

R R2 Justerad R2  Std. error of the 
estimate 

0,211 0,044 0,036 4097,454 
Tabell	  2:5	  Förklaringsgrad	  för	  kvadratisk	  regression	  
	  
 

 
 Ostandardiserad 

koefficient 
Stand. 

koefficient 
t Sig. 

B Standardfel Beta 
Antal ledamöter -284,656 1411,616 -0,103 -0,202 0,840 
Antal ledamöter2 57,243 93,474 0,312 0,612 0,541 
Konstant 410,633 5197,584  0,079 0,937 
Tabell	  2:6	  Kvadratisk	  regression	  av	  antal	  ledamöter	  och	  revisorsarvodet	  
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Bilaga	  3.	  Multivariat	  analys	  
	  
3.1	  Test	  av	  normalfördelning	  av	  residualerna	  	  

Diagram	  3:1	  residualernas	  spridning	  
	  
	  
3.2	  Test	  av	  multikollinaritet	  	  
	  

 

 
Ostandardiserad 

Koefficient 
Stand. 

Koefficient 

t Sig. 

Kollineraitet 

 
B Std. fel Beta Tolerans VIF 

 
Konstant 7,318 1,123  6,519 ,000   

Totala tillgångar (TT) -,170 ,041 -,285 -4,120 ,000 ,570 1,753 

Antal dotterbolag ,238 ,062 ,234 3,849 ,000 ,737 1,357 

Skuldsättningsgrad ,132 ,030 ,266 4,422 ,000 ,754 1,327 

Kundfordringar relaterat till TT -,095 ,031 -,178 -3,090 ,002 ,822 1,217 

Varulager relaterat till TT ,120 ,051 ,161 2,385 ,018 ,598 1,672 

Antal ledamöter 1,920 ,604 ,190 3,181 ,002 ,770 1,299 

Andel kvinnor 1,388 ,345 ,245 4,017 ,000 ,734 1,362 

Andel utländska -,599 ,311 -,112 -1,927 ,055 ,807 1,239 

Andel oberoende -,226 ,298 -,045 -,759 ,449 ,794 1,260 

Andel ägare ,051 ,017 ,198 3,075 ,002 ,662 1,511 

Ålder ,434 ,306 ,087 1,421 ,157 ,734 1,363 

Andel med ekonomiutbildning -,023 ,049 -,027 -,464 ,643 ,794 1,259 

Andra styrelseuppdrag -,410 ,164 -,156 -2,502 ,013 ,707 1,414 

Varaktighet -,238 ,312 -,044 -,761 ,447 ,829 1,206 

Revisionsbyrå ,282 ,142 ,125 1,983 ,049 ,689 1,452 

Tabell	  3:1	  Test	  av	  multikollinaritet	  med	  alla	  oberoende	  variabler	  exklusive	  antal	  
dotterbolag	  år	  2009	  och	  2010	  
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Ostandardiserad 

Koefficient 
Stand. 

Koefficient 

t Sig. 

Kollinearitet 

 
B Std. fel Beta Tolerans VIF 

Konstant 4,489 ,905  4,959 ,000   

Totala tillgångar (TT) ,344 ,049 ,391 7,019 ,000 ,771 1,297 

Antal dotterbolag ,032 ,056 ,032 ,573 ,567 ,790 1,266 

Skuldsättningsgrad ,169 ,027 ,339 6,133 ,000 ,782 1,279 

Kundfordringar relaterat till TT -,046 ,029 -,086 -1,588 ,114 ,813 1,230 

Varulager relaterat till TT ,039 ,044 ,052 ,868 ,387 ,674 1,483 

Antal ledamöter 1,280 ,572 ,126 2,236 ,026 ,749 1,334 

Andel kvinnor ,858 ,324 ,152 2,649 ,009 ,730 1,369 

Andel utländska -,040 ,293 -,007 -,135 ,892 ,796 1,256 

Andel oberoende -,349 ,278 -,069 -1,256 ,211 ,801 1,248 

Andel ägare ,026 ,015 ,101 1,702 ,090 ,683 1,464 

Ålder ,161 ,279 ,032 ,578 ,564 ,770 1,299 

Andel med ekonomiutbildning -,010 ,046 -,011 -,209 ,835 ,795 1,258 

Andra styrelseuppdrag -,391 ,153 -,148 -2,552 ,011 ,708 1,412 

Varaktighet -,224 ,292 -,041 -,768 ,443 ,830 1,205 

Revisionsbyrå ,074 ,134 ,033 ,550 ,583 ,676 1,478 

Tabell	  3:2	  Test	  av	  multikollinaritet	  med	  alla	  oberoende	  variabler	  exklusive	  totala	  
tillgångar	  år	  2009	  och	  2010	  
 
 

  
Ostandardiserad 

Koefficient 

 
Stand. 

Koefficient 

 

 

t 

 

 

Sig. 

 
Kollinearitet 

B Std. Fel Beta Tolerans VIF 

1 

Konstant -,035 ,028  -1,244 ,216   

Totala tillgångar (TT) -,133 ,102 -,150 -1,307 ,194 ,741 1,350 

Antal dotterbolag ,000 ,057 ,001 ,008 ,994 ,775 1,291 

Skuldsättningsgrad -,510 ,912 -,071 -,559 ,577 ,600 1,666 

Kundfordringar relaterat till TT -,013 ,026 -,058 -,513 ,609 ,760 1,316 

Varulager relaterat till TT ,000 ,003 -,008 -,069 ,945 ,809 1,236 

Antal ledamöter ,051 ,042 ,149 1,216 ,227 ,647 1,546 

Andel kvinnor ,020 ,320 ,007 ,064 ,949 ,819 1,221 

Andel utländska ,049 ,118 ,043 ,418 ,677 ,921 1,086 

Andel oberoende ,045 ,304 ,017 ,148 ,882 ,771 1,296 

Andel ägare -,151 ,130 -,129 -1,157 ,250 ,787 1,271 

Ålder -,164 ,163 -,112 -1,012 ,314 ,792 1,263 

Andel med ekonomiutbildning ,007 ,015 ,055 ,470 ,640 ,711 1,406 

Andra styrelseuppdrag ,001 ,029 ,004 ,033 ,974 ,674 1,483 

Varaktighet ,127 ,239 ,058 ,532 ,596 ,806 1,241 

Revisionsbyrå ,001 ,034 ,004 ,041 ,967 ,871 1,149 

Tabell	  3:3	  Test	  av	  multikollinaritet	  med	  alla	  oberoende	  variabler	  för	  förändringen	  
mellan	  år	  2009	  och	  2010	  
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Bilaga	  4.	  Bortfall	  
	  
4.1	  Företag	  som	  inte	  hade	  varit	  noterade	  2009	  och/eller	  
2010	  
	  
CDON Group AB 

Concentric AB 

EnQuest PLC 

Semafo Inc. AB 

Transmode Holding AB 

 

4.2	  Företag	  som	  hade	  en	  annan	  redovisningsvaluta	  än	  
svenska	  kronor	  
	  
ABB Ltd. 

Alliance Oil Company Ltd. 

Astra Zeneca Plc. 

Autoliv Inc.  

Black Earth Farming Ltd.  

East Capital Explorer AB 

Lundin Mining Corporation  

Lundin Petroleum AB 

Millicom International Cellular S.A. 

Nordea Bank AB 

Oriflame Cosmetics S.A. 

Rezidor Hotel Group AB  

Stora Enso Oyj 

Tieto Oyj 

Unibet Group Plc. 

Vostok Nafta Investment Ltd. 

	  
 
 

	  


