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SAMMANFATTNING  
 
Idag pågår en debatt mellan företagens olika intressenter angående aktiemarknadens 
resursutnyttjande, speciellt rörande utdelningspolitiken i de svenska börsbolagen. Åtskilliga 
ägare vill se ökade utdelningar och menar att kapitalmarknaden bättre än företaget kan 
investera pengarna i lönsamma projekt. Ledningen å sin sida motsätter sig detta och hävdar 
vikten av en god likviditet inför framtida investeringar. Motsättningarna blir dessutom än större 
då företaget har stora fria kassaflöden. Vid ett stort fritt kassaflöde har ledningen incitament till 
att investera i projekt med negativa nettonuvärden. Detta då det maximerar ledningens 
intressen såsom bonus, status etcetera som är beroende av storleken på bolaget. Studier visar att 
en ökad intressekonflikt mellan ledning och ägare förstärker revisorns arbete och därigenom 
bör ett större fritt kassaflöde uppvisa ett positivt samband med revisionsarvode. Samtidigt kan 
denna intressekonflikt reduceras genom en ökad skuldnivå. Ett lån skapar disciplin med en 
odiskutabel regelbunden amortering som minskar det fria kassaflödet. Därigenom bör en ökad 
skuldnivå i bolag med högt fritt kassaflöde reducera revisionsarvodet. Detta resulterade i 
följande problemformulering: 
 
Finns ett positivt samband mellan revisionsarvode och fritt kassaflöde i svenska börsnoterade 
företag och är sambandet beroende av företagens tillväxtmöjligheter och skuldnivå? 
 
Studier från de senaste tre decennierna har påvisat att viktiga faktorer som påverkar 
revisionsarvodet är klientens storlek, risk, komplexitet och val av revisor. I vår studie ämnar vi 
inkludera dessa variabler som kontrollvariabler och därutöver utöka forskningen genom att 
fokusera på vår undersökningsvariabel fritt kassaflöde och dess samband med revisionsarvodet.  
 
Studien genomförs genom en totalundersökning på Stockholmsbörsens Large Cap under 2005 
vilket resulterade i 57 företag som ansågs intressanta för studien. Det empiriska resultatet 
erhålls genom en multipel regressionsanalys. 
 
Vår studie indikerar inget samband mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode i den valda 
urvalsgruppen. Däremot när urvalet minskas till att endast inkludera företag med relativt låga 
tillväxtmöjligheter signalerar resultaten på ett positivt samband. Vi finner dessutom stöd för att 
skuldnivån kan minska agentproblematiken genom den kraftiga minskning av sambandet som 
uppstår vid en hög skuldnivå. Detta betyder att agentteorin rörande problematiken med fritt 
kassaflöde kan appliceras på svenska förhållanden där fritt kassaflöde ökar agentproblematiken 
och skuldnivån reducerar den. 
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1 INLEDNING  
I detta inledande avsnitt kommer vi att ge en introduktion till ämnet samt motivera varför vår studie är 
intressant. Vi presenterar också vårt problem och vårt syfte med studien samt en kort beskrivning av 
våra hypoteser vilka vi återkommer till i studiens slutsatser. Vi ger även några definitioner som kan 
vara bra att ha i åtanke under den fortsatta läsningen. Avslutningsvis ges beskrivning och motivering 
till den fortsatta dispositionen.  

1.1 Problembakgrund 
 
Den globala ekonomin är just nu inne i en av de starkaste högkonjunkturerna någonsin. 
Prognosmakare från Internationella Valutafonden, IMF, menar dessutom att denna höga tillväxt 
kommer att fortsätta under 2007 och 2008 med en ökning på nästan 5 procent årligen. Även 
den svenska regeringen hyser en stark tilltro till ekonomin och prognostiserar en tillväxt i 
Sverige på 4,2 procent under 2007 och fortsatt hög under 2008. Denna kraftiga tillväxt tros 
även ha en märkbar effekt i hushållen där den disponibla inkomsten antas öka med 5,7 procent 
under 2007.1 Den starka utvecklingen påverkas av regeringens nuvarande budgetpolitik där 
sysselsättning är i fokus vilket ytterligare stärker tillväxten.2 En ökning av hushållens resurser 
bör öka såväl deras konsumtion som sparande. Experter menar att hushållen trots detta har en 
viss oro för den framtida ekonomiska utvecklingen vilket leder till ett fortsatt starkt sparande, 
och då framför allt i aktier och fonder3. Sparandet i aktier har stigit mycket det senaste 
decenniet och hela 84 procent av landets vuxna är aktieägare4. Vi ser därför att aktiemarknaden 
har fått en ökad betydelse för svenskarna. Aktiemarknaden är även en viktig faktor för den 
svenska ekonomin då den möjliggör kapitalanskaffning och främjar effektivt resursutnyttjande 
samt ekonomisk tillväxt i en fungerande marknadsekonomi5.  
 
Idag pågår en debatt mellan företagens olika intressenter angående aktiemarknadens 
resursutnyttjande, speciellt rörande utdelningspolitiken i de svenska börsbolagen. I centrum av 
debatten finns finansmannen Christer Gardell, med ett stort inflytande och betydelse i svenskt 
näringsliv genom finansbolaget Cevian, och andra inblandade intressenter. Frågan gäller de 
starkt växande kassorna hos svenska företag som ägt rum efter de senaste årens högkonjunktur. 
Gardell tillsammans med åtskilliga andra ägare vill se ökade utdelningar och menar att 
kapitalmarknaden bättre än företaget kan investera pengarna i lönsamma projekt. Ledningen 
däremot manar till försiktighet och motsätter sig en alltför frikostig utdelningspolitik samt 
hävdar vikten av en god likviditet inför framtida investeringar.6 Debatten grundar sig i de olika 
intressenternas syn på bolagens optimala kapitalstruktur. Ledningen betonar den traditionella 
synen med långsiktighet där försiktighet och maktambitioner är ledorden. I enlighet med 
tanken om den optimala kapitalstrukturen vill dock ägarna att kapital som inte utnyttjas till 
lönsamma investeringar delas ut till dem som bättre kan förvalta pengarna.7 Detta effektiviserar 

                                                
1 Bergkvist, Lars-Georg, ”ANALYS: Finansplanen – Räntan stiger snabbare när Borg gasar”, Svenska Dagbladet, 
2007-04-17. 
2 Jonsson, Gunnar, ”Allt vi gör handlar om att få tillbaka människor i arbete”, Dagens Nyheter, 2007-04-17. 
3 Petersen, Leif, ”Hushållen satsar på trygghet”, Svenska Dagbladet, 2005-08-22. 
4 Thulin, Carl, ”Åtta av tio svenskar äger aktier”, Dagens Industri, 2004-01-27.  
5 Nationalencyklopedins Internettjänst, Sökord: Kapitalmarknad, http://www.ne.se. Hämtat: 2007-04-19 15.00. 
6 Sunden, Maria, ”Leif Johansson in i matchen”, Svenska Dagbladet, 2006-09-09 och Aronsson, Cecilia. ”Christer 
Gardell har rätt”, Veckans Affärer, 2006-09-14. 
7 Billing, Anders, ”Volvoräden: Industriduellen”, Affärsvärlden, 2006-09-13. 
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kapitalmarknaden och lämnar företagen med en större utmaning att söka nytt kapital via 
nyemission vid framtida investeringar8. 
 
Intressekonflikten mellan ledning och ägare uppstår då företagsledningen har incitament att 
motverka tanken om den optimala kapitalstrukturen med behållandet av så mycket kapital som 
möjligt. Detta då ledningen i egna syften vinner på en stark kassa och ett växande bolag, även 
om dessa investeringar inte genererar ett positivt kassaflöde. Skälet till detta är att det kommer 
ge ökade ersättningar och förmåner för ledningen vilket ofta är drivet av storleken på bolaget.9  
 
Jensen (1986) menar att intressekonflikten som föreligger även kommer inverka på det fria 
kassaflödet. Fritt kassaflöde är det kassaflöde som återstår när alla investeringar med positiva 
nettonuvärden gjorts. Vid ett stort fritt kassaflöde utan investeringsalternativ med positivt 
nettonuvärde kan ledningen komma att verka för att fortsätta investera trots att projekten har ett 
negativt nettonuvärde. Detta medför en maximering av ledningens intresse samtidigt som det 
inte är en optimal strategi för maximering av ägarnas kapital.10 Detta innebär att det kommer att 
behövas olika typer av strategier för ägarna för att reducera den kostnad som ledningens icke-
maximerande handlingar medför. Dessa kostnader benämns agentkostnader11.  
 
Sverige har internationellt sett en av den allra högsta separationen mellan kontroll/ledning av 
företaget och ägande/rätt till utdelningar av det fria kassaflödet12. Detta genom systemet av A- 
och B-aktier vilket ger en stark röstvärdesdifferentiering och som används av hela 55 procent 
av de svenska aktiebolagen13. Studier av bland annat La Porta et al. (2000) har visat att en hög 
separation av kontroll och kassaflöde är negativt förknippat med värdet på bolaget14. Detta då 
forskningen har visat att detta leder till investeringsbeslut som inte är optimala för företagets 
framtida vinstgenerering15. Kontrollägarna har exempelvis incitament till att få igenom 
investeringar som gynnar deras egna privata intressen eller intressen i andra bolag. För att 
skydda sig mot detta visar Bebchuk (2000) att aktieägarna motverkar denna förväntade 
minskning av företagets ekonomiska värde genom att diskontera aktiepriset med motsvarande 
värde16. Det har visat sig att denna diskontering är ovanligt hög i Sverige. Diskonteringen kan 
utgöra så mycket som över 30 procent17 men även andra studier signalerar en hög diskontering, 
då runt 6-25 procent beroende av vem som är den kontrollerande ägaren18. Detta visar på en 
konflikt mellan kontrollägarna och de ägare med starka kapitalinsatser och rättigheter till 
utdelningar av det fria kassaflödet. Därför bör Sverige vara en utmärkt plats för studier kring 
kassaflödet.  

                                                
8 Aronsson, Cecilia. 
9 Jensen, Michael C., “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, American Economic 
Review, Volym 76. Nr 2 (1986), s. 323. 
10 Ibid. 
11 Ibid., s. 308. 
12 Nilsson, Henrik och Mikko Zerni, “Controlling Owner, Agency Costs and the Corporate Governance Function 
of Auditing”, Working paper University of Oulu, (2006), s. 6. 
13 Tson Söderström, Hans (red.) et al., Ägarmakt och omvandling – Den svenska modellen utmanad, 
Ekonomirådets rapport 2003, Kristianstad: SNS Förlag, 2003. s. 55-61. 
14 La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer och Robert Vishny, “Investor Protection and 
Corporate Governance”, Journal of Financial Economics, Volym 58. Nr 3 (2002), s. 1166-1169. 
15 Nilsson, Henrik och Mikko Zerni, s. 7. 
16 Bebchuk, Lucian A., Reinier Kraakman och George Triantis, ”Stock Pyramids, Cross-ownership and Dual Class 
Equity: The Creation and Agency Costs of Seperating Control from Cash Flow Rights”, In R.K. Morck (ed), 
Concentrated Corporate Ownership, NBER, University of Chicago Press (2000), s. 8-15. 
17 Nilsson, Henrik och Mikko Zerni, s. 6. 
18 Cronqvist, Henrik och Mattias Nilsson, “Agency Costs and Controlling Minority Shareholders” Journal of 
Financial and Quantitative Analysis, Volym 38 Nr 4 (2003), s. 697. 
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Kapitalägarna samlar information för deras styrning av bolaget till stor del via de finansiella 
rapporterna.19 En hög trovärdighet på den finansiella informationen kommer att minska 
kapitalkostnaden för företagen delvis på grund av att kapitalmarknaden därigenom ser en 
minskad risk i företaget20. En minskning i informationsasymmetrin ger ett högre förtroende på 
marknaden och ökar investerarnas intresse och en minskning av informationsasymmetri 
kommer därför att leda till ett högre pris på en given andel i företaget och därigenom en 
minskad diskontering av värdet21. Det finns också ett samband mellan kvalitén på revision och 
kvalitén på den finansiella informationen22. Därför kommer revision vara av mycket central 
vikt för företag för att den minskar informationssymmetrin vilket reducerar agentkostnaden23. 
En studie av Nikkinen och Sahlström (2004) konstaterar dessutom att givet en hög 
agentkostnad kommer kostnaden för revision att öka24. Detta visar att agentteorin är nära 
sammankopplad med kostnaden för revision. 
 
Revisionsarvode har de senaste decennierna varit föremål för omfattande forskning. En av 
grundarna till detta forskningsområde var Simunic som 1980 publicerade ”The Pricing of 
Auditing Services: Theory and Evidence”, som än idag är otroligt betydelsefull inom 
området25. Där angavs att arvodet beror på ett flertal olika faktorer som tillsammans avgör 
storleken på revisionsarvodet. Studier med grunderna i Simunics forskning från 1980 har 
påvisat att viktiga faktorer som påverkar revisionsarvodet är klientens storlek, risk, komplexitet 
och val av revisor26. Tidigare studier har även visat på ett samband mellan det fria kassaflödet 
och storleken på revisionsarvode. Främst har Gul och Tsui (1998) genomfört en omfattande 
studie kring denna relation på publika bolag i Hong Kong och påvisat ett positivt samband 
mellan ett ökat fritt kassaflöde och ett ökat revisionsarvode. Detta genom att ett högt fritt 
kassaflöde används för värdeförstörande projekt och aktiviteter istället för att delas ut vilket 
kräver en ökad kontroll från revisorn.27  
 
Vidare signalerar teorin som benämnts hypotesen om det fria kassaflödet att ett högt kassaflöde 
tillsammans med små investeringsmöjligheter kommer missgynna aktieägarna28. Denna 
hypotes stödjer föreställningen och ovanstående studie i det hänseende att ett ökat kassaflöde 
innebär större risker vilket är en av revisorns viktigaste uppgift att hantera genom revisionen.  
 
Enligt hypotesen om det fria kassaflödet är ett sätt att minska agentproblematiken att minska 
det fria kassaflödet som ledningen har till förfogande genom en ökad skuldnivå. Ett lån skapar 

                                                
19 Nilsson, Henrik och Mikko Zerni, s. 7. 
20 Francis, Jennifer, Ryan LaFond, Per M. Olsson och Katherine Schipper, “Cost of Equity and Earnings 
Attributes”, The Accounting review, Volym 79 Nr 4 (2004), s. 1006-1007.  
21 Diamond, Douglas W. och Robert E. Verrecchia, “Disclosure, liquidity and the cost of capital”, Journal of 
Finance, Volym 46. Nr 4 (1991), s. 1325-1329. 
22 Becker, Connie L., Mark L. Defond, James Jiambalvo och K.R. Subramanyam, “The Effect of Audit Quality on 
Earnings Management”, Contemporary Accounting Research, Volym 15. Nr 1 (1998), s. 19. 
23 Nilsson, Henrik och Mikko Zerni, s. 7. 
24 Nikkinen, Jussi och Petri Sahlström, “Does Agency Theory Provide a General Framework for Audit Pricing?”, 
International Journal of Auditing, Volym 8 (2004), s. 261. 
25 Simunic, Dan A., “The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence”, Journal of Accounting Research, 
Volym 18 Nr 1 (1980), s. 161-190. 
26 Ibid. och Simunic, Dan A. och Michael T. Stein, “The Impact of Litigation Risk on Audit Pricing: A review of 
the Economics and the Evidence”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Volym 15. Supplement (1996), s. 
121. 
27 Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, “A Test of the Free Cash Flow and Debt Monitoring Hypotheses: 
Evidence from Audit Pricing”, Journal of Accounting and Economics, Volym 24. Nr 2 (1998), s. 220-235. 
28 Lang, Larry H. P., René M. Stulz, och Ralph A. Walking, “A Test of the Free Cash Flow Hypothesis – The Case 
of Bidder Returns”, Journal of Financial Economics, Volym 29. Nr 2 (1991), s. 316-317. 
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disciplin med en odiskutabel regelbunden amortering som minskar det fria kassaflödet29. 
Därigenom skulle ledningens förmåga att genomföra dåliga investeringar och uppköp vara 
mindre vid en ökad skuldnivå30. Denna påverkan en ökad skuldnivå kan medföra benämns 
hypotesen om kontrollerande skuldnivå. Hypotesen menar följaktligen att en ökad skuldnivå 
inverkar för att minska agentkostnaden vid höga fria kassaflöden i låga tillväxtföretag.31 Vi tror 
således att denna minskning av agentkostnaden kan åskådliggöras i ett lägre revisionsarvode. Å 
andra sidan har flertalet tidigare studier om revisionsarvode påvisat att skuldnivå innebär en 
ökad risk i det granskade bolaget och att den påvisar ett positivt samband med storleken på 
revisionsarvodet. All tidigare forskning till trots finns därför få studier som visar interaktionen 
mellan kassaflödet, skuldnivån och tillväxt. Detta leder oss till följande problemformulering: 
 

1.2 Problemformulering 
 
Finns ett positivt samband mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode i svenska börsnoterade 
företag och är sambandet beroende av företagens tillväxtmöjligheter och skuldnivå? 
 

1.3 Syfte 
 
Denna studies huvudsakliga syfte är att undersöka de bakomliggande faktorerna för ett 
eventuellt samband mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode i svenska börsnoterade företag. 
Detta för att klargöra huruvida agentteorin och kassaflödets inverkan är tillämplig i svenska 
förhållanden. Vårt första syfte blir därför att undersöka om ett eventuellt samband råder mellan 
fritt kassaflöde och revisionsarvode varvid vi formulerat följande hypotes: 
 

H1: Det finns ett positivt samband mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode. 
 
Dessutom kan tillväxtmöjligheterna i ett företag till stor del påverka hanteringen av det fria 
kassaflödet varvid även denna aspekt blir av intresse. Tillväxtmöjligheterna kan vara orsaken 
till eventuella spridningar och med hänsyn tagen till detta kan ett tydligare samband skönjas. 
Samtidigt kan förhållandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode vara beroende av 
skuldnivån. Sålunda har vi formulerat två ytterligare hypoteser för att på en djupare nivå kunna 
fastställa de bakomliggande faktorerna och interaktionen mellan fritt kassaflöde, låga 
tillväxtmöjligheter och skuldnivå.  
 

H2: Fritt kassaflöde och revisionsarvode uppvisar ett starkare positivt samband bland 
företag med låga tillväxtmöjligheter än för företag med relativt högre tillväxtmöjligheter. 

 
H3: H2 uppvisar ett svagare samband för företag med hög skuldnivå än för övriga 
företag, allt annat lika. 

 

                                                
29 Maloney, Michael T., Robert E. McCormick och Mark L. Mitchell, “Managerial Decision Making and Capital 
Structure”, Journal of Business, Volym 66 Nr 2 (1993), s. 189. 
30 Lang, Larry H. P., René M. Stulz, och Ralph A. Walking, s. 325. 
31 Maloney, Michael T., Robert E. McCormick, och Mark L. Mitchell, s. 190. 
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1.4 Definitioner 
 
Big-4 
De fyra största revisionsbyråerna såväl i Sverige som i ett internationellt perspektiv benämns 
Big-4 och utgörs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG och Deloitte.  
 
Fritt kassaflöde 
Fritt kassaflöde är det flöde som återstår när alla positiva nettonuvärdesinvesteringar 
diskonterat med kostnaden för kapital har genomförts32. 
 
Skuldnivå 
I vår studie använder vi skuldnivå som samlat begrepp för den generella skuldsituationen i ett 
företag. Därutöver använder vi skuldratio som mått på de långfristiga skulderna/totala 
tillgångarna. Vi undviker därigenom begreppet skuldsättning i studien vilket är starkt 
förknippat med ratiot mellan skulder och eget kapital.  
 
Förväntade tillväxtmöjligheter 
Förväntade tillväxtmöjligheter är marknadens värdering av företagets eget kapital jämfört med 
det bokförda värdet på eget kapital. Då framtida tillväxt ej är något som med säkerhet går att 
prognostisera använder vi detta mått för att mäta marknadens förväntningar på företagets 
tillväxt. 
 

                                                
32 Jensen, Michael C., “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, s. 323. 
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1.5 Fortsatt disposition 
 
2 Teoretisk referensram 
Det teoretiska avsnittet inleds med en kort introduktion till revision Därpå följer en 
presentation av den för studien mycket centrala agentteorin samt dess koppling till det fria 
kassaflödet. Vi presenterar därefter en hypotesgenerering och avsnittet avslutas med 
revisionsarvodesmodellen. 
 
3 Metod 
Avsnittet inleds med en presentation av våra utgångspunkter. Vi fortsätter därefter med en 
djupare beskrivning av vårt tillvägagångssätt för att ge en bra bild av studiens genomförande. 
Avslutningsvis ges en diskussion om studiens tillförlitlighet och kvalité.  
 
4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av vår empiriska undersökning med fokus på de tre 
regressionsanalyser som genomförs för att besvara våra hypoteser. Förutom att presentera 
resultaten kommer vi även att här presentera en direkt analys där vi jämför resultatet för våra 
variabler med våra förväntningar. 
 
5 Analys 
I detta avsnitt ligger fokus på en diskussion och analys kring våra resultat för att i möjligaste 
mån återkoppla våra resultat till studiens ursprungliga problematik. I analysen diskuteras först 
de valda kontrollvariablerna för att sedan fokusera på undersökningsvariablerna och 
interaktionen mellan dessa.  
 
6 Slutsatser 
Slutsatsavsnittet presenterar studiens bidrag genom att besvara vår problemformulering. Vi 
utgår ifrån våra hypoteser för att styrka eller förkasta dem. Avslutningsvis beskriver vi vårt 
bidrag samt ger förslag till fortsatt forskning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
Det teoretiska avsnittet är strukturerat enligt följande, först ges en kort introduktion till revision för att 
läsaren skall förstå den fundamentala grunden i revision och denna process vilket vi menar ger en 
bättre grund för att i den fortsatta läsningen förstå våra diskussioner. Därpå följer en presentation av 
den för studien mycket centrala agentteorin. Då vår studie till stor del ämnar undersöka agentteorins 
relevans i synnerhet gällande kassaflöde och påverkansfaktorer på detta förhållande ägnas en stor del 
av den teoretiska referensramen åt att återge grunderna för det fria kassaflödets relation till 
agentteorin såväl som revisionsarvodet. Vi ämnar även förklara och presentera varför våra hypoteser 
är intressanta i en hypotesgenerering. Avsnittet utmynnas senare i revisionsarvodesmodellen som vi 
använt oss av i vår studie och en figur som visar modellen samt förväntade samband.  

2.1 Revision 
 
Vi anser att det enklaste sättet för läsaren att förstå behovet av revision är att förstå hur 
funktionen uppkommit. Revision har funnits sedan långt före Kristus om än i en betydligt mer 
primitiv form där syftet med revisionen mera handlade om lojalitet än om dagens hårt 
kalkylerande krav på vinstmaximering. Utvecklingen av ekonomisk redovisning som blev en 
nödvändighet från 1500-talet, framförallt i och med den industriella revolutionen på 1800-talet, 
har utvecklat såväl som förändrat syftet med revision. Vid denna tid blev ägande och kontroll 
två skilda begrepp då investerare kunde försörja kapital till de växande företagen. Den 
företagsekonomiska utvecklingen krävde att en oberoende part garanterar att företagets ledning 
förvaltar investerarens kapital på ett bra sätt och att den information ledningen delger 
investerarna är korrekt. Därigenom finns revisorn som har funktionen av en oberoende och 
professionell bedömare för en fungerande relation mellan företagsledning och övriga 
intressenter. Revisorn ska granska räkenskaper för att kunna avge ett yttrande om att den 
finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Medan 
ledningens ansvar är att upprätta en god finansiell redovisning är revisorns funktion att 
kontrollera denna och därigenom ge en trovärdighet till den information som presenteras för att 
stärka värdet och användbarheten i denna information.33 
 
I praktiken går en revision till som så att revisorn först efter en noggrann genomgång av 
klientens affärsstruktur och ekonomiska information accepterar denne som klient varvid 
planering av den tänkta revisionen utförs34. Planeringen ska utföras med hänsyn tagen till 
väsentlighet och risk där utformningen och inriktningen på revisionen är beroende av var de 
största riskerna finns för felaktigheter som dessutom är väsentliga för bolagets ekonomiska 
ställning. Därefter testas de delar i redovisningen som anses relevanta och bevis insamlas som 
kan bestå av kvitton, bokföring, värderingsbedömningar etc. Därefter skriver revisorn en 
revisionsberättelse där denne med hänsyn tagen till de bevis och den uppfattning revisorn 
skaffat sig genom revisionen uttrycker sin åsikt om den finansiella informationen.35  
 
Med denna mycket korta bakgrund till revision följer nu agentteorin vilken är central i vår 
teoretiska referensram då vårt syfte är att undersöka dess tillämplighet under svenska 
förhållanden med fokus på kassaflöde. 

                                                
33 Hayes, Rick, Roger Dassen, Arnold Schilder och Philip Wallage, Principles of auditing. Gosport: Prentice Hall, 
2005, s. 2-11. 
34 Cosserat, Graham W., Modern Auditing, Chichester: Wiley & Sons, 2000, s. 168-170. 
35 Hayes, Rick, Roger Dassen, Arnold Schilder och Philip Wallage, s. 23-27. 
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2.2 Agentteorin 

2.2.3 Det kontraktsbaserade företaget 
Jensen och Meckling (1976) menar att den grundläggande tanken bakom agentteorin är att 
företaget inte ska ses som en individ utan som en ”legal enhet som fungerar som 
sammanhållande av kontraktsbaserade förhållanden mellan individer” 36. Alltför ofta görs dock 
detta misstag då ett företag ses som en individ, vilket inte stämmer överens med verkligheten 
där ett företag oftast består av, och har kontakt med, många individer med skiftande intressen 
och fokus. Det kontraktsbaserade företaget har något som kan ses som interna kontrakt med 
anställda, men i företagets kontraktsvärld ingår även leverantörer, kreditinstitut och andra 
intressenter som ses som mer externa kontraktspartners.37 Detta antagande är viktigt att förstå 
för hela den uppbyggnad som framöver kommer att göras kring intressekonflikter, revisionens 
betydelse och den påverkan agent-principalförhållandet kan ha på revisionsarvodet. Ledningens 
uppgift är att få dessa kontrakt till lägsta pris och därmed skapa en god möjlighet för positiv 
ekonomisk utveckling. Ledningen försöker exempelvis minska kostnaden för lön, få lägsta 
möjliga ränta från banken och ett högt aktiepris för aktieägarna.38 Företaget är alltså bestående 
av ett antal kontrakt som kontrollerar hur input skapar den output som ska fördelas mellan de 
som bidragit med input.39 

2.2.4 Agentförhållandet 
Givet dessa kontrakt är det alltså ledningens uppgift att effektivisera dessa kontrakt och 
tillgodose aktieägarnas krav på avkastning. I agentteorin finns i sin tur olika forskning som vill 
förklara förhållandet mellan principal och agent, där viss forskning visar att förhållandet gäller 
allt från advokat/klient, köpare/säljare och just ledning/ägare40. Vi kommer att fokusera på 
förhållandet mellan ledning (agent) och ägare (principal) i kommande avsnitt. Ledningens 
uppgift är att förvalta och driva verksamheten enligt aktieägarnas krav. Aktieägarna 
tillhandahåller kapital men vill av olika orsaker delegera arbetet för förvaltning till 
företagsledningen vilken som agent ska förvalta företaget i principalens intresse. Om vi 
samtidigt utgår från ett antagande att både agenten och principalen är vinstmaximerande 
individer och att det dessutom finns skiftande intressen mellan dessa parter finns det goda skäl 
att tro att agenten inte alltid kommer att verka i principalens intresse.41 Omfattande forskning 
inom området av bland annat Eisenhardt (1989) visar att principalen och agenten har olika 
intressen gällande finansieringsbeslut och riskspridning. Till att börja med vill agenten 
(ledningen) i eget intresse verka för riskspridning i företaget då det ligger i dennes intresse att 
behålla sin tjänst och driva företaget vidare genom en trygg förvaltning. Därigenom är agenten 
försiktig gällande risker och har inget intresse i att investera i projekt där risken är relativt stor. 
Principalen (ägaren) har å andra sidan en helt annan möjlighet att sprida sina risker genom 
olika investeringar varför denne är mer riskbenägen.42 Detta kan kopplas samman med 
finansieringsbeslut, ett ägande med mer riskvillighet är också trolig att verka för en mer 
lånefinansierad verksamhet, vilket även kan reducera agentkostnaden som vi snart kommer att 
                                                
36 Jensen, Michael C. och William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Volym 3. Nr 4 (1976), s. 310. 
37 Ibid., s. 308-314. 
38 Hayes, Rick, Roger Dassen, Arnold Schilder och Philip Wallage, s. 46. 
39 Fama, Eugene F. “Agency Problems and the Theory of the Firm”. Journal of Political Economy, Volym 88. Nr 
2 (1980), s. 290.   
40 Eisenhardt, Kathleen M., “Agency Theory: An Assessment and Review”, Academy of Management Review, 
Volym 14. Nr 1 (1989), s. 60. 
41 Jensen, Michael C. och William H. Meckling, s. 308. 
42 Eisenhardt, Kathleen M., s. 60-61. 



  
 TEORETISK REFERENSRAM 

 9 

beröra. Ledningen å sin sida vill ha mer eget kapital och kontanter för att minska risken för 
finansiella svårigheter. Vidare är ledningen oftast mer ovillig till uppköp av det egna företaget 
genom anbud än ägarna, detta genom att ledningen kan förlora sin position genom ett uppköp 
av företaget medan ägarna gärna ser till det kapital denne erhåller genom ett uppköp. Dessutom 
visar forskning att i den mån ledningen innehar ägande och optionsavtal kommer även 
finansierings- och riskbeslut vara mer i linje med aktieägarnas intresse.43 Följaktligen finns det 
variationer och motsättningar i principalen och agentens intressen varför det uppstår en 
konflikt. Det ligger i principalens intresse att reglera denna konflikt då det är dennes kapital 
som agenten i sitt eget intresse (enligt teorin) förvaltar. Dessutom finns en 
informationsasymmetri då ledningen besitter mycket mer kunskap och information om 
företaget. Problemet för principalen är att få agenten att verka i ett maximerande av 
principalens intresse, att få agenten att verka som om denne själv ägde hela det företag och 
kapital denne förvaltar åt principalen.44 

2.2.5 Agentkostnad 
Intressekonflikten och informationsasymmetrin som finns måste kontrolleras. I agentteorin 
finns ett grundantagande om att information är en handelsvara som kan köpas45. Ur detta 
uppkommer agentkostnader som är kostnader för att motverka en osund agent-principalrelation 
där agenten inte fullgör sitt åtagande att vinstmaximera principalens kapital. Agenten har en 
fördel gällande information gentemot principalen, det ter sig naturligt att ledningen vet mer om 
vilken möjlighet företaget har att återbetala lån, möjlighet till vinstutdelning etcetera än andra 
intressenter. Att få agenten att agera i principalens intresse kommer ej att vara möjligt utan en 
kostnad, denna kostnad består av tre delar. En kontrollerande funktion som ska motverka att 
agenten handlar i eget intresse, en förbindande utgift för att kontrollera agentens beteende till 
ett mer ägarperspektiv, samt den kostnad som fortfarande kvarstår som den förlust som 
principalen kommer att lida genom att agenten till viss del ändå ej handlar i ägarnas 
vinstmaximerande intresse.46 Den kontrollerande funktionen kan bestå av bland annat goda 
kontrollsystem, kompetent styrelse och revisor. Den förbindande funktionen är bonussystem, 
fallskärmsavtal incitamentprogram etcetera för att få ledningens mål att stämma överens med 
ägarnas mål. 

2.2.6 Minskning av informationsasymmetrin 
Finansiell information, i form av bland annat årsredovisningen och kvartalsrapporter, är av allra 
största vikt för ägarna vid bolagsstyrning. I största utsträckning är det denna information som 
kommer att ligga till grund för de beslut om företaget som aktieägarna tar.47 Det finns flertalet 
studier (exempelvis Francis et al; 2004) som visar på den minskning i kapitalkostnad som en 
hög kvalité på redovisningen och den avlämnade finansiella informationen medför48. En 
minskning i informationsasymmetrin ger ett högre förtroende på marknaden och ökar 
investerarnas intresse och en minskning av informationsasymmetri kommer leda till ett högre 
pris på en given andel i företaget49. Detta visar att kvalitén på informationen som företaget 
avger kommer vara avgörande för ägarnas och övriga intressenters värdering av företaget. Den 
skillnad i kapitalkostnad som föreligger mellan en låg och hög kvalité på den finansiella 
informationen är en del i agentkostnaden. Detta genom att en högre kvalité minskar den risk för 

                                                
43 Eisenhardt, Kathleen M., s. 68-69. 
44 Jensen, Michael C. och William H. Meckling, s. 309-312. 
45 Eisenhardt, Kathleen M., s. 64. 
46 Jensen, Michael C. och William H. Meckling, s. 308. 
47 Nilsson, Henrik och Mikko Zerni, s. 7. 
48 Francis, Jennifer, Ryan LaFond, Per M. Olsson och Katherine Schipper, s. 1006-1007. 
49 Diamond, Douglas W. och Robert E. Verrecchia, s. 1348-1349. 
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ägarna att resultat undanhålls eller att risker osynliggörs. Den reducerade kostnad detta medför 
kommer vara ett incitament för ledningen att upprätthålla en god kvalité då en minskad kostnad 
av kapital kommer att optimera företagets resultat. Detta är grunden till revision, och företag 
kommer att anlita revisor så länge kostnaden för revision är mindre än den reducering i 
kapitalkostnad som detta medför50. Anledningen att revision minskar kapitalkostnaden är den 
trovärdighet och kvalité som marknaden kan förvänta sig när informationen från företaget 
passerat en oberoende, professionell granskare som intygar att informationen är rättvisande. 
Det finns därmed en efterfrågan på revision från ledningen och ägarna i företaget givet att det 
minskar agentkostnaden och reducerar kapitalkostnaden. Givet detta påverkas revisionsarvodet 
av det agentförhållande som finns i företaget. Revisionsarvodet kommer att öka när 
agentproblemet är större då det är revisorns uppgift att försäkra att ledningen handlar i ägarnas 
intresse vilket givetvis kommer att inverka på ett större arvode vid större problem kring 
agenten/principalen.51 
 
Det finns dock forskning som ifrågasätter revisorn oberoende och tvivlar på att dess handlingar 
alltid görs med aktieägarnas intresse i fokus. Att sambandet ska visas i revisionsarvodet kräver 
då att revisorn verkligen handlar i aktieägarnas intressen som oberoende granskare av bolaget. 
Till följd av revisorns och ledningens relation finns anledningar att ifrågasätta detta oberoende 
men lagar och regler har skapats för att minska revisorns press från sina klienter.52 Revisorn 
rykte är dessutom i allra högsta grad relaterat till dess framtida vinster vilket motiverar revisorn 
att upprätta kvalitetssäker finansiell information53. Detta menar vi är ännu tydligare bland de 
allra största revisionsbyråerna Big-4 där varumärket är en av deras viktigaste 
konkurrensfaktorer. Då det är dessa byråer som är representerade i vår studie kommer vi inte 
att beröra detta problem närmare.  

  

                                                
50 Chow, Chee W., “The Demand for External Auditing: Size, Debt and Ownership Influences”, The Accounting 
review, Volym 57. Nr 2 (1982), s. 274. 
51 Nikkinen, Jussi och Petri Sahlström, s. 254. 
52 Green, Duncan L., “Auditor Independence in Canada: A Historical Perspective – From Shareholder Auditors to 
Modern-Day Audit Committees”, Canadian Accounting Perspectives, Volym 5. Nr 1 (2006), s. 37-39. 
53 Lowe, Jordan D., Marshall A. Geiger och Kurt Pany, “The Effects of Internal Audit Outsourcing on Perceived 
Externat Auditor Independence”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Volym 18. Supplement (1999), s. 9. 
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2.3 Interaktionen mellan kassaflöde, tillväxt och skuldnivå 

2.3.1 Företagets vinstmaximering 
Revisorn tillsammans med andra kontrollfunktioner såsom styrelse, internkontroll, 
bonusprogram och konkurrenter förhindrar i olika utsträckning ledningen att genomföra 
åtgärder i eget intresse. Dessa kontrollerande funktioner minskar därmed agentkostnaden.54 
Ledningen måste arbeta efter ägarnas intresse för att fullfölja sitt uppdrag och de 
kontrollfunktioner som ges exempel på ovan tvingar ledningen till disciplin. Dock visar det sig 
att dessa påtryckningar inte alltid är verkningsfulla i den mån de bör vara. Omfattande 
forskning visar att ledningen beslutar och genomför åtgärder som gynnar dem själva, detta 
bland annat genom extra förmåner, diversifieringar med negativt värde för aktieägarna samt 
motsättningar mot uppköp som skulle ha kunnat bidra till en ökad förmögenhet för de 
nuvarande ägarna.55 De egentliga faktorerna bakom detta bör vara att få behålla sin tjänst och 
sin position, och utöver detta även skaffa sig fördelar såsom förmögenhet, status och framgång. 
Detta signaleras av flertalet studier (Schleifer och Vishny; 1989, Jensen; 1989) där faktorer av 
mer framgångskaraktär nämns men vi kommer inte att behandla det närmare i denna studie.56  
 
Ur VD:ns perspektiv vill denne göra sig svårersättlig och detta kan göras genom bland annat 
diversifiering på områden och affärer som denne har en god kompetens för. Om företaget går 
sämre än industrin överlag finns en större risk att ledningen byts ut vilket kan avhjälpas genom 
diversifiering och nysatsningar i andra sektorer, vilket också är en vanligare strategi när företag 
presterar sämre än övriga i samma bransch. Dessutom förlorar ofta den budgivande parten i ett 
uppköp marknadsandelar när budet blir känt vilket bekräftar teorin om att ledningen i det 
köpande företaget är villiga att betala ett högt pris, oftast för högt, för att köpet ska gå igenom 
just därför att deras egna intressen står på spel. Det är vidare så att de pengar som ledningen 
använder för att minska risken för att bli ersatta är ägarnas vilket innebär att ledningen för 
ägarnas pengar minskar risken att bli ersatt. Sammanfattningsvis försöker alltså ledningen att 
genom beslut och åtgärder av olika slag göra sig så värdefull som möjligt för ägarna, medan 
ägarna många gånger förlorar kapital på denna typ av handling.57 På grund av denna förväntade 
förlust i minskad förmögenhet kommer ägarna av kapital och säkerheter i företaget diskontera 
värdet på företaget och deras andel med den förväntade förlust som ledningens framtida icke-
maximerande beslut kommer medföra.58 

2.3.2 Kassaflöde 
Med anledning av dessa intressekonflikter finns starka skäl att misstänka att ett starkt 
kassaflöde kan innebära problem mellan agenten och principalen. Detta då det ökar de 
tillgångar ledningen har till sitt förfogande. Fritt kassaflöde är det flöde som återstår när alla 
positiva nettonuvärdesinvesteringar diskonterat med kostnaden för kapital har genomförts. Det 
fria kassaflödet är omgärdat av mycket konflikt, detta då ledningen är intresserad av att 
maximera sin förmögenhet, inte maximera ägarnas förmögenhet. Ledningen har många skäl till 
att sträva efter en maximering av företagets välfärd då detta innebär en ökad kontroll över 

                                                
54 Christie, Andrew A. och Jerold L. Zimmerman, “Efficient and Opportunistic Choices of Accounting 
Procedures: Corporate Control Contests”, The Accounting Review, Volym 69. Nr 4 (1994), s. 542. 
55 Shleifer, Andrei och Robert W. Vishny, “Manager Entrenchment – The case of the Manager-Specific 
Investments”, Journal of Financial Economics, Volym 25. Nr 1 (1989), s. 123. 
56 Ibid. och Jensen, Michael C., “Eclipse of the Public Corporation” Harvard Business Review, Volym 67. Nr 5 
(1989), s. 66-67. 
57 Shleifer, Andrei och Robert W. Vishny, s. 123. 
58 Christie, Andrew A. och Jerold L. Zimmerman, s. 542. 
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kapital och med stor sannolikhet även deras eventuella bonusprogram. En utdelning av det fria 
kassaflödet kommer att minska ledningens makt och göra det nödvändigt att vid kapitalbehov 
gå genom marknaden via en eventuell nyemission för att skaffa kapital som dessutom kan 
innebära höga kostnader.59 Det kan med andra ord bli en större utmaning att sköta affärerna vid 
en större utdelning av det fria kassaflödet. 
  
Jensen (1986) menar att ledningen inte delar ut kassa eller starka kassaflöden om den inte är 
absolut tvingad att göra så. Incitamenten för ledningen att behålla kassa och ej genomföra 
utdelning i den mån som ägarna anser önskvärt är många. Som vi redan nämnt minskar en stark 
kassa beroendet av kapitalmarknaden, vilket bidrar till en ökad självständighet och en fördel 
jämfört konkurrenter som exempelvis får låna till en högra kapitalkostnad än vad ett företag 
med högt kassaflöde internt kan åstadkomma. Samtidigt som ledningens kontroll och makt 
ökar minskar kapitalmarknadens makt. Vid en högre utdelning där överflödig kassa delas ut 
kommer marknaden ha en större valmöjlighet över sitt kapital och får en maktställning jämfört 
med ledningen som i detta fall behöver övertyga aktieägare om lönsamheten i framtida 
investeringar för att få tillgång till kapital. Det är även så att det finns en tendens att chefer på 
mellannivå får kompensation i form av befordran vilket kräver en ökad tillväxt i hela 
organisationen för att kunna genomföras. Det ska dessutom påpekas att mer statusbetingade 
faktorer kan spela en stor roll, att driva ett stort företag med starkt inflytande såväl i 
näringslivet som hos underställda chefer ger en status som är eftertraktad. Även om en 
fokusering på kärnverksamheten med minskad produktkatalog kan vara förenligt med en 
ökning av ägarnas kapital är det sällan detta genomförs av en ledning just på grund av dessa 
incitament.60 

2.3.3 Hypotesen om det fria kassaflödet 
I valet mellan utdelning och behållandet av starka kassaflöden finns från ledningens sida ofta 
ett argument att kassan krävs för kommande investeringar. Det finns ekonomiska motiv till att 
avstå från utdelningar och företag i en stark tillväxt är dessutom helt beroende av investeringar 
för att generera de framtida resultat som aktieägarna förväntar sig. Samtidigt är det så att en 
stor kassa kan innebära att antalet investeringar med positivt nettonuvärde inte är tillräckligt 
många. Enligt hypotesen för fritt kassaflöde kommer agentkostnaden att öka när ett starkt 
kassaflöde finns men få investeringsmöjligheter med chans till tillväxt. Detta därför att 
ledningen kommer att fortsätta att göra investeringar istället för att dela ut pengarna även då 
inga fler nettonuvärdesinvesteringar med positiv avkastning finns. Det ledningen i detta fall bör 
göra är att antingen investera i projekt med ett nettonuvärde på noll eller dela ut pengar. Men 
ledningen kommer ändock att fortsätta att investera i projekt där nettonuvärdet är negativt 
därför att det leder till positiva effekter för ledningen61. Samtidigt som ledningen investerar i 
projekt med negativt nettonuvärde ökar deras ersättning och förmåner på bekostnad av 
aktieägarna.62 Framförallt kan detta ske i företag på en mogen marknad med små möjligheter 
till tillväxt samtidigt som det fria kassaflödet är stort. I detta läge är risken mycket stor att 
ledningen förslösar kapital i investeringar som inte är lönsamma och gör uppköp och 
diversifierar företaget för att fortfarande öka i storlek.63 Denna typ av genomförande betraktas 
också av marknaden olika beroende på företagets möjlighet till tillväxt, diversifieringar och 
uppköp som inte är förväntade av marknaden inverkar positivt på aktiekursen i företag med stor 

                                                
59 Jensen, Michael C., “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, s. 323. 
60 Jensen, Michael C., “Eclipse of the Public Corporation”, s. 66.  
61 Lang, Larry H. P., René M. Stulz, och Ralph A. Walking, s. 316-325. 
62 Gul, Ferdinand A. och Judy  S. L. Tsui, s. 22.  
63 Jensen, Michael C., “Eclipse of the Public Corporation”, s. 64. 
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möjlighet till tillväxt medan liknande projekt inverkar negativt på aktiekursen i företag med 
små möjligheter till tillväxt.64  
 
Av diskussionen ovan kan vi se att kassaflöde i företagen är omgärdat inte bara av möjligheter 
utan även av problem. Agentproblematiken blir tydligare när möjligheterna till initiativ som 
gynnar ledningen blir större vilket är fallet med ett ökat kassaflöde och större kassa. Vi har 
tidigare diskuterat att en större agentproblematik bör leda till en ökad insats av revisorn som 
vill försäkra sig att ledning handlar i ägarnas intresse och att räkenskaperna är korrekta vilket 
kan bli mer aktuellt vid en större intressekonflikt på grund av ett stort fritt kassaflöde. En studie 
av Nikkinen och Sahlström (2004) konstaterar att revisionskostnaden tydligt påverkas av 
förekomsten av agentproblem65. Detta visar att agentteorin är nära sammankopplad med 
kostnaden för revision. 

2.3.4 Skuldnivå 
För att motverka denna ovanstående problematik gällande stora kassaflöden och minska 
agentkostnaden finns framförallt en viktig åtgärd enligt teorin, nämligen öka skulderna. Det ska 
dock direkt påpekas att detta inte är ett samband som nödvändigtvis bara leder åt ett håll, 
snarare är en ökad skuldnivå en faktor som kan påverka revisionsarvodet åt båda håll. Vi reder 
ut detta nedan. 
 
2.3.4.1 Skuldnivå som positiv påverkan på revisionsarvode 
De argument som talar för att revisionsarvodet och därmed agentkostnaden faktiskt kommer 
öka vid en ökad skuldnivå är relaterat med risken i företaget. En ökad skuldnivå kommer att 
öka risken, då det finns skulder och räntor som ska amorteras vilket minskar marginalen till 
konkurs. Sannolikheten att gå i konkurs är också större vid en ökad skuldnivå. Vidare är 
revisorns risk större då klientens risk är större. Detta medför att revisionsarvodet bör öka till 
följd av en ökad risk för att stå till svars mot intressenter vid en eventuell konkurs.66 Problemet 
med höga skulder signaleras även av andra studier där ambitionen under denna förutsättning 
blir att möta kortsiktiga räntebetalningar vilket medför att ledningen inte konkurrerar lika 
effektivt genom deras kortsiktiga och begränsade mål på amortering av lånet67. 
 
Skuldnivån har visat sig vara en variabel som påverkar risken att gå i konkurs. Detta mått är en 
god värdemätare av risken för konkurs. Framförallt är ratiot mellan fritt kassaflöde och 
skuldnivån en mycket god prognos för risken för en framtida finansiell kris såsom konkurs eller 
oförmåga att betala amorteringar.68 Ohlson (1980) visar att skuldnivån påverkar risken för 
konkurs69. En ökad skuldnivå ökar risken i företaget då oavsett företagets utveckling kommer 
företaget tvingas amortera skulderna. I ett läge där skulderna är höga men resultatet svagt 
kommer detta att innebära problem vilket kan motivera varför ökade skulder ökar risken för 
konkurs. Om risken för konkurs ökar, ökar även risken för revisorn. Detta genom att revisorn 
alltid måste hantera risker för felaktigheter och att dennes omdöme kommer att prövas om 
klientens räkenskaper visar sig felaktiga och om detta drabbar kapitalägarna kommer dessa 
med stor sannolikhet försöka avkräva revisorn ersättning. Därigenom måste revisorn vid varje 

                                                
64 Lang, Larry H. P., René M. Stulz, och Ralph A. Walking, s. 316-317. 
65 Nikkinen, Jussi och Petri Sahlström, s. 261. 
66 Ibid., s. 255. 
67 Maloney, Michael T., Robert E. McCormick, och Mark L. Mitchell, s. 189.  
68 Beaver, William H., “Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, Volym 4. Nr 3 
(1966), s. 101-102. 
69 Ohlson, James A., “Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy”, Journal of Accounting 
Research, Volym 18. Nr 1 (1980), s. 120. 
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uppdrag göra en avvägning mellan mer revision och den nytta det tillför till dennes påstående i 
revisionsberättelsen och den kostnad detta medför.  
 
Genom att revisorns risk för rättstvist ökar om klientens finansiella status ökar innebär detta att 
revisorn måste justera arvodet utifrån detta. Detta inträffar därför att revisorn inte har någon 
möjlighet att i efterhand debitera ett högre belopp om det visar sig att klienten hamnar i 
svårigheter. Genom att skuldnivån har visat sig vara en relativt god indikator på den finansiella 
situationen kommer denna vara avgörande för prissättningen vid revision där den logiska 
tankegången är att en högre skuldnivå resulterar i en ökad risk för klienten vilket resulterar i en 
högre risk för revisorn och därigenom ett högre pris på revisionen. Detta signaleras även av 
majoriteten studier som gjorts inom revisionsarvode där riskbegreppet uppvisar ett positivt 
samband med revisionsarvode. Även skuldsättning som specifikt begrepp har uppvisat ett 
positivt samband med ett ökat arvode. Detta innebär att en ökad skuldsättning alltså bör 
resultera i ett ökat arvode.70 
 
Chow (1982) visar även att företag med, allt annat lika, högre skuldnivå är mer villiga att anlita 
revisor då risken är högre för att kapital ska undanhållas kreditgivarna genom dåliga 
investeringar71. Detta signalerar ytterligare om problematiken rörande skuldnivå.  
 
2.3.4.2 Skuldnivå som negativ påverkan på revisionsarvode 
De argument som talar för en minskad agentkostnad i samband med en ökad skuld är 
egentligen grundande på samma antaganden som ovan fast med ett omvänt resonemang. 
Grunden är att lån lägger grunden för disciplin då amortering är något som ledningen måste 
sköta regelbundet och utbetalningen är odiskutabel vilket ger en vis press att sköta 
förvaltningen på ett bra sätt för att kunna betala tillbaka lån72. Visserligen kan ledningen på 
motsvarande sätt förbinda sig till att göra regelbundna utdelningar i framtiden, dock är detta 
inte på samma sätt tvingande och kan revideras vid senare tillfälle i en helt annan utsträckning 
än ett lån73. Därigenom kan lån i utbyte mot aktier vara ett bra substitut till utdelning därför att 
ledningen förbinder sig att dela ut kassaflöde. Detta kommer att minska det tillgängliga 
kassaflödet genom att lånet ska amorteras regelbundet och det upprätthåller en disciplin som 
minskar agentkostnaden genom en minskad intressekonflikt mellan ägare och ledning. Som vi 
tidigare diskuterat är ju ett av de främsta intressena för ledningen att behålla sin position vilket 
resulterar i att risken för konkurs och rättsanspråk från långivare är hotar dennes ställning och 
gör att denne verkar mer i ägarnas intresse. 
 
2.3.4.3 Hypotesen om kontrollerande skuldnivå 
Vid en hög skuldnivå finns en risk att ledningen inte kan möta de krav som låntagarna har 
vilket kan leda till incitament för ledningen att driva organisationen effektivare. Den skuldnivå 
som ger en maximering av företaget är där kostnaden för lån är i jämvikt med fördelarna med 
lån. Den effekt en ökad skuldnivå bidrar med blir av extra vikt i bolag med stora kassaflöden 
men med små möjligheter till tillväxt.74  Detta då det i dessa bolag finns mycket kapital som 
utan denna kontrollerande minskning av kassaflöde hade investerats i projekt med ett negativt 
nettonuvärde och andra förmåner som kommer ledningen till godo men som inte maximerar 
ägarnas förmögenhet75. Dessutom kommer ett minskat kassaflöde att reducera ledningens 

                                                
70 Simunic, Dan A. och Michael T. Stein, s. 126. 
71 Chow, Chee W., s. 275.  
72 Maloney, Michael T., Robert E. McCormick och Mark L. Mitchell, s. 189. 
73 Jensen, Michael C., “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, s. 324.  
74 Ibid.  
75 Jensen, Michael C., “Eclipse of the Public Corporation”, s. 67.  
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möjlighet att själv besluta om framtida projekt. Detta då en minskad kassa kräver att 
finansieringen hämtas utifrån vilket gör att marknaden då i större utsträckning kan besluta om 
projektet är intressant. Det finns även möjlighet att skapa en bättre kongruens mellan ledning 
och ägarnas mål genom att låna till utdelning. Detta medför att ledningen med framtida 
kassaflöden måste återbetala det lån som finansierade utdelningen vilket skapar goda 
möjligheter ägarna att hantera ledningens framtida beteende.76 Om kassaflödet minskar genom 
en ökad skuld finns alltså inte samma möjlighet till projekt som är olönsamma och den ökade 
skulden framtvingar en ökad disciplin77. Den ökade press skulden sätter på ledningen gör att 
detta benämns som hypotesen om en kontrollerande skuldnivå78. 
 
Mycket av grunden i teorin kring skuldnivåns påverkan på lednings disciplin ligger i den 
juridiska skillnad som föreligger mellan långivare och aktieägare. Vid utebliven betalning har 
långivare en rätt att ersätta ledningen genom rättsprocess och därigenom en mycket större makt 
än aktieägarna. Anledningen till detta är att ledningen anses som en förlängning av aktieägarna 
genom att det de facto är dessa som tillsatt ledningen och därigenom får ta sitt ansvar i högre 
utsträckning.79 Som stöd för dessa antaganden kan noteras marknadens värdering av kassaflöde 
och skuld. En ökning av skuldnivån, allt annat lika, kommer i de flesta situationer leda till en 
ökning i aktieägarnas värdering av företaget genom ett ökat aktiepris och vice versa. Gällande 
utdelning kommer aktiepriset att öka vid en utdelning som är högre än den förväntade och vice 
versa80. Allt detta visar på marknadens förväntning om en förändrad agentkostnad genom det 
fria kassaflödet och skulnivån.   
 
Den finansiella kris som kan uppstå genom en starkt lånefinansierad verksamhet kommer 
därigenom att tvinga ledningen till nytänkande och ifrågasättande av hela strukturen på deras 
affärer. Vidare medför detta att investeringar i olönsamma projekt kommer att sättas åt sidan 
även av ledningen då denne ej längre har möjlighet till att avvara kapital till detta och resultatet 
på längre sikt blir en effektivare organisation och ett bättre resultat.81 
 
Allt som allt bör alltså en ökad skuldnivå mot en mer optimal nivå minska ledningens förmåga 
att förslösa kapital i förlustprojekt och ledningen kommer att arbeta hårdare mot att maximera 
det kapital som finns genom att hitta projekt med positivt nettonuvärde. Detta kommer att 
reducera agentkostnaden och därigenom revisionsarvodet.82 
 

                                                
76 Maloney, Michael T., Robert E. McCormick och Mark L. Mitchell, s. 191.  
77 Lang, Larry H. P., René M. Stulz, och Ralph A. Walking, s. 316-317. 
78 Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, s. 219-222.  
79 Lang, Larry H. P., René M. Stulz, och Ralph A. Walking, s. 191. 
80 Jensen, Michael C., ”Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, s. 325. 
81 Jensen, Michael C., “Eclipse of the Public Corporation”, s. 67.  
82 Lang, Larry H. P., René M. Stulz, och Ralph A. Walking, s. 192, 215. 
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2.4 Revisionsarvode 
 
Forskningen kring revisionsarvode inleddes 1980 med Simunic som skapade en modell kring 
prissättningen av revision. Även om Simunic inte var allra först så får denne ändå ses som 
grundaren inom forskningsområdet revisionsarvode då dennes inledande forskning fått mycket 
stort inflytande över den kommande forskningen under mer än 25 år. Efter Simunics 
revolutionerande artikel i början av 80-talet har nästan all efterföljande forskning applicerat 
samma modell eller en utveckling av modellen för att verifiera och utveckla teorierna kring 
revisionsarvodet.83 Grundantagandet är att revisionsarvodet består av priset per enhet och den 
mängd revision som ledningen i det reviderade företaget efterfrågar. Vidare antaganden är att 
både det reviderade företaget och revisorn är riskneutrala och vinstmaximerande för varje 
period. Detta innebär att den reviderade vill ha maximal vinst i sin finansiella redovisning 
samtidigt som revisorn vill ha maximal vinst för revisionsbyrån.  
 
Vidare är av vikt att båda parter kan anskaffa material på en marknad kännetecknad av 
konkurrens. En vinstmaximerande klient (reviderat företag) har kostnader för upprättandet av 
redovisningen och ett gott internt system som denne vill minimera. Samtidigt har revisorn ett 
minimum pris per enhet motsvarande dennes marginella kostnad för uppdraget och dennes 
minsta pris för revisionen kommer att motsvara den totala kostnaden för uppdraget. Detta 
kommer att medföra att det reviderade företaget kommer att spendera resurser på dennes 
interna redovisningssystem och revisorns resurs upp till den punkt där den marginella 
minskningen i förväntad förlust är lika med klientens marginella kostnad för resurser.84 På en 
perfekt marknad kommer revisionsarvodet att motsvara den totala kostnaden för revision 
inklusive en normal vinst85. Arvodet kommer att bero av två komponenter, den nivå av arbete 
som revisorn lägger ner i resurser vid ett uppdrag och den förväntade risk för förlust i 
framtiden86. Med dessa grundantaganden utvecklade Simunic modellen för att kontrollera vilka 
faktorer som påverkar revisionsarvodet.  
 
För vår uppsats är det av vikt att utreda kassaflödets och skuldnivåns samband med 
revisionsarvodet. För att kunna göra detta måste vi först förstå vilka faktorer som påverkar 
revisionsarvodet för att kunna implementera dessa i vår revisionsarvodesmodell och statiskt 
säkerställa eventuella samband. De absolut vanligaste faktorerna som genom omfattande 
forskning visat sig påverka revisionsarvodet är storleken, komplexitet i företaget, risken i 
företaget och vilken revisor (revisionsbyrå) som utfört revisionen87. Det finns även många 
andra faktorer som undersökts inom revisionsarvode men den huvudsakliga forskningen fram 
till idag har fokuserat på att dessa angivna faktorer är de viktigaste som alltid appliceras i 
modellen med variation för den undersökning som genomförs.  

2.4.1 Storlek 
Anledningen till att storleken av tillgångar påverkar revisionsarvodet är att vid en eventuell 
felaktighet i värderingen av dessa kan den risk både företaget och revisorn möter bli större, 

                                                
83 Cobbin, Phillip E., “International Dimensions of the Audit Fee Determinants Literature”, International Journal 
of Auditing, Volym 6 (2002), s. 53-54. 
84 Simunic Dan A., s. 163-189. 
85 Houston, Richard W., Michael F. Peters, Jamie H. Pratt, “The Audit Risk Model, Business Risk and Audit-
Planning Decisions”, The Accounting Review, Volym 74. Nr 3 (1999), s. 285. 
86 Simunic, Dan A. och Michael T. Stein, s. 121. 
87 Niemi, Lasse, “Audit Effort and Fees under Concentrated Client Ownership: Evidence from Four International 
Audit Firms”, The International Journal of Accounting, Volym 40. Nr 4 (2005), s. 304. 
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alltså justerar revisorn arvodet vid ökade tillgångar för att större tillgångar innebär större 
förluster vid felaktigheter. Vidare kommer ökade tillgångar innebära att de metoder för 
granskning som revisorn genomför blir mer omfattande genom att varje tillgångspost kommer 
bestå av fler underposter som kräver granskning vilket gör att räkenskaperna, allt annat lika, 
blir svårare att bedöma vid en ökad storlek på företaget och företagets tillgångar.88 Samtidigt är 
detta samband troligen inte linjärt genom att större företag kommer ha mer tillfredställande 
kontrollsystem och revisorn kan få vissa fördelar i revisionsprocessen genom större möjlighet 
att dra fördelar och effektivisera vid större revisioner89. 

2.4.2 Risk 
Riskbegreppen vid en revision är många. Den som avses i detta läge är den ökade risk som 
finns i vissa bolag genom deras finansiella struktur. Speciellt fokus finns i denna faktor på vissa 
specifika områden i balansräkningen som är föremål för speciella revisionsprocedurer för deras 
svåra och riskfyllda karaktär. Exempel på dessa poster är kundfordringar och inventarier.90 
Men även andra finansiella delar som skuldnivå, kassalikviditet och andra liknande mått kan 
förekomma som ett mått på risk.91 

2.4.3 Komplexitet 
Avgörande för revisionsarvodets storlek är vidare komplexiteten i den reviderades rörelse. Med 
komplexitet menas allt från hur affärsverksamheten bedrivs med fokus på bland annat 
transaktioner och utlandsverksamhet till hur den interna kontrollen fungerar. Ett mått som ofta 
används för att mäta komplexitet är antalet dotterbolag som är intagna i räkenskaperna. 
Argumenten för att denna typ av komplexa verksamhet ökar revisionen är enkelt beskrivet att 
ett ökat antal dotterbolag kräver mer tid och resurser för revisorn. Det kan finnas andra 
revisionsbyråer, minoritetsintressen och framförallt kan en diversifierad dotterkatalog innebära 
en ökad arbetsinsats samt ökade expertiskostnader. 92 

2.4.4 Revisor 
Revisionsarvodet kan påverkas av vilken revisionsbyrå som anlitats. Även om resultaten inte är 
lika samstämmiga på denna punkt som de övriga faktorerna finns det flertalet studier som 
bevisar sambandet mellan Big-4 och ett ökat revisionsarvode. I den omfattande forskning som 
utförts görs skillnad mellan revision utförd av Big-4 och revision utförd av annan än Big-4.93 
Revisionsarvode från revision utförd av Big-4 är bevisligen förknippad med en extra premie, 
vilken motiveras av ett ökat kunnande, erfarenhet och professionalism som denna kan bidra 
med94. Vidare visar bland annat Niemi (2005) att PWC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) tar 
ett högre revisionsarvode jämfört med övriga byråer95. 

2.4.5 Övriga faktorer 
Förutom dessa faktorer som visat sig signifikanta i flertalet studier har diverse andra studier 
genomförts av faktorer som påverkar arvoderingen av revision. Bland annat har ägar- och 

                                                
88 Simunic Dan A., s. 172. 
89 Chan, Philip, Mahmoud Ezzamel och David Gwilliam, “Determinants of Audit Fees for Quoted UK 
Companies”, Journal of Business Finance & Accounting, Volym 20. Nr 6 (1993), s. 766-767. 
90 Simunic Dan A., s. 173. 
91 Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, s. 221. 
92 Chan, Philip, Mahmoud Ezzamel och David Gwilliam, s. 767-768. 
93 Francis, Jere R. Daniel T. Simon, “A Test of Audit Pricing in the Small-Client Segment of the U.S. Audit 
Market”, The Accounting Review, Volym 62. Nr 1 (1987), s. 148-149. 
94 Chan, Philip, Mahmoud Ezzamel och David Gwilliam, s. 771. 
95 Niemi, Lasse, s. 315. 
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styrelsesammansättning under senare år varit flitigt undersökt i forskningen. I det tidigare fallet 
ligger fokus i första hand på ägarfördelningen mellan ledningen och övriga ägare där resultatet 
blir att ett högre internt ägande av ledning bidrar till ett minskat revisionsarvode på grund av en 
minskad intressekonflikt mellan ledning och ägare vilket reducerar agentkostnaden96. Påverkan 
av ägandet har dock inte påvisat entydiga resultat och är fortfarande förhållandevis nytt inom 
forskningen. Det har därigenom inte etablerats som en kontrollvariabel vilket är anledningen 
till att vi inte tar upp detta vidare i studien. Det samband som kan ses mellan ägande och 
revisionsarvode signalerar dock att agentteorin är giltig att applicera som teori vid prissättning 
av revision97.  

2.4.6 Kassaflöde och skuldnivå 
Den forskning som bedrivits inom revisionsarvode angående kassaflöde och skuldnivå grundas 
i hypotesen om det fria kassaflödet. Hypotesen om det fria kassaflödet utgår från antagandet att 
ledningen är villigare att investera det fria kassaflödet i projekt med negativt nettonuvärde än 
att dela ut pengarna till ägarna98. Detta finns flera orsaker till detta vilket vi redogjort för 
tidigare i den teoretiska referensramen. Ur denna hypotes har forskningen framskridit och testat 
om det fria kassaflödets storlek kan påverka revisionsarvodet med antagandet att ett starkt fritt 
kassaflöde kommer uppvisa ett positivt samband med revisionsarvodet. Detta samband har 
bekräftats av bland annat Nikkinen och Sahlström (2004) och Gul och Tsui (1998) där ett större 
fritt kassaflöde visat ett samband med ett ökat revisionsarvode.  
 
Vidare har skuldnivån varit i fokus i många studier. Ofta mäts denna i riskbegreppet som vi 
redogjort för ovan. Detta signalerar att en ökad skuldnivå allt annat lika leder till ett ökat 
arvode på grund av den ökade risken. Det är även så att studier bekräftat att företag med högre 
skulder i högre utsträckning frivilligt vill anlita revisor. Detta på grund av att det minskar 
risken för dåliga investeringar.  
 
Samtidigt har vi i teorin redogjort för att en ökad skuldnivå kan få motsatt effekt och bidra till 
ett minskat revisionsarvode om det fria kassaflödet är stort. Detta genom att det kan fungera 
som en kontrollerande effekt genom att det minskar det fria kassaflödet genom amorteringar. 
Speciellt är detta bra i bolag med stora fria kassaflöden men små möjligheter till tillväxt då 
detta innebär att ledningen hellre investerar i projekt med negativt nettonuvärde än att dela ut 
pengarna.99 Nikkinen och Sahlström (2004) påvisar ett positivt samband mellan ett starkt fritt 
kassaflöde och storleken på revisionsarvodet100. Även Gul och Tsui (1998) påvisar detta 
samband men då i företag med låga tillväxtmöjligheter. Dessutom visar de att detta samband är 
mindre hos klienter med en hög skuldnivå.101 Utifrån denna teoretiska referensram har vi sedan 
formulerat våra hypoteser.  

                                                
96 Peel, Michael. J. och Mark A. Clatworthy, “The Relationship Between Governance Structure and Audit Fees 
Pre-Cadbury: some empirical findings”, Corporate Governance, Volym 9. Nr 4 (2001), s. 294-295. 
97 Nikkinen, Jussi och Petri Sahlström, s. 260-261. 
98 Lang, Larry H. P., René M. Stulz, och Ralph A. Walking, s. 316-317. 
99 Maloney, Michael T., Robert E. McCormick och Mark L. Mitchell, s. 191 och Lang, Larry H. P., René M. Stulz, 
och Ralph A. Walking, s. 316-317. 
100 Nikkinen, Jussi och Petri Sahlström, s. 258-261. 
101 Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, s. 234-235. 
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2.5 Hypotesgenerering 
 
De eventuella intressekonflikterna mellan agenten och principalen kan innebära problem vid ett 
starkt fritt kassaflöde102. Detta då ledningen argumenterar att bibehållandet av kassaflödena 
krävs för kommande investeringar vilket också kan behövas i företag med stark tillväxt för att 
generera större vinster i framtiden. Samtidigt kan en alltför stor kassa innebära att antalet 
investeringar med positivt nettonuvärde inte är tillräckligt många. Ledningen kommer ändock 
ha incitament till att fortsätta att investera i projekt där nettonuvärdet är negativt därför att det 
leder till positiva effekter för ledningen103. Dessa ökade agentproblem kan leda till en ökad 
insats av revisorn som vill försäkra sig att ledningen handlar i ägarnas intresse vilket leder oss 
till vår första hypotes: 
 

H1: Det finns ett positivt samband mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode. 
 
Detta samband bör framförallt framträda i företag på en mogen marknad med små möjligheter 
till tillväxt då investeringar med positiva nettonuvärden torde vara av mer sällsynt karaktär. 
Därigenom ökar risken för att ledningen förverkar kapital i investeringar som inte är lönsamma 
och gör uppköp och diversifierar företaget för att fortfarande öka i storlek.104 
Tillväxtmöjligheterna kan därför vara en viktig bakomliggande faktor och justerat med detta 
bör ett tydligare samband framträda vilket leder oss till följande hypotes:  
 

H2: Fritt kassaflöde och revisionsarvode uppvisar ett starkare positivt samband bland 
företag med låga tillväxtmöjligheter än för företag med relativt högre tillväxtmöjligheter. 

 
Samtidigt kan förhållandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode vara beroende av 
skuldnivån tack vare skuldens kontrollerande effekt. Denna uppstår igenom bindningen vid 
löpande amorteringar som minskar det fria kassaflödet och kan därmed också antas minska 
revisionsarvodet105. Detta leder oss till följande hypotes rörande interaktionen mellan fritt 
kassaflöde, låga tillväxtmöjligheter och skuldnivå: 
 

H3: H2 uppvisar ett svagare samband för företag med hög skuldnivå än för övriga 
företag, allt annat lika. 

                                                
102 Jensen, Michael C., “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, s. 323. 
103 Lang, Larry H. P., René M. Stulz, och Ralph A. Walking, s. 316-325. 
104 Jensen, Michael C., “Eclipse of the Public Corporation”, s. 64. 
105 Maloney, Michael T., Robert E. McCormick och Mark L. Mitchell, s. 191 och Lang Lang, Larry H. P., René 
M. Stulz, och Ralph A. Walking, s. 316-317. 
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2.6 Revisionsarvodesmodellen 
 
För att testa våra hypoteser använder vi oss av följande modell. Vi har utgått från tidigare 
forskning och utarbetat en modell i linje med vår teoretiska referensram. I resultatet kommer att 
använda oss av två olika uttryck för att jämföra resultaten mellan varandra. I modell 1 och 2 
använder vi oss av A men med olika företag i urvalet medan vi i modell 3 använder uttryck B. 
 
A logA = b0 + b1storlek + b2skuldratio + b3räntabilitet + b4kassalikviditet + b5dotter + 

b6revisor + b7FKF  
 
B logA = b0 + b1storlek + b2skuldratio + b3räntabilitet + b4kassalikviditet + b5dotter + 

b6revisor + b8FKF*skuldratio 
 
logA = naturlig logaritm av det totala revisionsarvodet 
b1storlek = naturlig logaritm av de totala tillgångarna 
b2skuldratio = bokfört värde av långfristiga skulder/totala tillgångar 
b3räntabilitet = (resultat före finansnetto + räntekostnader)/totala tillgångar 
b4kassalikviditet = (omsättningstillgångar – varulager)/kortfristiga skulder 
b5dotter = kvadratrot av antalet dotterbolag 
b6revisor = dummyvariabel PWC 
b7FKF = (rörelseresultat före avskrivningar – skatt – räntekostnader – utdelning)/totala 
tillgångar 
b8FKF*skuldratio = fritt kassaflöde*skuldratio 
 
Variablerna i vår modell ämnar undersöka dels vår specifika frågeställning samt en 
grundläggande genomgång av de vanligaste faktorerna som inom forskningsområdet visat sig 
uppvisa ett samband med revisionsarvodet. Nedan följer en genomgång av de använda 
variablerna. 
 
2.6.1 Revisionsarvode (logA) 
Den beroende variabeln är revisionsarvode. För att mäta revisionsarvode använder vi den 
naturliga logaritmen av arvodet för revision. Därmed är alltså inte konsultarvode och arvode för 
redovisningstjänster inkluderade. 
 
2.6.2 Storlek (b1storlek) 
Storlek är den variabel som i tidigare forskning visat sig mest signifikant med revisionsarvode 
och vi anser att denna variabel är av grundläggande vikt i denna modell för att med vår 
specifika frågeställning kontrollera för storlek då vi vill urskilja ett samband gällande 
kassaflöde. Storleksvariabeln i denna modell utgör logaritmen av de totala tillgångarna. I 
tidigare forskning har de totala tillgångarna som mått på storlek totalt dominerat även om viss 
forskning även använt omsättning eller resultat som ett mått på storlek. Att använda ett 
storleksmått är av absolut nödvändighet för att generera tillförlitliga samband då denna variabel 
är den enskilt mest dominanta variabeln i stor del av forskningen.106 Mer specifikt har den mest 
betydande forskningen inom just fritt kassaflöde kopplat till revisionsarvode använt sig av 
totala tillgångar som ett mått på storlek.107 Enligt vår mening åskådliggör tillgångarna på ett 
bättre sätt företagets storlek då resultat och omsättning är mer skiftande mellan år medan 

                                                
106 Cobbin, Phillip E., s. 64. 
107 Nikkinen, Jussi och Petri Sahlström, s. 256 och Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, s. 227. 
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tillgångar kan antas uppvisa en mer jämn utveckling. Vi antar ett positivt samband mellan 
storlek och revisionsarvode.  
 
2.6.3 Risk 
För att mäta risken i företaget har vi ett antal mått som blivit använda i stor utsträckning i 
tidigare forskning.  
 
2.6.3.1 Skuldratio (b2skuldratio) 
Skuldratio använder vi som ett mått på risk samtidigt som denna variabel ingår i den primära 
undersökningen. I grunden anses ett ökat skuldratio innebära en högre risk för företaget att 
försättas i konkurs varvid revisionen prissätts högre för den ökade risk revisorn utsätter sig för. 
Samtidigt vilket vi illustrerat i teorin kan skuldratio ha en kontrollerande verkan då den 
minskar medlen tillgängliga för ledningen att förslösa på egna förmåner och projekt med 
negativa nettonuvärden108. Skuldratio mäter vi som de långfristiga skulderna/totala tillgångar. 
Vi antar ett positivt samband mellan skuldratio och revisionsarvode där en högre skuld i 
förhållande till de totala tillgångarna medför en ökad finansiell risk och därmed ett högre behov 
av revision. 
 
2.6.3.2 Räntabilitet på totala tillgångar (b3räntabilitet) 
Räntabilitet på totala tillgångar är ytterligare ett mått på risk vilket är använt i tidigare 
forskning för att kontrollera för risken i företaget109. Räntabilitet på totalt kapital definieras i 
vår studie som (Resultatet efter finansnetto + räntekostnader)/totala tillgångar. Vi antar ett 
negativt samband där en ökad räntabilitet på totala tillgångar minskar revisionsarvodet. 
 
2.6.3.3 Kassalikviditet (b4kassalikviditet) 
Kassalikviditeten är ett mått på företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder och kan 
därför sägas utgöra ett bra underlag för att kontrollera för risken för finansiella svårigheter. 
Likviditeten mäts genom att jämföra företagets omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
för att undersöka företagets betalningsförmåga på kort sikt och visar därmed hur stark finansiell 
ställning företaget har under det kommande året.110 Måttet utgörs av (Omsättningstillgångar – 
varulager)/kortfristiga skulder. Att förutspå sambandet mellan kassalikviditet och 
revisionsarvodet är problematiskt då vi kan anta att en stark likviditet minskar risken för en 
finansiell kris i företaget vilket bör minska revisionsarvodet. Samtidigt illustrerar vår teoretiska 
referensram att en stark kassa kan innebära att ledningen ägnar sig åt värdeförstörande 
aktiviteter som leder till att en utökad revision blir nödvändig. Vi antar dock ett negativt 
samband där en ökad kassalikviditet minskar revisionsarvodet. 

2.6.4 Komplexitet 
I Simunic (1980) som lagt grunden för den fortsatta forskningen ansågs komplexiteten i 
företaget kunna vara en variabel som kunde uppvisa ett samband med revisionsarvode111. Vi 
kommer att mäta detta genom antalet dotterbolag.  

                                                
108 Nikkinen, Jussi och Petri Sahlström, s. 255.  
109 Cobbin, Phillip E., s. 64. 
110 Keown, Arthur J., J. Wialliam Petty, John D. Martin och David F. Scott, Foundations of Finance, 5:e upplagan. 
Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006, s. 106. 
111 Simunic Dan A., s. 172. 
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2.6.4.1 Dotterbolag (b5dotter) 
I Simunic (1980) användes antalet dotterbolag som ett mått på komplexitet då en större 
decentralisering och diversifiering kan förväntas öka behovet av kontroll112. Den absolut mest 
dominerande och i forskningen mest signifikanta variabeln kring komplexitet har även över 
tiden visat sig vara just antalet dotterbolag. Därav har vi i vår studie valt att kontrollera för 
dotterbolag genom att använda roten ur antalet dotterbolag som kontrollvariabel för 
komplexitet. Vi antar ett positivt samband mellan dotterbolag och revisionsarvode. 
 
2.6.5 Revisor (b6revisor) 
Den sista av de faktorer som varit föremål för omfattande forskning är huruvida vald revisor 
påverkar revisionsarvodet. Fokus har i detta sammanhang främst kommit att försöka utreda om 
storleken på revisionsbyrå kan uppvisa något samband med revisionsarvodet där syftet varit att 
försöka urskilja huruvida de stora internationella revisionsbyråerna har kunnat utnyttja sin 
storlek till att debitera extra premium på revisionsarvodet. Variabeln som använts i den tidigare 
forskningen är genomgående Big-4 i jämförelse med ej Big-4 som en uppskattning på om de 
stora internationella revisionsbyråerna inverkar på revisionsarvodet113. I vår studie blir inte 
detta relevant av den anledningen att samtliga företag utom ett revideras av ett Big-4 
revisionsbyrå varvid denna variabel blir ointressant. Vi har istället valt att inkludera samtliga 
Big-4-byråer som dummyvariabel vartefter vi endast nyttjade PWC-variabeln då inga 
skillnader vid nyttjande av de övriga byråerna kunde skönjas. Vi antar att dummyvariabeln för 
PWC är positiv i enlighet med tidigare studier av bland annat Simunic (1980)114.  
 
2.6.6 Fritt kassaflöde (b7FKF) 
Fritt kassaflöde är det kassaflöde som återstår när alla investeringar i projekt med positiva 
nettonuvärden har gjorts, diskonterat med kostnaden för kapital115. Vi har i tidigare avsnitt 
redogjort för det positiva samband som förutspås mellan fritt kassaflöde och revisionsarvodet. I 
vår modell har vi testat två mått på fritt kassaflöde vilka var antingen kassaflöde genom totala 
tillgångar eller kassaflöde genom eget kapital. I den slutgiltiga modellen finns dock endast ett 
av dessa mått kvar då båda måtten uppvisade identiska samband. Vi har mätt fritt kassaflöde 
enligt följande vilket också är i linje med Gul och Tsui (1998). FKF = (Rörelseresultat före 
avskrivningar – skatt – räntekostnader – utdelning)/totala tillgångar föregående år.116 Enligt vår 
första hypotes bör denna variabel påvisa ett positivt samband. 
 
2.6.7 Fritt kassaflöde i interaktion med skuldratio (b8FKF*Skuldratio) 
Denna variabel är interaktionen mellan fritt kassaflöde och skuldratio. Det denna variabel ska 
åskådliggöra är huruvida ett samband mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode är beroende 
av skuldratiot. Måttet utgörs av fritt kassaflöde multiplicerat med skuldratiot vilket innebär att 
vid införlivandet av denna variabel får vi en god uppskattning av fritt kassaflöde med hänsyn 
tagen till bolagets skulder som genom en interaktion visar hur fritt kassaflöde tillsammans med 
skuldratiot inverkar på revisionsarvodet. Därigenom bör fritt kassaflöde som beroende av 
skuldratio uppvisa ett negativt samband med revisionsarvode då det positiva sambandet som 
ska föreligga mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode bör minska vid ett högre skuldratio.117 
 

                                                
112 Simunic Dan A., s. 172. 
113 Cobbin, Phillip E., s. 65. 
114 Simunic, Dan A., s. 188.  
115 Jensen, Michael C., s. 323. 
116 Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, s. 229. 
117 Ibid. 
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2.6.8 Förväntade tillväxtmöjligheter 
För att välja ut bolag med låg tillväxt relativt övriga bolag har vi använt oss av ett tillväxtmått. 
Detta exkluderas i modellen och fungerar istället som en urvalsvariabel. Då framtiden är en 
osäker faktor, såväl i världen som inom ekonomins ramar, kan vi inte med absolut säkerhet 
mäta tillväxt. Trots det måste vi försöka mäta tillväxt för att uppskatta dess samband med det 
fria kassaflödet. Vi får då istället använda oss av något vi benämner förväntade 
tillväxtmöjligheter vilket är en approximation av tillväxt. Måttet på förväntade 
tillväxtmöjligheter är i vår studie ratiot av marknadsvärdet på eget kapital genom bokfört värde 
på eget kapital. Den exakta formeln lyder: Förväntade tillväxtmöjligheter = (aktiepris*antal 
aktier)/bokfört värde på eget kapital. Det mått som erhålls är ett mått på företagets framtida 
tillväxtmöjligheter där ett högre ratio innebär att marknaden förväntar sig högre 
tillväxtmöjligheter då prissättningen av aktien sker till en kurs som överstiger bokfört värde på 
eget kapital.118  
 
2.6.9 Sammanfattande figur 
De förväntade sambanden visas i figuren nedan där förväntade samband i vår regressionsanalys 
står inom parentes vid varje variabel.  
 
Figur 1: Studiens undersökningsmodell 

                                                
118 Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, s. 225. 
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3 METOD 
I denna del introduceras våra utgångspunkter. Vi kommer därefter att gå in djupare och beskriva, 
diskutera och motivera vårt tillvägagångssätt för att ge en bra bild av studiens genomförande. 
Avslutningsvis ges en diskussion om studiens tillförlitlighet och kvalité.  

3.1 Utgångspunkter  

3.1.1 Förförståelse 
Den förförståelse vi innehar kommer att påverka det metodval och strategi under vilken vi 
genomför studien119. Det är därför det oavsett forskningsmetodik är oerhört viktigt att vara 
medveten om sin förförståelse och sina metodval för att i rimlig mening kunna presentera ett 
resultat som är fri från påverkan av forskaren och så objektivt som möjligt.  
 
Vår förförståelse inom det angivna forskningsområdet är starkt begränsad. Vi har en avsaknad 
av såväl praktisk som teoretisk grundläggande förståelse för studiens teoretiska samband vid 
inledandet av denna studie. Samtidigt har båda uppsatsförfattarna en kandidatexamen inom 
ekonomi och därmed en relativt god förståelse för ekonomisk teori och grundläggande 
ekonomiska antaganden. Detta gör att vi i vårt sökande efter empiriska slutsatser kommer 
analysera och presentera vårt resultat med grund från vår förförståelse. Detta kan medföra 
problem i vårt strävande att uppnå objektiva resultat då vi skolats in i ett tankesätt som inte 
nödvändigtvis behöver vara korrekt vid analys av denna studies resultat. Dock kan sägas att 
utan ekonomisk bakgrund blir genomförandet av denna typ av studie föremål för stora 
svårigheter och vi tror att vår förförståelse är till större nytta än skada. Dessutom kommer vi i 
den empiriska undersökningen använda oss av en modell som under lång tid varit accepterad 
inom området och som genomgått många erkända forskares granskning vilket vi anser kraftigt 
förminskar eventuella problem orsakat av vår förförståelse. 

3.1.2 Kunskapssyn 
Vi anser det givet att kunskapssyn eller synen på världen skiftar mellan individer och även hos 
en individ över tiden beroende på vilken erfarenhet människan bär med sig. Vår ambition är att 
uppnå en forskning som är värderingsfri och bör ses som relativt objektiv, något som 
förknippas med positivism. Samtidigt, vid alla studier av den sociala verkligheten har vi svårt 
att riktigt anta ett synsätt som skulle kunna beskrivas som positivism120. Vi tror att trots 
kvantitativa data och erkända statistiska modeller och program finns alltid ett visst mått av 
individualism i data vilket medför att diskussionen mellan positivism kontra hermeneutik blir 
omöjlig. Vår ambition är att presentera en så rättvisande bild av vår forskning som möjligt, 
oavsett hur vi förhåller oss till metodlitteraturens teoretiska begrepp.  

3.1.3 Kvantitativ metod 
För våra valda hypotser ter sig en kvantitativ metod bäst lämpad. Detta genom att vi strävar 
efter att numeriskt mäta samband genom våra data för att analysera och besvara vår hypotes121. 
Vi anser att en kvantitativ metod utgör är bäst lämpad för att utreda vårt problem då vår 
hypotes ämnar mäta eventuella samband mellan arvodering och olika påverkansfaktorer vilket 
kan säkerställas bättre i en kvantitativ metod. Vidare är det så att detta skapar en god grund för 

                                                
119 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 76. 
120 Jmf. Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 2002, s. 24-25. 
121 Jmf. Bryman, Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning; Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 
20-22. 
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ett objektivt resultat och en godare grund för tolkning då resultaten är av en relativt objektivt 
karaktär. Vår studie syftar till att förklara snarare än att skapa en fördjupad förståelse för 
sambandet då vi anser detta vara av mest intresse inom området. Samtidigt kommer vi sträva 
efter en ökad förståelse genom att vi i hypoteserna försöker utreda ett djupare samband. Vi 
anser trots detta att vår studie är förenlig med en kvantitativ metod genom att de olika 
hypoteserna kommer ge oss möjlighet att skåda djupare samband och uppnå en högre förståelse 
samtidigt som vi förklarar samband med en relativt objektiv metodik. 

3.1.4 Deduktiv metod 
Vi har vidare valt att angripa vårt ämnesområde genom en deduktiv ansats, där befintlig teori 
om verkligheten genom hypotesgenerering testas mot den empiriska insamling för att dra 
relevanta slutsatser mellan teorin och den verklighet vi betraktar i vår studie122. Skälet till detta 
är flera. Viktigt att komma ihåg är att vi trots utbildning i ekonomi är starkt begränsade i vår 
kunskap på området, det finns därför en viss effektivitetsaspekt i att ta nytta av ekonomiska 
teorier samt tidigare forskning inom området. Vidare, forskningen på området är omfattande 
och likartad i metodval och teorierna vi diskuterar är till stora delar skrivna av erkända forskare 
med frekvent citerade teorier vilket gör att vi kan utnyttja en mycket stor kunskapsbank genom 
tidigare forskning och därigenom utveckla och bidra på ett helt annat sätt än vad som varit 
möjligt med en induktiv metod. Att applicera en induktiv metod med hänsyn tagen till vår ringa 
erfarenhet inom forskningsområdet vore att förneka den omfattande forskningsbank med 
samstämmiga metoder och resultat som finns.  

                                                
122 Jmf. Johansson Lindfors, Maj-Britt, s. 55-56. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Tidigare forskning 
Vid utformandet av den empiriska studien har vi utgått från den tidigare forskning som finns på 
området. Modellen som används har sin grund i Simunics inflytelserika verk från 1980 som i 
stort sett lägger grunden till all den forskning på området som utförts efter denna studie123. 
Detta skulle kunna vara en nackdel får våra resultat men vi har även tillfört annan forskning för 
att skapa en bredare teoretisk bas. All efterföljande forskning har också utgått från samma 
grundläggande modell och utvecklat och specialiserat modellen efter det som är relevant för 
den aktuella studien, vilket vi även gör i vår studie. Dock, inriktar sig vår studie mot kassaflöde 
och skuldnivå varför vi rent konkret använder oss även av andra renommerade vetenskapliga 
artiklar som förebild. Detta gör studiens värde högre genom en större återkoppling till övrig 
forskning och en större möjlighet att identifiera vårt bidrag.  
 
Rent konkret har vi utformat vår teoretiska modell från två vetenskapliga artiklar som 
behandlar vårt specifika område. Av störst vikt är Gul och Tsui (1998) som ligger till grund för 
vår studie vilka undersökte publika bolag i Hong Kong med år 1993 som urval. Dessa utförde 
en studie om kassaflödet påverkan på revisionsarvodet med antagandet att denna relation 
kommer skifta beroende av skuldnivån. Dessa använder sig av en modell där grunden är 
densamma som Simunic, men Gul & Tsui (1998) har utvecklat den till mer specifika faktorer 
gällande kassaflöde. Grundtanken är en regressionsmodell där faktorer som kan påverka 
revisionsarvodet testas för ett eventuellt samband. Gul och Tsui (1998) påvisar att sambandet 
mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode existerar i bolag med låg tillväxt och att det 
dessutom är beroende av skuldnivån i företaget. Studiens resultat signalerar att en relativt högre 
skuldnivå minskar sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode.124 
 
Den andra mycket relevanta artikeln i vår studie är Nikkinen och Sahlström (2004) som 
hypotiserar ett positivt samband mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode för noterade bolag 
i sju länder inkluderat Sverige. Resultatet visar ett positivt samband mellan fritt kassaflöde och 
revisionsarvode och slutsatsen av studien är att agentteorin kan anses relevant i de valda 
länderna.125  
 
Med utgångspunkt från dessa vetenskapliga artiklar och omfattande bakomliggande teorier har 
vi ett intresse att utveckla forskningsområdet genom att under specifika svenska förhållanden 
följa dessa artiklar med en fördjupad undersökning gällande kassaflöde, skuldnivå och 
tillväxtmöjligheter. 

3.2.2 Insamling av sekundärkällor 
Sekundärkällorna i denna uppsats teoretiska referensram består till största del av vetenskapliga 
rapporter och artiklar inom området. I inledningen av arbetet gjordes en omfattande 
genomsökning av aktuell litteratur på området och efter en genomgång av denna forskning 
skapade vi oss en god bild av vilka författare, studier och artiklar som var relevanta för vår 
studie. För att söka en riktigt god teoretisk grund fortsatte sedan efterforskningen med att gå 
igenom referenslistor i dessa artiklar för att skapa en god återknytning och skapa oss en bred 
bild av forskningsområdet. Genom detta har vissa forskare framträtt som viktiga 

                                                
123 Cobbin, Phillip E., s. 53-54. 
124 Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, s. 235.  
125 Nikkinen, Jussi och Petri Sahlström, s. 255. 
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nyckelpersoner på området, vissa studier frekvent citerade som tongivande på området och det 
har varit av vikt för oss att fokusera en stor del av referensramen på dessa. Samtidigt har vi 
försökt att komplettera med mer uppdaterad och utvecklande forskning för att därigenom skapa 
en god blandning mellan aktualitet och en gedigen grund inom de olika områdena.  
 
I metoddiskussionen är det relativt mer fokus på litteratur i bokform. Anledningen till detta är 
att vi anser att det absolut viktigaste i en metod är att vissa sitt ställningstagande och motivera 
dessa, därigenom blir litteraturens uppgift i vår studie att stödja diskussionen och visa på 
allmänna begrepp inom de olika resonemangen. Då vi utgått mycket från tidigare studier har 
även forskningen en avsevärd betydelse i vår metoddiskussion för att förklara och grunda de 
metodologiska tillvägagångssätten. Vidare finns ett visst inslag av artiklar från dagstidningar, 
vi anser att forskning måste bottna i ett reellt problem utanför forskningsvärlden, och vi kan 
med hjälp av tidningsartiklar påvisa detta och därför är dessa ett viktigt inslag i 
problembakgrunden. 
 
Sökningen efter relevanta artiklar har till största del utförts genom den stora 
företagsekonomiska databasen Business Source Premier. Nyckelord i vår genomsökning har 
varit audit fees, agency theory, free cash flow etcetera. Överlag har även kvalitetsmåttet peer 
reviewed använts vilket är något av en extra kvalitetsmärkning på den vetenskapliga artikeln 
som signalerar en omsorgsfull genomgång av andra forskare innan publicering. 
 
En viktig aspekt vid behandlingen av teori är att den bör vara relevant men även att den ska 
vara aktuell. Färskhetskravet syftar på vilken relevans källan innehar givet den tidpunkt källan 
har uppkommit126. En hel del av de referenser som återfinns i denna uppsats har nu kommit till 
åren och är nära ett kvarts sekel gamla. Vi anser likafullt dessa aktuella, med stöd av andra 
forskare inom området som fortfarande citerar dessa banbrytande och grundläggande teorier 
som all efterföljande forskning utvecklat och använt i sin forskning. 

3.2.3 Urval 
Urvalet utgörs av noterade bolag på Stockholmsbörsen. Först diskuteras valet av företag innan 
mer urvalsproblematik analyseras.  
 
Valet att i denna studie använda oss av stora publika bolag grundar sig i en tro att det är där vi 
bäst kan identifiera ett eventuellt samband för vårt givna problem och våra uppställda 
hypoteser. Agentteorin som utgör grunden av den teoretiska referensramen förklarar 
intressekonflikten mellan agent (ledning) och principal (ägare), denna konflikt blir störst i de 
bolag där styrning och ägande är mest åtskiljt vilket i praktiken blir fallet i de noterade bolagen. 
Därigenom är dessa av störst intresse för oss och valet att enbart ägna vår uppmärksamhet åt 
dessa är motiverat av detta faktum. Vidare har tidigare forskning inom området utgått från 
noterade bolag vilket gör att en jämförelse med tidigare forskning blir bäst om vi utgår från 
samma typ av data vid den empiriska undersökningen.  
 
I vårt urval har vi valt att avgränsa studien till att enbart studera Stockholmsbörsens mest 
omsatta företag noterade på listan Large Cap. Anledningen till detta är att vi genom ett urval 
grundat på de mest tongivande företagen i svenskt näringsliv får en relativt homogen grupp 
som samtidigt representerar olika branscher, storlek och företagskultur. Det är även här som 
den största spridningen i ägandet finns jämfört med andra noterade bolag vilket gör dessa till 
mest relevanta för vår studie.  

                                                
126 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 1996, s. 60. 
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Vid valet av företag noterade på Large cap har vi valt att genomföra en totalundersökning där 
samtliga 70 bolag noterade på listan finns med i undersökningen. Att vi inkluderar samtliga 
företag i undersökningen beror av det faktum att vi inte uppnår några större tids- eller 
databearbetningsmässiga fördelar genom ett mindre urval varvid en totalundersökning kan 
anses motiverad. Därigenom kommer vårt resultat vara korrekt för hela populationen, närmare 
bestämt Stockholmsbörsens Large cap.  

3.2.4 Mätperiod 
I vår studie har vi valt att undersöka, presenta och analysera data från 2005. Att vi valt 2005 
beror på att det är den absolut senaste information vi har att tillgå vilket gör att studiens data är 
aktuella i så stor utsträckning som möjligt. Att vi valt att enbart hantera data från ett år kan ses 
som problematiskt då vissa makroekonomiska faktorer såsom konjunktur, räntor etc. kan ha en 
påverkan på företagens finansiella struktur varvid olika mått som exempelvis skuldratio kan 
skilja beroende av det ekonomiska klimatet i Sverige. Samtidigt anser vi att detta bör påverka 
samtliga företag i liknande utsträckning och därigenom blir inte denna faktor av någon större 
vikt. Även Gul och Tsui (1998) samt flera andra studier har valt att i sin studie inkludera data 
från endast ett år varvid vi inte finner det nödvändigt att utöka studiens omfattning med 
ytterligare år.  
 
Likafullt är det så att vissa av det mått vi använder i studien måste anses vara volatila såsom 
räntabilitet på totalt kapital där resultatet ingår som en faktor varvid denna variabel kan vara 
mycket skiftande mellan olika år och från företag till företag. Givet detta kan givetvis 
diskuteras huruvida en större generaliserbarhet kunnat uppnås genom en mätning av flera år. 
Samtidigt uppvisar tidigare studier127 robusta resultat utan differens mellan åren vilket styrker 
vår ståndpunkt att inkludera data från endast ett år i studien. 

3.2.5 Datainsamling 
Datainsamlingen har utförts i huvudsak genom ett systematiskt insamlande av data från SIX 
Trust databas vilket är ett avancerat ekonomiskt program för insamlandet av ekonomisk 
information. Att vi använt denna tjänst i den empiriska studien grundar sig på en tro att 
fördelarna med denna typ av insamling överväger nackdelarna. Vid användandet av dessa 
tjänster för insamlandet av information är det naturligtvis oerhört viktigt att källan, i detta fall 
SIX Trust, är trovärdig. Om vårt data är inkorrekt  kommer vår studie ge felaktiga resultat och 
slutsatser. Alternativet till användandet av en databas är att vi genom respektive företag i 
studien införskaffar informationen vi behöver genom exempelvis årsredovisning. Problemet 
med denna typ av insamlingen är att den kommer att vara oerhört resurskrävande i form av tid. 
Dessutom kan denna insamling medföra stora problem i hanterandet och införandet av data i 
vår modell. Antalet data vi hanterar i denna studie är relativt omfattande och vid manuell 
hantering av detta finns stor risk för felaktigheter i form av bearbetningsfel vid inmatning.  
 
Vidare är det så att konsekvensen i den datahantering SIX Trust upprätthåller är av vikt för oss, 
vi kräver en absolut jämförbarhet mellan bolagen och detta kräver att den ekonomiska 
informationen är jämförbar och att samma mått mäter samma sak i alla bolag. Vi anser att SIX 
Trust som stor erkänd databas inom ekonomisk information har denna kapacitet i långt större 
utsträckning än vi har vilket gör att tillförlitligheten i vårt data ökar genom användandet av SIX 
Trust. Det är även så att tidigare studier inom området tagit hjälp av liknande databaser för 
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 METOD 

 29 

inhämtandet av informationen, vilket styrker vårt arbetssätt som delas av övriga accepterade 
forskningsartiklar på området. 
 
Dock är det så att vi för vissa mått behövt införskaffa data från respektive årsredovisning. Det 
data som krävt denna process är variablerna revisionsarvode, revisor samt antalet dotterföretag. 
Dessa data har insamlats genom respektive företags årsredovisning via webbaserade 
publikationer. Problemet i denna insamling är att harmoniseringen mellan de olika 
årsredovisningarna är relativt låg i jämförelse med en databas där data är standardiserat i en helt 
annan utsträckning. Samtidigt kan påpekas att de stora noterade bolagen på Stockholmsbörsen 
har en relativt stor ekonomifunktion och relativt enhetliga föreskrifter att följa vid redovisning 
varvid variabler som revisionsarvode och dotterföretag bör redovisas på ett likartat sätt. 
Givetvis finns också en ökad risk för bearbetningsfel vid användandet av denna metod, vilket 
vi motverkat genom att noggrant dubbelkontrollera datats korrekthet och justera felaktigheter.  

3.2.6 Fråntaget data 
I denna studie har vi valt att eliminera banker inom finansbranschen genom att dessa har en 
mycket speciell karaktär där såväl industrin överlag som deras nyckeltal är svårjämförliga med 
andra branscher och företag vilket medför att data för dessa bolag är borttagna från denna 
studie. Även andra tongivande studier inom området har valt att avlägsna finansiella företag 
från urvalet128. Detta resulterar i 9 företag som är helt fråntagna från studien.  

3.2.7 Bortfallsanalys  
I vår studie finns problematiken med bortfall närvarande genom både objektbortfall och 
variabelbortfall. Objektbortfall är bortfall av en hel enhet vilket i vårt fall är bortfallet av ett 
helt företag medan variabelbortfall är då ett visst mått saknas för ett företag.129 I våra data har 
vi 4 (knappt 7 procent) objektbortfall, Autoliv, Husqvarna, Lawson Software och Vostok Nafta, 
vilkas fullständiga data ej återfanns i databasen för vår datainsamling. Då variablerna som 
saknades var så betydelsefulla (exempelvis arvode eller kassaflöde) valde vi att helt ta bort 
dessa objekt ur undersökningen. Därutöver fanns endast ett finns enstaka variabelbortfall vilket 
är Nokias antal dotterbolag. Detta resulterade följaktligen att vi hade 57 företag med nästintill 
fullständigt data att använda oss av i vår studie. 

3.2.8 Databearbetning 
Data inhämtat från SIX Trust samlades och sparades i Microsoft Office Excel för vidare 
bearbetning. Våra kompletteringar med egen inhämtat data, som revisionsarvode och antal 
dotterföretag, hämtades från respektive årsredovisning och lades till i Excel. För 
revisionsarvode använde vi oss endast av summan för revision och exkluderade kostnader för 
redovisnings- samt konsulttjänster. Vid de tillfällen bolagen använt sig av flera revisionsbyråer 
beslutade vi oss för att använda deras huvudrevisor som variabel vilket framgick tydligt, 
antingen via siffror eller via text. Vid sammanställningen av dotterföretag fanns en stor 
variation i hur företagen redovisat detta och mer information fick hämtas från respektive 
moderbolags årsredovisning för en harmonisering av variabeln.   
 
I Excel utfördes därefter vissa grundläggande beräkningar såsom skuldratio och förväntad 
framtida tillväxt. Datat dubbelkontrolleras även gentemot företagens respektive 
årsredovisningar för att kontrollera eventuella felaktigheter och vissa avvikelser kontrollerades 

                                                
128 Francis, Jere F. och Donald J. Stokes, “Audit Prices, Product Differentiation, and Scale Economies: Further 
Evidence from the Australian market”, Journal of Accounting Research, Volym 24. Nr 2 (1986), s. 386-387.  
129 Jmf. Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport. Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 254. 
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även mer ingående. Då upptäcktes att för vissa företag var vissa variabler i andra valutor varvid 
detta omräknades till SEK. Detta enligt Sveriges Riksbanks valutakurser 2005-12-30 vilket var 
den sista vardagen under året. Sveriges Riksbank använder sig av Stockholmsbörsens 
beräkningar vilka i sin tur är en mittkurs av de svenska bankernas köp- och säljkurser130.  
 
Därefter fördes datat över i statistikprogrammet SPSS där mer avancerade uträkningar utfördes 
och det var också först här de 13 företag som exkluderades togs bort från materialet. SPSS var 
också det program som användes för den slutliga analysen kring variablernas inbördes samband 
för att anta eller förkasta våra hypoteser.  
 
Att eventuella bearbetningsfel uppkommit är givetvis inte omöjligt men genom att 
dubbelkontrollera datat både gentemot andra källor och med nya ögon tror vi att dessa 
minimerats till en godkänd nivå. De egeninsamlade variablerna har helt kontrollerats medan 
endast stickprov har genomförts för datat från SIX Trust. Vi tror därför inte att bearbetningsfel 
existerar i någon större utsträckning i vår studie och det har därför inte påverkat studien 
nämnvärt.  

                                                
130 Sveriges Riksbank, http://www.riksbank.se. Hämtat: 2007-03-26 10.30. 
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3.3 Sanningskriterier 
 
Den absolut största problematiken vid studier är att jämföra den teoretiska referensramen med 
den empiriska verkligheten. Detta då den verklighet som studeras jämförs med den teori som 
existerar och om inte dessa två världar illustrerar samma fenomen uppstår ett problem då teorin 
inte kan förklara empirin och studien saknar värde.131 Därför är mått som reliabilitet och 
validitet oerhört väsentliga att diskutera för en ökad transparens och bedömning av studiens 
kvalitet. 

3.3.1 Reliabilitet 
Problemet med att uppnå en hög reliabilitet i studier är att forskaren använder fel mått för att 
mäta en given företeelse och hur väl forskarna lyckas tydliggöra och presentera ett riktigt 
resultat om en företeelse på grundval av en korrekt mätning av begreppet. Tanken är att 
personliga värderingar inte ska påverka resultatet och att olika typer av slumpmässiga variabler 
eller en viss mätperiod ska vara avgörande för resultat.132 Vi anser att reliabiliteten i denna 
studie är på en god nivå. De begrepp vi mäter är av en mycket objektiv karaktär, exempelvis är 
kassalikviditet och fritt kassaflöde mycket allmänt vedertagna begrepp som såväl i 
forskningsvärlden som i den internationella företagsvärlden mäts på ett snarlikt sätt. Därigenom 
kommer inte våra personliga värderingar eller den mätperiod vi valt påverka resultatet. 
Dessutom har vi vid användandet av de begrepp och faktorer som ingår i vår modell följt stor 
del av de definitioner som tidigare forskning lagt grunden för vilket bör indikera en ökad 
reliabilitet. Detta då många av de tidigare artiklar inom området är publicerade i ansedda 
vetenskapliga tidskrifter vilka genomgått en hög kontrollfunktion som säkerställer en hög 
kvalité. Vid inhämtandet av data har vi använt oss av databasen SIX Trust vilken är konsekvent 
och standardiserad i sin mätning över såväl år som företag, vilket är en klar fördel för en god 
reliabilitet. 
 
Angående den modell vi använder är resonemanget liknande. Vår metod utgår från en 
regressionsmodell vilken är använd i åtskilliga studier inom hela forskarvärlden. Den statiska 
regressionsanalysen är i denna studie applicerad på de begrepp och faktorer som är av intresse 
för att utreda vår hypotes men är i grunden ej beroende av de variabler som ingår i modellen. 
Regressionsmodellen är därför en mycket accepterad metod inom forskningen. Vi har använt 
denna modell och dessutom till stor del tagit hjälp av studier inom vårt specifika område för 
utformandet av vår modell vilket styrker reliabiliteten i vår modell då den dels bygger på en 
statistik allmänt accepterad modell som dessutom i åtskilliga tidigare studier varit använd inom 
vårt område.  
 
Huruvida data i sig är reliabelt beror givetvis på hur det inhämtats och för att en god reliabilitet 
ska uppnås krävs givetvis i grunden att begreppen bygger på ett data av hög kvalite. En 
systematik är nödvändig där data kontrolleras mot förstahandsuppgifter från de studerande 
bolagen. Även detta är genomfört i denna studie vilket ytterligare stärker resultatens reliabilitet.  
 
 

                                                
131 Jmf. Johansson Lindfors, Maj-Britt, s. 107. 
132 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 43, 86. 
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3.3.2 Validitet 
Validitet i resultatet är lättast att uppnå för data som är objektiva i sin natur och enkla att 
kvantifiera såsom ålder, nationalitet och kön.133 I vår studie används som vi redan angett 
mycket begrepp med numeriskt innehåll, vilket är en stor fördel vid mätning då något utrymme 
för oklarheter i vad begreppet innehåller och hur det kvantifieras ej finns. Det är sålunda givet 
att vårt data inte är utsatt för någon subjektiv påverkan i den mån att värderingar styr resultatet. 
Med detta menas att källan för vårt data ej har utrymme för tolkning vid tillhandahållandet av 
data, SIX Trust mäter likviditet, storlek etcetera på ett standardiserat vis vilket medför att denna 
typ av värdering från såväl dem som från oss inte innebär ett problem i vår studie. 
 
3.3.2.1 Intern validitet 
En diskussion av större vikt för vår studie är den så kallade interna validiteten som till stor del 
handlar om i vilken mån eventuella samband kan uppvisa kausalitet134. Detta då vi måste 
säkerställa att ett samband mellan två variabler verkligen är påverkade av varandra och inte av 
något annat. Tre premisser är viktiga för att säkerställa kausalitet. Först och främst ska ett 
samband säkerställas genom någon typ av statistisk modell där korrelation kan mätas eller 
påvisas. Vidare är det viktigt att säkerställa att sambandet verkligen påverkas av de givna 
variablerna så att inte en utomstående variabel egentligen orsakar det samband som kan 
urskiljas. Slutligen är det viktigt att sätta sambandet i en tidscykel för att förstå vilken variabel 
som är beroende.135 Att förstå och analysera detta är av allra största vikt i vår studie. Detta då 
revisionsarvodet måste sägas vara bestående av en komplex form av faktorer och interna 
samband. För att säkerställa samband använder vi en accepterad statistisk regressionsmodell för 
att kunna mäta korrelation mellan de variabler som är föremål för granskning i vår studie. 
 
Det är av absolut vikt för vår studies tillförlitlighet att våra mått verkligen mäter det de avser att 
mäta. Detta för att våra resultat ska kunna tolkas på ett korrekt sätt. De mått vi använder oss av 
är ekonomiska mått och uppgifter som innehar en mycket hög grad av likformighet inom 
ekonomins ramar. Storlek på tillgångar, räntabilitet på totalt kapital och kassalikviditet är alla 
exempel på mått som har en hög likformighet i mätningarna såväl i forskningen som i den 
företagsekonomiska världen. Vårt mått på fritt kassaflöde är även det mycket väletablerat samt 
skuldratiot som är ett vanligt förekommande komplement till skuldsättning inom denna 
forskningsgren. Således använder vi oss uteslutande av mycket beprövade och accepterade mått 
vilket medför att väl underbyggda slutsatser kan nås utifrån empirin.  

 
Det finns vidare som vi beskrivit en rad faktorer som kan sägas påverka storleken på 
revisionsarvodet och att därifrån lyckas urskilja vilket samband som är kausalt och dessutom 
beroende av vilket är en problematisk fråga. Vi har därför i vår modell upprättat ett antal 
kontrollvariabler som ska förhindra att samband dras på felaktiga grunder där kausalitet ej 
föreligger. Exempelvis har företagets storlek i form av tillgångar visat ett signifikant samband 
med revisionsarvode i så gott som alla studier som genomförts. Därför måste vi kontrollera för 
denna variabel i vår studie så att inte denna variabel påverkar ett annat samband vi kan urskilja 
i vår modell. Därför innehåller vår modell en hel del kontrollvariabler som ska stävja att ett 
samband är beroende av en annan faktor än den vi urskiljer i vår modell.  
 
 

                                                
133 Befring, Edvard, Forskningsmetodik och statistik, Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 60. 
134 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 44. 
135 Bryman, Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s. 42-44. 
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3.3.2.2 Extern validitet 
Denna diskussion rör istället i vilken mån de presenterade resultaten kan generaliseras på 
externa situationer utanför studien. Vi genomför en totalundersökning där hela den population 
för vilken vi genererat hypoteser ingår. Detta kommer leda till att vi inte har något problem i att 
generalisera våra resultat, det behövs inte då hela populationen ingår i vårt resultat. Därför 
kommer våra resultat vara sanna för hela populationen då en generalisering inte är nödvändig 
för att besvara vår hypotes. En generalisering till andra noterade bolag i Sverige bör dock göras 
med en betydande försiktighet. Detta då det är de allra största företagen i Large Cap som ingår i 
studien, vilka inte kan antas vara representativa för alla noterade bolag.  
 
En annan problematik är i vilken mån dessa resultat kan appliceras i andra kontexter. Vår 
studie inriktar sig på den svenska marknaden med stora noterade bolag och det är i det ljuset 
som resultaten ska ses. Dock finns givetvis en viss överförbarhet till andra marknader i andra 
länder då affärsklimatet för publika bolag blir alltmer internationaliserat och globaliserat. 
Likafullt ska resultatens betydelse på andra marknader tas med försiktighet på grund av de 
specifika förhållandena på den svenska marknaden med separationen av ägande och kontroll. 
Det är givetvis också så att viktiga makroekonomiska faktorer såsom lagar och regleringar för 
revisorns arbete, aktiebolagslagen och skattesystem kommer påverka de olika faktorerna i vår 
modell. Samtidigt har internationaliseringen av såväl revisorns regelverk och andra 
makroekonomiska faktorer utmynnat i en större transparens mellan länder och företag vilket 
gör att resultaten i viss mån kan ses utanför Sveriges marknad. 
 
Vidare är frågan om resultaten kan tillföra nytta till onoterade bolag i Sverige. Vi anser att 
dessa resultat ej kan generaliseras till andra företag än noterade bolag, eller åtminstone företag 
med en stor avskildhet mellan styrning och kontroll, mellan ledning och ägare. Mindre svenska 
bolag är ofta ägarledda vilket minskar agentkonflikten avsevärt då intressekonflikten mellan 
agent och principal inte existerar och då blir inte hellre kostnaden för att upprätthålla en god 
kontroll av ledningens agerande lika stor. Därför bör resultaten i sin helhet endast betraktas på 
den population vi valt inom Sveriges gränser. 
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4 RESULTAT  
I detta kapitel kommer vi att presentera resultaten av vår empiriska undersökning. Vi inleder med 
figurer om företagen i vår studie för att sedan gå djupare in på regressionsanalyserna som använts för 
att utreda vårt problem. Förutom att presentera resultaten kommer vi även att här presentera en direkt 
analys där vi jämför resultatet för våra variabler med våra förväntningar. I resultatavsnittet kommer vi 
endast mycket kort diskutera resultatet av våra variabler för att presentera en mer genomgående och 
djupare analys i det nästkommande avsnittet. Anledningen till detta upplägg är att vi anser att läsaren 
får en mer följdriktig analys rörande hypoteserna om dessa placeras efter varandra i analysavsnittet. 
Då hypoteserna är starkt förenade och vår frågeställning berör det sammanlagda resultatet av dessa är 
enligt vår mening en samlad analys att föredra. Det är även så att det är lättare att diskutera resultat av 
variablerna djupare i en fristående analys för att tydliggöra samband och skillnader snarare än efter 
varje regressionsanalys.  
 
Vårt urval består av samtliga företag på Stockholmsbörsens Large Cap. Dock har vi som 
tidigare är angivet avlägsnat bankerna och andra objektbortfall vilket resulterat i att vår studie 
grundar sig på 57 företag. Nedan följer en företeckning över dessa företags olika branscher 
enligt OMX klassificering.  
 
Figur 2: Sektorer 
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Fördelningen gällande vilket revisionsbyrå företagen anlitat åskådliggörs i följande figur. Vi 
ser att alla företagen utom ett (Oriflame) har en av Big-4-byråerna. PWC och KPMG är starkt 
överrepresenterade till antalet jämfört med Ernst & Young och Deloitte. Detta gör det 
intressant att undersöka eventuella skillnader i arvodet mellan byråerna.  
 
Figur 3: Revisionsbyrå 
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4.1 Sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode 
 
I våra regressioner har vi använt oss av alla företag utan att eliminera eventuella outliers. I vårt 
data har vi ett företag som kan betecknas som en outlier vilket även syns i bilaga 2. Vid en 
kontroll visar det sig att det är Lundbergföretagen vilket är ett av Stockholmbörsens många 
investmentbolag. Vid en eliminering av detta bolag erhålles liknande samband som analysen 
med alla bolag i vår studie. Skillnader uppstod främst på signifikans och modellernas 
förklaringsgrad som generellt sett förbättrades avsevärt. Inga andra riktningar på betavärden 
uppstod förutom på någon enstaka kontrollvariabel som även tidigare påvisat skiftande 
samband. Få skillnader var därför av relevans för vår studie varför vi valde att presentera 
resultatet inklusive outliers. Vid regressionsanalysen på modell 3 uppstår dock en kraftig 
ändring i signifikansen på resultatet varför vi kommer att presentera även denna siffra utöver 
vårt initiala resultat.  

4.1.1 Mulikollinearitet 
För att kontrollera att variablerna i vår modell inte är korrelerade undersökte vi detta i en 
korrelationstabell. Inga av våra variabler korrelerade nämnvärt med varandra. Förvånansvärt 
nog är det endast fritt kassaflöde genom det egna kapitalet och fritt kassaflöde genom de totala 
tillgångarna som korrelerar relativt högt vilket är bra i vår modell. Korrelationen mellan dessa 
variabler anser vi öka tillförlitligheten i våra mätningar då variabeln ger ett likvärdigt och 
tillförlitligt resultat oavsett om den jämförs med tillgångar eller eget kapital. Detta stämmer 
även med våra regressionsanalyser där vi testade för de olika variablerna med väldigt liknande 
resultat. Vad gäller skuldratio och interaktionsvariabeln mellan fritt kassaflöde och skuldratio 
ser vi en liten korrelation. Detta är inte särskilt förvånande med tanke på att skuldratio är 
hälften av den variabeln och således inget som kommer att störa vår modell.  
 
Kontrollen av korrelation leder till att vi nu kan eliminera risken för felaktiga resultat då ett 
mått påverkat ett annat. Anmärkningsvärt är att kassalikviditeten och fritt kassaflöde uppvisar 
en mycket svag korrelation. Vår teoretiska referensram visar att ett starkt fritt kassaflöde såväl 
som mycket likvida medel till ledningens förfogande ökar risken för intressekonflikter och då 
båda dessa variabler symboliserar en stark kassa borde dessa uppvisa en tydligare korrelation. 
Detta då båda måtten måste anses vara ett mått på den kassa som finns till förfogande för 
ledningen. Samtidigt tar kassalikviditeten inte hänsyn till de totala tillgångarna i företaget, och 
därmed inte det kontinuerliga investeringsbehovet.  
 
Tabell 1: Multikollinearitet 
 

 Storlek 
Skuld- 
ratio 

Ränta- 
bilitet 

Kassa-
likviditet 

Dotter-
bolag 

Revisor 
(PWC) FKF/T FKF/EK 

FKF* 
skuldratio 

Storlek 1 ,078 -,127 -,093 ,378(**) ,210 ,014 ,022 ,013 
Skuldratio ,078 1 -,439(**) -,226 -,084 ,008 -,143 ,141 ,571(**) 
Rt -,127 -,439(**) 1 ,148 -,154 -,110 ,519(**) ,283(*) -,019 
Kassalikviditet -,093 -,226 ,148 1 ,025 -,076 ,005 -,029 -,041 
Dotterbolag ,378(**) -,084 -,154 ,025 1 -,017 -,279(*) -,189 -,180 
Revisor (PWC) ,210 ,008 -,110 -,076 -,017 1 ,093 ,187 ,196 
FKF/T ,014 -,143 ,519(**) ,005 -,279(*) ,093 1 ,795(**) ,503(**) 
FKF/EK ,022 ,141 ,283(*) -,029 -,189 ,187 ,795(**) 1 ,689(**) 
FKF*skuldratio ,013 ,571(**) -,019 -,041 -,180 ,196 ,503(**) ,689(**) 1 
**  Multikollineariteten är signifikant på 1-procentnivån. 
*  Multikollineariteten är signifikant på 5-procentnivån. 
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4.1.2 Sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode 
 
Modell 1 undersöker sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode för samtliga 57 
företag. Denna multipla regressionsanalys ger följande resultat.  
 
Tabell 2: Modell 1 – Förklaringsgrad 
 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,841(a) ,708 ,666 ,769324987 

 
Modellen visar en hög förklaringsgrad då r2 är över 70 procent. Detta visar att modellen 
förklarar variationen i revisionsarvodet till 70 procent. Vi har även testat residualerna som visar 
en normalfördelning och de har en bra spridning (se bilaga 2). Residualerna ger därför ingen 
indikation på eventuella felaktigheter och skevheter i modellen. 
 
Tabell 3: Modell 1 – Koefficienter 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients T Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 4,051 2,091   1,937 ,059 
  Storlek ,458 ,089 ,449 5,122 ,000 
  Skuldratio -

1,057 ,809 -,117 -1,306 ,198 

  Räntabilitet ,606 1,557 ,040 ,389 ,699 
  Kassalikviditet ,337 ,177 ,152 1,907 ,062 
  Dotterbolag ,134 ,029 ,419 4,683 ,000 
  Revisor (PWC) ,562 ,224 ,203 2,511 ,015 
  FKF -

2,905 1,143 -,244 -2,542 ,014 

a  Dependent Variable: Revisionsarvode 
 
 

De olika variablerna påvisar resultat med en varierande tillfredställelse och signifikansnivå. 
Kontrollvariablerna storlek, kassalikviditet, antal dotterbolag, räntabilitet på totalt kapital samt 
dummyvariabeln för de med revisionsbyrån PWC visar positiva värden. Negativa värden visar 
däremot kontrollvariabeln för skuldratiot samt vår undersökningsvariabel fritt kassaflöde som 
har ett stark negativt betavärde på -2,905.  
 
Att storleken visar sig ha ett positivt samband med revisionsarvodet, som dessutom är väldigt 
signifikant (på 1-procentnivån), är föga förvånande och det stämmer bra överens med 
förväntningarna rörande denna kontrollvariabel. Rörande risken på företagen överensstämmer 
inte variabeln för skuldratio med våra förväntningar då den visar ett negativt betavärde, vilket 
visar på sambandet mellan de två variablerna. Detta kan då påvisa att skulden snarare har en 
kontrollerande verkan än att den visar på en ökad risk för företaget. Samtidigt påvisar 
betavärdet ett högt p-värde att några tillförlitliga slutsatser om sambandet är svåra att dra. P-
värdet visar hur signifikant betavärdet är där ett lågt värde (0.05 eller under) motsvarar en bra 
signifikans. Den andra kontrollvariabeln rörande risken är räntabilitet på totalt kapital vilken 
visar ett motsatt förhållande jämfört med förväntningarna men med ett till och med högre p-
värde och sambandet är alltså väldigt osäkert. Kassalikviditeten har även den motsatt riktning 
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men påvisar en marginell signifikans (på 10- procentnivån). För komplexiteten påvisar antalet 
dotterbolag ett positivt samband som förväntat, också denna koefficient har en stark 
signifikans. Dummyvariabeln för PWC har som förväntat ett positivt värde vilket dessutom är 
signifikant på 5-procentnivån. Vår undersökningsvariabel visade som tidigare nämnts ett starkt 
negativt betavärde vilket motsätter vår hypotes. Även detta samband är signifikant på 5-
procentnivån.   

4.1.3 Förväntade tillväxtmöjligheter 
För att utreda huruvida sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode kan vara 
beroende av tillväxten i företaget behöver vi urskilja de företag med låg tillväxt från övriga 
företag. Vi använder oss därför av approximationen marknadens förväntade tillväxt vilken 
finns beskriven i avsnitt 2.6.8. Marknadens förväntade tillväxtmöjligheter visar hur mycket 
marknaden är villig att betala för varje krona av det bokförda egna kapitalet. De företag som 
innefattas av vår empiriska studie visar en stor spridning av marknadens betalningsvilja, även 
om de tre första kvartilerna (det vill säga 0-75 procent) är mycket nära varandra. Detta tolkar vi 
som att marknadens tro på framtida tillväxt är väldigt varierande hos de olika bolagen. Det 
finns flera outliers med kraftigt avvikande värden vilket visar på en hög förväntan från 
marknaden på dess tillväxtmöjligheter på sista börsdagen under 2005.  
 
Tabell 4: Förväntad tillväxt - Kvartiler 

 
 
 
 
 
 

Figur 4: Förväntad tillväxt 
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Vi har i vår undersökning valt att inkludera samtliga företag på den nedre halvan av urvalet 
som företag med låg tillväxt, det vill säga 50 procent av bolagen. Vi har således indelat 
företagen i två lika stora grupper, en med låg tillväxt och en med hög tillväxt. Detta innebär att 
alla företag med en förväntad tillväxt under 2,89 (marknaden är villig att betala 2,89 kr för 
varje krona eget kapital) kommer anses vara ett företag med låga förväntade 
tillväxtmöjligheter. Antalet företag som i vår studie anses ha låga förväntade tillväxtmöjligheter 
är 28 stycken. Vi kommer alltså att bara inkludera gruppen med låg tillväxt i modell 2 och 3 
och slipper där påverkan av företag med kraftigt avvikande förväntad tillväxt. 

4.1.4 Sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode vid låg tillväxt 
Modell 2 undersöker sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode i de 28 företag 
med låg tillväxt. Våra variabler har förändrats något vilket förklaras nedan.  
 
Tabell 5: Modell 2 - Förklaringsgrad 
 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,867(a) ,753 ,670 ,841586025 

 
Förklaringsgraden har här stigit till dryga 75 procent. Detta indikerar att denna modell tydligare 
förklarar variationen i revisionsarvodet. Kontroll av residualerna hittas i bilaga 2. 
 

Tabell 6: Modell 2 – Koefficienter  
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 2,790 5,076   ,550 ,588 
  Storlek ,502 ,218 ,317 2,297 ,032 
  Skuldratio ,202 1,617 ,020 ,125 ,902 
  Räntabilitet -10,111 5,496 -,495 -1,840 ,080 
  Kassalikviditet ,938 ,407 ,400 2,303 ,032 
  Dotterbolag ,103 ,057 ,273 1,796 ,087 
  Revisor (PWC) ,690 ,385 ,222 1,791 ,088 
  FKF ,710 2,449 ,069 ,290 ,775 

a  Dependent Variable: Revisionsarvode 
 

Våra variabler har här ändrats aningen i värde och signifikansnivå. Storlek, antal dotterbolag 
och dummyvariabeln för revisionsbyrån PWC har inte ändrats nämnvärt och stämmer med 
tidigare resultat och förväntningar. De är även statistiskt signifikanta på antingen 5- eller 10-
procentnivån. På riskvariablerna har det dock skett förändringar. Skuldratiot har ändrats och 
visar ett svagt positivt värde på 0,202 men utan signifikans. Det positiva betavärdet stämmer 
dock överens med våra förväntningar för denna variabel. Den största förändringen av 
kontrollvariablerna påvisar räntabiliteten på totalt kapital som nu är starkt negativ på -10,111. 
Detta överensstämmer med förväntningarna och betavärdet är även signifikant på en 10-
procentnivå. Kassalikviditetens positiva värde har förstärkts och det har även dess signifikans 
vilket ytterligare går emot våra förväntningar rörande denna kontrollvariabel.  
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Den största och mest centrala skillnaden är förändringen av vår undersökningsvariabel fritt 
kassaflöde som i detta urval påvisar ett positivt samband, dock inte signifikant. Detta stämmer 
överens med våra förväntningar rörande denna variabel och visar också på ett tydligare 
samband för företag med låg tillväxt jämfört med alla företag.  

4.1.5 Sambandet mellan fritt kassaflöde, skuldratio och revisionsarvode 
I modell 3 ändras vår undersökningsvariabel till en interaktion mellan fritt kassaflöde och 
skuldratio. Den multipla regressionsanalysen innehåller fortfarande endast de 28 företag med 
låga förväntade tillväxtmöjligheter. 
 
Tabell 7: Modell 3 - Förklaringsgrad 
 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,875(a) ,765 ,686 ,820440996 
 
Vid denna modell har förklaringsgraden ytterligare förstärkts till 76,5 procent vilket tyder på en 
ökad tilltro till denna modell. Kontroll av residualerna återfinns i bilaga 2.  
 

Tabell 8: Modell 3 – Koefficienter 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,008 4,788   ,002 ,999 
  Storlek ,611 ,200 ,386 3,050 ,006 
  Skuldratio 1,044 1,709 ,101 ,611 ,548 
  Räntabilitet -6,684 3,672 -,327 -1,821 ,083 
  Kassalikviditet ,845 ,339 ,361 2,496 ,021 
  Dotterbolag ,100 ,056 ,266 1,801 ,086 
  Revisor (PWC) ,671 ,371 ,216 1,811 ,084 
  FKF*skuldratio -14,790 13,587 -,175 -1,088 ,289 

a  Dependent Variable: ArvodeLN 
 

 
Även här har variablerna storlek, kassalikviditet, antal dotterbolag och dummyvariabeln för 
PWC positiva värden. Storlek, dotterbolag samt PWC visar därmed betavärden i enlighet med 
våra förväntningar vilka också är signifikanta på mellan 5- till 10-procentnivån. 
Kassalikviditetens positiva samband kvarstår och är dessutom signifikant.  Skuldratiots positiva 
värde har förstärkts medan räntabilitetens negativa värde har försvagats något. Signifikansen 
för räntabiliteten är fortfarande på 10-procentsnivån medan skuldratiot signifikans fortfarande 
är hög. Den har dock förbättrats avsevärt jämfört med modell 2.  
 
Den nya undersökningsvariabeln vilken påvisar interaktionen mellan fritt kassaflöde och 
skuldratio ligger i linje med våra förväntningar och visar på ett negativt samband på -14,79. P-
värdet är dock aningen högt och signifikansen kan därför ifrågasättas. Vid test av denna modell 
justerat för outliers, det vill säga en eliminering av Lundbergföretagen, ändras betavärdena för 
variablerna inte nämnvärt. Största skillnaden blir dock att interaktionsvariabeln mellan fritt 
kassaflöde och skuldratio, som nu visar ett värde på -13,184, precis når upp till gränsen på en 
marginell signifikans, det vill säga 10-procentnivån.  
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5 ANALYS  
Från föregående avsnitt inleds här analysavsnittet med en sammanfattande tabell över de resultat som 
genererats från modellerna i vår studie. I detta avsnitt ligger fokus på en diskussion och analys kring 
våra resultat för att i möjligaste mån återkoppla våra resultat till studiens ursprungliga problematik. I 
analysen diskuteras först de valda kontrollvariablerna för att sedan fokusera på 
undersökningsvariablerna och interaktionen mellan dessa. Skälet till denna uppbyggnad är att läsaren 
får en god bild av modellen genom att först få ta till sig de grundläggande kontrollvariablerna för att 
därefter gå djupare i de specifika måtten för vår studie. Vi avslutar med en modifiering av vår 
undersökningsmodell för att tydliggöra resultaten.  
 
En första övergripande kommentar är att alla branscher finns representerade. Vi får därigenom 
en god grund för vår analys. Som resultatet visar är KPMG och PWC kraftigt 
överrepresenterade som revisionsbolag för företag på Large Cap. Det är en viktig information 
att notera vid analysen då det blir av vikt att inkludera en kontrollvariabel för revisor och i 
specifikt i vårt fall vilken Big-4-revisor som företaget anlitat då det finns kraftig skillnad i 
fördelningen mellan de fyra stora revisionsbolagen.  
  
Nedan följer en sammanfattande tabell av resultaten från de tre regressionsmodellena som kan 
vara central för läsaren att återkomma till vid läsning av analysen.  
 
Tabell 9: Sammanfattande tabell 
 
 Förväntat samband Modell 1 

(p-värde) 
Modell 2 
(p-värde) 

Modell 3 
(p-värde) 

Intercept  4,051 
(0,059) 

2,790 
(0,588) 

,008 
(0,999) 

Storlek Positivt ,458 
(0,000) 

,502 
(0,032) 

,611 
(0,006) 

Skuldratio Positivt -1,057 
(0,198) 

,202 
(0,902) 

1,044 
(0,548) 

Räntabilitet Negativt ,606 
(0,699) 

-10,111 
(0,080) 

-6,684 
(0,083) 

Kassalikviditet Negativt ,337 
(0,062) 

,938 
(0,032) 

,845 
(0,021) 

Dotterbolag Positivt ,134 
(0,000) 

,103 
(0,087) 

,100 
(0,086) 

Revisor (PWC) Positivt ,562 
(0,015) 

,690 
(0,088) 

,671 
(0,084) 

FKF Positivt -2,905 
(0,014) 

,710 
(0,775) 

 

FKF*skuldratio Negativt   -14,790 
(0,289) 
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5.1 Kontrollvariablerna 
 
Överlag visar våra kontrollvariabler upp samband som ligger i linje med den teoretiska 
referensramen. Sammantaget anser vi att detta innebär att vår modell innehåller tillförlitliga 
mått som ligger i linje med tidigare forskning. Att vår modell angående kontrollvariablerna 
uppvisar ett resultat i linje med föregående studier visar att såväl modellen som måtten är giltig 
och pålitligt såväl över tid som över andra faktorer såsom marknad, företagsklimat, 
makrofaktorer etcetera. I sig är detta ett gott betyg på modellen samtidigt som det är av absolut 
vikt för den specifika studien. Detta då ett kraftigt avvikande resultat gällande de valda 
kontrollvariablerna i jämförelse med tidigare forskning hade inneburit problem vid tolkningen 
av undersökningsvariablerna. Vidare hade kraftigt avvikande resultat på kontrollvariablerna 
inneburit att dessa variabler ej fyllt sin funktion att justera arvodet för att tydliggöra sambandet 
mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode. Kontrollvariablernas värde är därmed inte dess 
primära syfte i vår studie, samtidigt som resultaten och sambanden de uppvisar med 
revisionsarvode är relevanta. Kontrollvariablernas primära funktion är att just vara 
kontrollerande för att undersökningsvariablernas resultat ska kunna underbyggas med en större 
säkerhet. Kontrollvariablerna bekräftar i vår studie att modellen är tillämplig under svenska 
förhållanden med de angivna måtten och detta lägger en mycket säkrare grund för analys av 
undersökningsvariablerna. De visar också en likhet med tidigare studier på andra marknader 
vilket indikerar på en viss användbarhet för vårt resultat även på andra länder. 
Kontrollvariablerna säkrar således för att de samband som eventuellt kan dras gällande våra 
undersökningsvariabler kan utgöra reella samband i en högre utsträckning än utan 
kontrollvariabler.  
 
En viktig skillnad att göra redan här är att några av kontrollvariablerna i de olika 
resultatmodellerna (1, 2 och 3) skiljer sig. Mest avvikande är modell 1 medan modell 2 och 3 
innehar värden och riktningar på sambanden som är mer i linje med tidigare studier. Detta ses 
väldigt tydligt redan vid kontrollvariablerna, vars analys är som följer.  

5.1.1 Storlek 
Storleken på de reviderade bolagen uppvisar ett mycket starkt positivt samband med 
revisionsarvode i alla våra tre regressionsanalyser där alla har en god signifikansnivå klart 
under 5-procentsnivån. Detta påvisar att storleken mätt i de totala tillgångarna är en viktig 
påverkansfaktor vid prissättning av revision. Skälen till detta mycket starka samband är att ett 
större företag med större tillgångar innebär större numerära ekonomiska risker för såväl 
företaget som revisorn samtidigt som större tillgångar kommer att innebära fler underposter 
som kräver granskning vilket ökar revisionsarvodet136. Våra resultat är helt i linje med tidigare 
forskning av bland annat Nikkinen och Sahlström (2004), Gul och Tsui (1998) och Simunic 
(1980) som med en hög signifikans uppvisar ett positivt samband mellan storleken på företaget 
och revisionsarvodet137. Storleksvariabeln är dessutom enhetlig mellan de olika 
regressionsanalyserna och vi anser det säkerställt att storleken av företaget påverkar 
revisionsarvodet. Detta signifikanta samband är föga förvånade med tanke på att företagets 
storlek borde vara en avgörande faktor vad gäller arbetsinsatsen för revisorn.   

                                                
136 Simunic Dan A., s. 172. 
137 Nikkinen, Jussi och Petri Sahlström, s. 258, Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, s. 230-231 och Simunic 
Dan A., s. 187.  
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5.1.2 Risk 
Nedan följer en analys av våra tre riskvariabler. Övergripande visar resultaten för modell 1 inga 
tydliga effekter på revisionsarvodet på grund av risken i bolaget. I modell 2 och 3 kan dock två 
av de tre variablerna uppvisa samband vilket indikerar att revisorn tar hänsyn till den 
finansiella risken vid arvoderingen av revision. Nedan följer en enskild analys för varje 
variabel.  
 
5.1.2.1 Skuldratio 
Den mest intressanta riskvariabeln i vår studie är skuldratiot, detta då denna variabel även är 
med som del i en undersökningsvariabel. Skuldratiot visar i modell 1 ett negativt samband med 
revisionsarvode vilket innebär att en ökad skuldnivå i denna modell indikerar ett lägre 
revisionsarvode. Detta resultat är oväntat och inte i linje med tidigare forskning som menar att 
en ökad skuldnivå i normalfallet bör öka revisionsarvodet beroende av den ökade risk det 
medför. Beaver (1966) liksom Ohlson (1980) har visat att skuldnivån är en god indikator på 
den finansiella situationen varvid en ökad skuldnivå antyder en ökad risk för finansiell kris 
såsom konkurs. Eftersom tidigare forskning uppvisat positiva samband mellan en ökad 
skuldnivå och ett ökat arvode har även vi antagit ett positivt samband i vår modell.  
 
Denna motsättning mot tidigare studier skulle kunna medföra problem då denna 
kontrollvariabel möjligen inte kan ses som reliabel och valid. Likafullt, i modell 2 och 3 
uppvisar skuldratiot ett positivt samband med revisionsarvode vilket signalerar ett positivt 
samband mellan skuldnivå och revisionsarvode. Detta samband är dock inte signifikant och gör 
att resultaten gällande denna variabel ytterligare kan ifrågasättas. Detta medför att en ökad 
finansiell risk skulle kunna öka revisionsarvodet i enlighet med modell 2 och 3.  
 
5.1.2.2 Räntabilitet på totalt kapital 
Nästa mått och kontrollvariabel i vår modell är räntabilitet på totalt kapital. Vi har antagit att 
denna variabel ska uppvisa ett negativt samband med revisionsarvodet vilket även blir utfallet i 
modell 2 och 3. Betat i dessa modeller uppvisar också en stark signifikans jämfört med modell 
1 där sambandet är det motsatta. Där är p-värdet så högt som 0,699 viket indikerar att resultaten 
bör tolkas med försiktighet. Därigenom är endast variabeln tillförlitlig i modell 2 och 3 där den 
signalerar att en ökad räntabilitet minskar revisionsarvodet. Förklaringen bakom detta anser vi 
ligga i att en ökad räntabilitet ger signal om ett mer välmående företag med lägre finansiell risk 
vilket påverkar revisionsarvodet då revisorn beaktar risken i företaget vid prissättning138.  
 
5.1.2.3 Kassalikviditet 
Ett mycket intressant mått som kontrollvariabel och samtidigt ett mycket komplicerat mått 
såväl teoretiskt som i vår empiriska studie är kassalikviditeten. Anledningen till detta är att 
kassalikviditet egentligen kan inverka på revisionsarvodet i mer än en riktning. Vi har i vår 
modell antagit ett negativt samband mellan kassalikviditet och revisionsarvodet vilket även är i 
linje med tidigare forskning. Detta då en ökad kassalikviditet minskar revisionsarvodet genom 
att företagets finansiella situation är bättre där företaget har en starkare finansiell styrka att 
betala de kortfristiga skulderna och därmed minska risken för finansiell kris139.  
 
Kassalikviditetens nu positiva samband med revisionsarvode kan samtidigt överensstämma 
med stor del av våra teoretiska utgångspunkter. Till stöd för detta är den nära relationen mellan 

                                                
138 Simunic, Dan A. och Michael T. Stein, s. 121. 
139 Keown, Arthur J., J. Wialliam Petty, John D. Martin och David F. Scott, s. 106. 
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fritt kassaflöde och en god kassa vilket innebär att samma diskussion som återfinns gällande 
kassaflöde även kan appliceras på kassalikviditeten. Riskerna är större i företag med starka 
kassaflöden på grund av den ökade risk som återfinns då mycket likvida medel finns 
tillgängligt varvid denna koppling är logisk140. Med detta förstås alltså att en ökad 
kassalikviditet innebär en ökad kassa till ledningens förfogande vilket ökar agentproblematiken 
med skiftande intressen varvid detta avkräver revisorn en utökad revision och därmed ökat 
revisionsarvode. Samtidigt anger samtliga modeller i vårt resultat ett positivt samband mellan 
kassalikviditeten och revisionsarvodet. Dessutom, tidigare forskning (Gul och Tsui, 1998) som 
utgått från ett antagande om negativt samband har sedan fått ett liknande resultat som vår 
empiriska studie presenterar. Så våra resultat är därmed i linje med tidigare forskning även om 
vi liksom dem utgått från ett teoretiskt annat grundantagande gällande riskbegreppet. Men då vi 
istället ser kassalikviditeten som ett kompletterande mått till det fria kassaflödet känns de nu 
starkt positiva sambanden under 5-procents signifikansnivå som rimliga. Mer om fritt 
kassaflöde och agentteorins eventuella relevans följer i delen rörande undersökningsvariablerna 
i avsnitt 5.2.  

5.1.3 Komplexitet 
Vi har antagit ett positivt samband mellan vår undersökningsvariabel för komplexitet vilken är 
roten ur antalet dotterbolag och revisionsarvode. Alla våra modeller bekräftar detta samband 
med låga p-värden vilket innebär en stark signifikans. Resultatet kan därför antas visa att en 
mer komplex affärsstruktur arvoderas högre av revisorn genom den ökade tids- och 
resursutnyttjning detta kommer medföra141. 

5.1.4 Revisor 
Vi har så när som på ett företag bara Big-4-revisionsbyråer som anlitade för företagen i vår 
studie. Då en analys rörande skillnader mellan val av en av Big-4 byråerna gentemot övriga 
byråer därför blev ointressant valde vi istället att undersöka skillnader i arvode mellan de fyra 
stora byråerna. Efter en sådan analys var det endast PWC som kunde uppvisa en skillnad 
gentemot de övriga revisionsbyråerna varför vi valde att endast inkludera PWC i vår slutliga 
modell. Vid försöken med alla fyra bolagen som dummyvariabel i modellen uppvisar de övriga 
ett korrelerat samband varvid endast en dummyvariabel för PWC valdes i modellen. PWC är en 
dummyvariabel som uppvisar ett signifikant positivt samband med revisionsarvode vilket visar 
att PWC kunnat ta ut ett högre revisionsarvode än de övriga tre byråerna. Detta resultat 
överensstämmer också med tidigare studier av Simunic (1980) och Niemi (2005). 
 
Normalt sett kan ett ökat arvode vid Big-4-byråerna jämfört med andra revisionsbyråer grundas 
i att Big-4 innehar ett ökat kunnande, erfarenhet och resurser för revisionen vilket bidrar till en 
mer kvalitetssäker revision142. Några liknande slutsatser kring PWC jämfört med övriga byråer 
kan dock inte dras och slutsatser kring tolkningen av detta resultat bör göras med absolut 
försiktighet. Detta då prissättningen på revision är en komplex procedur och kan skilja mellan 
byråerna. Vår studie visar dock tydligt att PWC kan ta ut ett högre arvode jämfört med övriga 
Big-4-byråer.  
 

                                                
140 Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, s. 235. 
141 Chan, Philip, Mahmoud Ezzamel och David Gwilliam, s. 767-768. 
142 Ibid., s. 771. 
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5.2 Undersökningsvariablerna 
 
Det centrala i studien är resultaten och tolkningen rörande undersökningsvariablerna. Det är 
främst i denna del av undersökningen som skillnader mellan våra modeller är av intresse. Vi 
förväntar oss till skillnad från kontrollvariablerna att undersökningsvariabeln fritt kassaflöde 
borde uppvisa en skillnad mellan modell 1 och 2. Detta då skillnaderna mellan modellerna 
utgörs av endast ett urval av bolagen med låg tillväxt i modell 2 och tillkomsten av 
interaktionsvariabeln mellan fritt kassaflöde och skuldratio i modell 3. Därigenom är 
sambanden, samt i synnerhet skillnaderna, mellan modellerna av stort intresse för antagandet 
eller förkastandet av våra hypoteser varvid vi ämnar följa deras ordning i den fortsatta 
analysen. 

5.2.1 Sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode 
Den inledande hypotesen i vår studie behandlar huruvida det finns ett positivt samband mellan 
fritt kassaflöde och revisionsarvode i svenska börsnoterade företag. Vi har gjort antagandet om 
ett positivt samband utifrån den teoretiska referensramens skarpa indikering att 
intressekonflikterna ökar vid ett ökat fritt kassaflöde. Vårt resultat visar ett negativt samband på 
under 5-procents signifikansnivå vilket alltså innebär att i vårt urval medför ett högre fritt 
kassaflöde att revisionsarvodet minskar. Detta är anmärkningsvärt och en stark signal som 
avfärdar den teoretiska referensramens diskussion gällande fritt kassaflödets påverkan på 
revisionsarvodet. Samtidigt stöds den teoretiska referensramen av tidigare studier av Nikkinen 
och Sahlström (2004) som påvisar ett positivt samband mellan fritt kassaflöde och 
revisionsarvode även i Sverige143. I förlängningen innebär detta gällande första hypotesen att 
agentteorin ej kan anses tillämplig under svenska förhållanden rörande kassaflödet. Detta 
antagande gör vi grundat på att det fria kassaflödet mycket tydligt väcker en intressekonflikt 
mellan ledning och ägare. Vi har tidigare presenterat omfattande forskning av bland annat 
Jensen (1986) som påvisar att ett ökat fritt kassaflöde ökar intressekonflikten av anledningar 
såsom att ledningen vill maximera sin egen nytta och ej ägarnas nytta144. Det finns alltså en 
stark koppling mellan ett ökat fritt kassaflöde och ett ökat agentproblem. Vi har även stöd av 
flera erkända studier (exempelvis Nikkinen och Sahlström; 2004) att ett ökat agentproblem 
medför ett ökat revisionsarvode145. Därigenom signalerar alltså ett negativt samband mellan 
fritt kassaflöde och revisionsarvode att trots ett ökat fritt kassaflöde ökar ej revisionsarvodet.  
 
Frågan blir om det verkligen är så att agentteorin angående kassaflödet inte är tillämplig i 
svenska förhållanden. Modell 1 visar inte några belägg för dess tillämplighet men samtidigt är 
givetvis verkligheten mer komplex vilket resulterar i en fortsatt diskussion om problemet. Det 
ska noteras att kassalikviditeten i samma modell visar ett starkt signifikant positivt samband 
med revisionsarvode vilket väcker en del välgrundat tvivel kring resultatens tillförlitlighet. En 
ökad kassalikviditet innebär ökade likvida medel och därmed ett ökat revisionsarvode i modell 
1. En ökad kassa ligger nära en jämförelse med ett ökat kassaflöde varvid resultaten blir 
svårtolkade. Vi ska även ta i beaktande att modell 1 gällande flera kontrollvariabler skiljer sig 
mot förväntat och att det kan inbegripa att modell 1:s resultat överlag blir svårare att acceptera. 
Trots detta kvarstår faktumet att modellen påvisar en stor konflikt mellan våra resultat och den 
teoretiska referensramen. 
 

                                                
143 Nikkinen, Jussi och Petri Sahlström, s. 258-261. 
144 Jensen, Michael C., s. 323.  
145 Nikkinen, Jussi och Petri Sahlström, s. 260-261. 
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Att söka en förklaring på denna uppenbara differens i såväl våra resultat som jämförelser med 
tidigare studier kräver att vi närmar oss hypotes 2. Vi misstänker nämligen att stora delar av 
vårt avvikande resultat kan grundas i företagens förväntande tillväxtmöjligheter då alla företag 
är inkluderade i modell 1, oavsett tillväxtmöjligheter. Vid en närmare anblick i på spridningen i 
figur X finns ett antal kraftigt avvikande företag, som återfinns i urvalet för modell 1, med en 
mycket hög förväntad tillväxt. Det innebär stora svårigheter att försöka dra några ordentliga 
slutsatser baserat på detta urval. Anledningen till detta är att när alla företag är inkluderade, 
oavsett förväntade tillväxtmöjligheter, är urvalsgruppen alldeles för heterogen för att tydliga 
samband ska kunna påvisas. Det innebär att oavsett om företaget förväntas expandera mycket 
kraftigt eller om inga tillväxtmöjligheter kan skådas kommer företaget inkluderas i samma 
modell. Vi har redogjort för att agentproblematiken rörande kassaflödet är beroende av just 
tillväxtmöjligheterna146. Det ter sig givet att företag med mycket höga förväntade 
tillväxtmöjligheter inte heller har samma problem med intressekonflikter rörande ett stort fritt 
kassaflöde. Detta då såväl ledning som ägare gynnas av en stark organisk tillväxt vilket i dessa 
företag kan ske genom investeringar i mycket lönsamma projekt. När intressekonflikten sjunker 
som i detta fall blir därför agentproblematiken rörande kassaflöde mindre eller uteblir helt 
vilket kan vara fallet i modell 1. Därför vågar vi inte göra ett uttalande om huruvida det 
negativa samband som föreligger mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode verkligen kan 
sägas innebära att teorin rörande det fria kassaflödets konflikt ej är tillämpbar på den svenska 
marknaden. Det vi däremot kan säga är att detta resultat kan hjälpa oss i den fortsatta analysen 
när vi presenterar analysen av modell 2. Detta då fria kassaflödets samband med 
revisionsarvodet utan hänsyn till tillväxt kan ge oss en mer fullständig bild och skapa 
möjligheter för jämförelser.  

5.2.2 Sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode vid låg tillväxt 
Vi antog inledningsvis ett positivt samband som dessutom är starkare än sambandet som kan 
finnas under H1 mellan det fria kassaflödet och revisionsarvodet i företag med relativt sett låga 
tillväxtmöjligheter. Sambandet kan då ställas i kontrast till de totala 57 företagen som 
undersöktes vid test av H1. Skälet till detta är att i företag med relativt sett små 
tillväxtmöjligheter i enlighet med teorin har större problematik gällande kassaflödet147. En 
intressekonflikt rörande investeringar kontra utdelningar uppstår mellan ledning och ägare och 
denna blir givetvis ännu mer central då det finns ett stort kassaflöde men små förväntade 
tillväxtmöjligheter, alltså färre investeringsprojekt med ett nettonuvärde större än noll. I detta 
läge har ledningen incitament att investera i projekt med negativt nettonuvärde då utdelningar 
bidrar till att företagets kapitalstock minskar. Ledningen kan istället ha en önskan om att 
företaget fortfarande ska växa även om denna tillväxt ej är organisk utan åstadkommen genom 
exempelvis uppköp.  
 
Fritt kassaflöde och revisionsarvode uppvisar ett positivt samband i modell 2 där endast de 
företag på den nedre halvan av vårt mått för företagens förväntade tillväxtmöjligheter finns 
inkluderade. Sambandet har dock ett högt p-värde vilket innebär att tillförlitligheten kan 
ifrågasättas. Samtidigt för vårt urval, gällande Stockholmsbörsen Large Cap, är resultatet giltigt 
då vi använder oss av totalpopulation och indikerar alltså att ett ökat fritt kassaflöde medför ett 
ökat revisionsarvode i dessa företag. Samtidigt som vi menar att vi kan visa på ett positivt 
samband kan det exakta betavärdet, det vill säga lutningen, vara svårare att fastställa med 
någon exakt säkerhet på grund av den bristande signifikansen. Klart är dock att för vår 
population finns ett positivt samband under 2005 och tillväxtmöjligheterna bidrar därigenom 

                                                
146 Lang, Larry H. P., René M. Stulz, och Ralph A. Walking, s. 316-317. 
147 Ibid. 



  
 ANALYS 

 47 

till en stark förändring i jämförelse med det angivna sambandet i modell 1 mellan fritt 
kassaflöde och revisionsarvode. Detta resultat överensstämmer med Gul och Tsuis (1998) 
tidigare studie i Hong Kong.  
 
Detta resultat signalerar att agentteorin är applicerbar på denna kategori och detta antagande 
förstärks just av det faktum att skillnaden är så kraftfull mellan ett negativt samband mellan 
variablerna i modell 1 och ett positivt samband i modell 2. Detta faktum förstärker tron att 
agentteorin rörande fritt kassaflöde är applicerbar på den svenska marknaden och att 
revisionsbyrån tar hänsyn till dessa förhållanden vid arvoderingen. Revisorn verkar därmed ha 
en kontrollerande verkan och arbetar med ägarnas intresse i åtanke. Det innebär även att 
revisorns arbete blir mer problematiskt då denne nu måste se till att det fria kassaflödet 
hanteras på ett sätt som är optimalt för ägarna, och inte för företaget. Det positiva sambandet 
innebär att det finns en risk för att ledningen i dessa företag med låg tillväxt investerar i 
värdeförstörande projekt snarare än att genomföra stora utdelningar.   
 
Skillnaden mellan modell 1 och 2 uppstår ur en skillnad i den förväntade tillväxtmöjligheten. 
Detta medför att i modell 2 där den förväntade tillväxten är avsevärt lägre blir också 
intressekonflikten rörande det fria kassaflödet större. Detta styrker alltså hypotesen om det fria 
kassaflödet som signalerar att ledningen vid små tillväxtmöjligheter kommer förslösa kapital i 
projekt med negativa nettonuvärden. Därigenom anser vi att såväl agentteorin som hypotesen 
om det fria kassaflödet är styrkta i modell 2 där ett positivt samband mellan fritt kassaflöde och 
revisionsarvode föreligger vilket påvisar den intressekonflikt som såväl agentteorin som 
hypotesen om det fria kassaflödet beskriver. 
 
Våra resultat ligger i linje med tidigare studier av Gul och Tsui (1998) som också får ett 
positivt samband med liknande signifikans mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode i företag 
med små förväntade tillväxtmöjligheter148. Sverige uppvisar därmed ett liknande samband som 
de påvisade i Hong Kong. Vår studie bekräftar därmed deras resultat i en annan marknad med 
andra förutsättningar. Sveriges spridning mellan ägande och kontroll, via 
röstvärdesdifferentieringen, verkar därmed inte ha påverkat resultatet. Inte heller övriga 
makroekonomiska förhållanden verkar ha haft en nämnvärd inverkan.  

5.2.3 Sambandet mellan fritt kassaflöde, skuldratio och revisionsarvode 
I modell 3 ersätts vår undersökningsvariabel fritt kassaflöde genom totala tillgångar till att även 
interagera med skuldratiot. Vi antar ett negativt samband mellan fritt kassaflöde i interaktion 
med skuldratio och revisionsarvodet i linje med vår teoretiska referensram. Lang et al. (1991) 
hävdar att skulderna minskar ledningens tillgång till det fria kassaflödet genom exempelvis 
amorteringar som upprätthåller en disciplin hos ledningen att ej förslösa stora fria kassaflöden i 
investeringar med negativa nettonuvärden149. En ökad skuld skall då alltså kunna anses minska 
den agentproblematik som uppstår med ett högt fritt kassaflöde i företag med små 
tillväxtmöjligheter. 
 
Modell 3 åskådliggör därmed sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode i företag 
med små tillväxtmöjligheter där hänsyn även tas till företagets skuldratio. Detta för att utreda 
om skuldnivån kan ha en kontrollerande verkan på ledningen i enlighet med hypotesen om 
kontrollerande skuldnivå. I vår studie påvisar fritt kassaflöde i interaktion med skuldratio ett 
kraftigt negativt samband med revisionsarvodet vilket signalerar att då modellen tar hänsyn till 

                                                
148 Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, s. 230-231. 
149 Lang, Larry H. P., René M. Stulz, och Ralph A. Walking, s. 316-317. 
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skuldnivån blir sambandet starkt avvikande från det positiva samband som kunde skönjas i 
modell 2. Detta illustrerar att hypotesen om kontrollerande skuldnivå är giltig under svenska 
förhållanden och påvisar ytterligare bevis för att agentproblematiken är speciellt stor just vid 
stora fria kassaflöden som ej kontrolleras av långivare med amorteringskrav. Dock uppvisar 
detta samband inte en tillfredställande signifikans. Justerat för outliers förbättras detta avsevärt 
och en marginell signifikans på 10 procent uppnås. Även detta bör då tolkas med en viss 
försiktighet men vi menar att detta negativa samband existerar även om dess exakta värde 
förblir aningen obestämt i vår studie.  
 
Denna variabel som är av mycket speciell karaktär blir därmed särskilt intressant i en 
jämförelse med tidigare forskning. Gul och Tsui (1998) får även de ett starkt negativt samband 
mellan fritt kassaflöde i interaktion med skuldratio och revisionsarvode med mycket 
närliggande riktningskoefficient och signifikans som vi erhåller i vår modell150. Detta styrker 
våra resultat och indikerar att även under svenska förhållanden är hypotesen om kontrollerande 
skuldnivå tillämplig. Även här styrker därmed vår studie deras resultat och visar på att 
sambandet även framträder på den svenska marknaden med våra specifika särdrag.  

5.3 Sammanfattande modell 
 
Vår studie har därmed bekräftat vissa samband i enlighet med tidigare forskning samtidigt som 
vissa samband blir obekräftade. I nedanstående figur visas erhållna samband medan de 
variabler som vår studie inte kan bekräfta visas i svagt grått. Slutsatser kring modellen 
presenteras i avsnitt 6.  
 
Figur 5: Studiens undersökningsresultat 

                                                
150 Gul, Ferdinand A. och Judy S. L. Tsui, s. 235. 
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6 SLUTSATSER 
I slutsatserna kommer vi kort presentera vad studien genererat genom att besvara vår 
problemformulering. Vi kommer att utgå ifrån våra hypoteser och styrka eller förkasta dem. 
Avslutningsvis beskriver vi vårt bidrag samt ger förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Hypotes 1 
–  Det finns ett positivt samband mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode. 

 
Gällande H1 finner vi inget stöd för att det föreligger ett positivt samband mellan fritt 
kassaflöde och revisionsarvode. Detta signalerar dock inte att agentproblematiken är 
frånvarande i svenska förhållanden men uttrycker samtidigt att revisionsarvodet inte påverkas 
positivt av ett ökat fritt kassaflöde. 

6.2 Hypotes 2 
– Fritt kassaflöde och revisionsarvode uppvisar ett starkare positivt samband bland 
företag med låga tillväxtmöjligheter än för företag med relativt högre tillväxtmöjligheter. 

 
Resultatet visar ett positivt samband mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode i populationen 
bestående av företag med låg tillväxt. På grund av den låga signifikansen finns dock ingen 
statistisk grund för ett antagande av denna hypotes. Samtidigt kan vi på grund av vårt 
användande av totalpopulation bevisa detta samband för dessa företag. Vi menar dock att 
resultaten styrker det positiva sambandet samtidigt som ett tillförlitligt värde för att benämna 
det exakta sambandet inte finns. Detta indikerar därmed att hypotesen om det fria kassaflödet 
kan antas tillämplig för vår population och därigenom kanske även på den svenska marknaden. 
Det positiva sambandet kan även signalera att agentteorin är applicerbar och framträder via en 
påverkan på revisionsarvodet. Därigenom kan agentteorin anses tillämplig på svenska 
förhållanden genom att ett ökat fritt kassaflöde dessutom beroende av tillväxtmöjligheter ökar 
revisionsarvodet vilket kan signalera en ökad intressekonflikt i denna typ av företag.  

6.3 Hypotes 3 
- H2 uppvisar ett svagare samband för företag med hög skuldnivå än för övriga företag, 
allt annat lika. 

 
Våra resultat ger ett visst stöd för antagandet av H3. Vi finner stöd för att skuldnivån kan 
minska agentproblematiken genom den kraftiga minskning av sambandet mellan fritt 
kassaflöde och revisionsarvode som sker i H3. Justerat för outliers uppvisar resultaten här en 
marginell signifikans vilket gör att sambandet kan anses vara styrkt, dock inte i absoluta 
värden. Resultaten styrker ytterligare intressekonflikten men nu gällande ett stort fritt 
kassaflöde i interaktion med skuldnivåns kontrollerande påverkan. 

6.4 Övergripande slutsats 
 
Sammanfattningsvis visar studien att det föreligger ett positivt samband mellan fritt kassaflöde 
och revisionsarvode i svenska börsnoterade företag förutsatt att tillväxtmöjligheterna är låga. 
Vidare har vi visat att skuldnivån kraftigt kan minska detta samband. Det finns därmed en risk 
med stora fria kassaflöden speciellt i företag med låg tillväxt och få skulder. Detta betyder att 
agentteorin samt såväl hypotesen om det fria kassaflödet som hypotesen om kontrollerande 
skuldnivå kan appliceras på svenska förhållanden där fritt kassaflöde ökar agentproblematiken 
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och skuldnivån reducerar den. Vi anser att detta ger stöd för ett antagande att agentteorin måste 
appliceras i sin helhet för att kunna utröna samband. En analys av olika delar ger inga tydliga 
samband eller signifikanta resultat utan det är bara en fullständig analys av alla variabler som 
kan påvisa det verkliga sambandet och den faktiska interaktionen mellan revisionsarvodet, det 
fria kassaflödet, låg tillväxt och skuldnivå.  

6.5 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
 
Studien bidrar till svaret på frågan om agentteorins applicerbarhet på den svenska marknaden 
under de specifika förhållandena som råder här. Vidare kan ytterligare teori nu tillföras rörande 
hypotesen om det fria kassaflödet samt hypotesen om den kontrollerande skuldnivån som inte 
blivit testat tidigare i Sverige. Studien fyller därmed ett teoretiskt forskningsgap inom detta 
område. Studien bidrar också till en ökning av forskningen kring revisionsmodellen och 
variablerna kring revisionsarvodets påverkan och styrker tidigare forskning på området. 
Specifikt påbygger studien forskningen kring interaktionen mellan fritt kassaflöde och 
skuldnivå inom området och bidrar till förstärkning i den övergripande generaliseringen av 
denna faktor. Att studiens resultat överensstämmer i så hög grad med studien av Gul och Tsui 
(1998) styrker deras studie samt påvisar att Sveriges specifika särdrag inte har någon större 
effekt i detta avseende.   
 
På en praktisk nivå kan studien bidra med en ökad förståelse kring revisorns arbete och 
arvoderingen av revision vilket är en komplex fråga. Detta kan exempelvis vara värdefull 
information för företagets intressenter där information gällande intressekonfliktens 
konsekvenser kan öka förståelsen för gjorda revisionsinsatser. Även den fullständiga modellen 
där såväl den specifika undersökningen som kontrollvariabler kan bidra till en bättre insikt om 
såväl arvoderingen som gjorda insatser vid revisionen. För aktieägare kan denna studie bidra 
med en ökad förståelse kring den intressekonflikt som kan anses föreligga vilket i kan vara av 
praktisk hjälp vid investeringsbeslut. Studien påvisar även att den eventuella risken vid stora 
kassaflöden är något att beakta vid ekonomiska beslut och vid revision av dessa bolag.  

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vår studie försöker värdera agentteorins applicerbarhet vad gäller det fria kassaflödet i svenska 
förhållanden. Vi gör detta genom att studera fritt kassaflöde och revisionsarvode där vi sedan 
antar att ett samband signalerar agentproblem. Samtidigt kan agentteorin anses vara mer 
komplex och många andra delar vore intressanta studieobjekt för att med en högre grad av 
tillförlitlighet kunna dra slutsatser om dessa såväl som andra studiers samband inom denna 
forskning. Att genom denna modell även testa undersökningsvariabler gällande ägande- och 
styrelsesammansättningen och dess koppling till revisionsarvode bör bidra med en större 
helhetssyn gällande teorins applicerbarhet i Sverige.  
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 VARIABLER (Bilaga 1) 

Bolag Sektor Revisionsarvode Storlek (tillgångar) Skuldratio Kassalikviditet 

ABB Ltd          Industri 228236750 177 150 000 000 0,251975 1,2 

Alfa Laval       Industri 15900000 16206399488 0,166712 1,333 

Assa Abloy Industri 30000000 33692000256 0,16826 0,704 

AstraZeneca      Läkemedel 87477500 197 540 000 000 0,161071 1,548 

Atlas Copco Industri 33000000 54954999808 0,234847 1,337 

Axfood           Kons. dagligvaror 4000000 7568999936 0,025499 0,963 

Boliden          Tillverkning 6000000 22918000640 0,233834 1,141 

Castellum        Övriga finansiella 2074000 21378000896 0,538965 0,069 

Electrolux Kons. sällanköp 56000000 82558001152 0,080913 1,331 

Elekta       Läkemedel 7000000 4478000128 0,03707 0,925 

Eniro            Kons. sällanköp 6000000 19541999616 0,573636 0,656 

Ericsson     Informationsteknologi 67000000 208 829 000 000 0,087248 1,773 

Fabege           Övriga finansiella 3092000 25892999168 0,42301 0,949 

Getinge     Läkemedel 9400000 14533300224 0,30342 2,018 

Hennes & Mauritz Kons. sällanköp 12500000 33183199232 0 1,75 

Hexagon      Industri 14184000 18641999872 0,477202 1,704 

Holmen      Tillverkning 6500000 32182999040 0,240096 0,724 

Hufvudstaden Övriga finansiella 900000 16488500224 0,389975 0,082 

Industriv. Övriga finansiella 2800000 54160998400 0,075331 0,601 

Investor Övriga finansiella 8000000 162 368 000 000 0,131362 2,772 

JM     Övriga finansiella 4000000 8154999808 0,108522 2,219 

Kinnevik Övriga finansiella 3200000 33257000960 0,228914 1,422 

Kungsleden       Övriga finansiella 1850000 27469699072 0,546391 0,339 

Latour Övriga finansiella 3000000 11413999616 0,011214 0,685 

Lundbergs  Övriga finansiella 300000 65761001472 0,265127 0,651 

Lundin Mining Tillverkning 1750250 406814016 0,225415 2,528 

Lundin Petroleu  Energi 4341000 7762373120 0,318357 1,141 

Meda Läkemedel 4800000 11499499520 0,508222 1,374 

Millicom Intern  Telekommunikation 17555072 20353803073 0,338417 1,29 

Modern Times Gr  Kons. sällanköp 8300000 9892800512 0,012565 1,017 

NCC Industri 12000000 27110000640 0,095721 1,187 

Nobel Biocare  Läkemedel 5695720 4862975560 0,023743 0,006 

Nobia            Kons. sällanköp 9000000 7918000128 0,145491 1,237 

Nokia            Informationsteknologi 49979000 210 270 000 000 0,012019 1,676 

OMX              Övriga finansiella 10590000 10611999744 0,137015 1,066 

Oriflame Cosmetics Kons. dagligvaror 8930210 3671891120 0,010013 0,948 

Peab  Industri 7000000 13742000128 0,160384 1,167 

Q-Med            Läkemedel 2578000 1429378048 0,072707 2,905 

Ratos Övriga finansiella 11000000 22101000192 0,213203 1,518 

Saab  Industri 15000000 30594000896 0,059489 1,164 

Sandvik          Industri 49400000 59562000384 0,162117 1,434 

SAS              Industri 29000000 58015997952 0,393943 0,966 

SCA  Tillverkning 68000000 135 220 000 000 0,217202 0,699 

Scania  Industri 41000000 78218002432 0,325232 1,103 

Seco Tools  Industri 6900000 4198000128 0,144831 1,09 

Securitas  Industri 52200000 46288601088 0,176329 0,794 

Skanska  Industri 50000000 71310999552 0,107445 1,174 

SKF  Industri 25000000 40348999680 0,132271 1,999 

SSAB  Tillverkning 6000000 21820000256 0,114574 2,452 

Stora Enso  Tillverkning 33948000 170 636 000 000 0,311401 1,141 

Swedish Match    Kons. dagligvaror 14000000 16805999616 0,225336 1,381 

Tele2  Telekommunikation 26000000 68282998784 0,164184 0,769 

TeliaSonera      Telekommunikation 50000000 203 775 000 000 0,1592 0,881 

Tietoenator      Informationsteknologi 14145000 12372160000 0,185213 0,935 

Trelleborg  Industri 26000000 24960000000 0,24371 1,236 

Volvo  Industri  79000000 257 135 000 000 0,189838 1,217 

Öresund          Övriga finansiella 602000 8033560064 0 0,824 

      
      



 VARIABLER (Bilaga 1) 

Bolag Dotterbolag Räntabilitet Revisionsbyrå Fritt kassaflöde Tillväxtmöjligheter 

ABB Ltd          378 0,085249 Ernst & Young   0,027178 9,319817 

Alfa Laval       128 0,085386 Ernst & Young   0,067 3,381795 

Assa Abloy 34 0,12172 PWC             0,077579 3,189217 

AstraZeneca      236 0,288285 KPMG            0,12675 10,34457 

Atlas Copco 174 0,179856 KPMG            0,07233 3,875635 

Axfood           8 0,138856 KPMG            0,057283 4,28342 

Boliden          36 0,133607 Deloitte        0,134847 1,828182 

Castellum        6 0,098091 KPMG            0,056898 1,375669 

Electrolux 86 0,050885 PWC             0,034659 2,464255 

Elekta       21 0,084413 Deloitte        0,045401 6,638756 

Eniro            87 0,058796 PWC             0,060223 3,929702 

Ericsson     58 0,17113 PWC             0,098091 4,20733 

Fabege           7 0,133897 Deloitte        0,047766 1,358028 

Getinge     23 0,124796 Deloitte        0,086937 4,164976 

Hennes & Mauritz 41 0,408553 Ernst & Young   0,087186 8,618903 

Hexagon      11 0,046937 Ernst & Young   0,041002 3,089353 

Holmen      30 0,061585 KPMG            0,054793 1,383699 

Hufvudstaden 12 0,12083 KPMG  0,097656 0,049953 

Industriv. 5 0,263603 PWC             0,531036 0,800944 

Investor 10 0,279544 KPMG            0,478314 0,795445 

JM     55 0,152544 Ernst & Young   0,08936 2,623402 

Kinnevik 69 0,146285 Ernst & Young   -0,005716 0,840689 

Kungsleden       12 0,096208 KPMG            0,110063 1,573881 

Latour 69 0,074032 PWC             0,06377 1,033228 

Lundbergs  10 0,085552 KPMG            0,083939 0,989127 

Lundin Mining 17 0,109573 KPMG            0,024109 10,56727 

Lundin Petroleu  37 0,245506 PWC             0,316191 5,862206 

Meda 16 0,02774 PWC             0,252988 3,001224 

Millicom Intern  23 0,082939 PWC             0,103541 44,3925 

Modern Times Gr  54 0,17167 KPMG            0,105775 4,111933 

NCC 57 0,068241 KPMG      -0,00302 2,277392 

Nobel Biocare  32 0,370167 KPMG            0,21987 4,408851 

Nobia            44 0,122127 PWC             0,103185 2,92302 

Nokia             0,223742 PWC             0,106378 52,70974 

OMX              7 0,093102 PWC          -0,014399 2,764817 

Oriflame Cosmetics 55 0,274531 Annan           0,165888 73,61426 

Peab  178 0,068258 KPMG            0,066392 2,656507 

Q-Med            17 0,089099 Ernst & Young   0,01298 5,589842 

Ratos 14 0,123931 KPMG            -0,037055 1,445089 

Saab  49 0,055403 Ernst & Young   0,059504 2,021523 

Sandvik          248 0,162688 KPMG            0,063556 3,737451 

SAS              37 0,031474 Deloitte        0,036104 1,494285 

SCA  145 0,015604 PWC             0,054103 1,238945 

Scania  139 0,096998 KPMG            0,0468 2,742034 

Seco Tools  43 0,268938 PWC             0,000402 5,272957 

Securitas  215 0,095432 PWC             0,084825 3,245996 

Skanska  262 0,074743 KPMG            0,030594 2,744387 

SKF  84 0,142061 KPMG          0,08496 2,880007 

SSAB  102 0,265261 PWC             0,187509 1,724479 

Stora Enso  81 0,000973 PWC             0,050211 11,43121 

Swedish Match    59 0,1722 KPMG            0,100359 5,974359 

Tele2  144 0,049983 Deloitte        0,092536 1,081693 

TeliaSonera      61 0,090178 PWC             0,036833 1,509201 

Tietoenator      87 0,140244 KPMG            0,126051 46,00208 

Trelleborg  77 0,071635 PWC             0,066659 1,515077 

Volvo  111 0,073837 PWC             0,069951 2,030604 

Öresund          1 0,266028 KPMG            0,473053 0,981458 



 RESIDUALANALYS (Bilaga 2) 

 
Modell 1 – Sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 2 – Sambandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvode vid låg tillväxt
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Modell 3 – Sambandet mellan fritt kassaflöde, skuldratio och revisionsarvode 
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