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Sammanfattning 
Studien undersöker hur revisionsansträngningen hos företag på Nasdaq OMX Nordic 
Stockholms listor, Mid cap och Small cap, påverkas under hög – respektive lågkonjunktur 
genom att undersöka faktorerna: 

• Komplexiteten hos företag 
• Risken hos företag   
• Revisorns erfarenhet 

 
Studien undersöker revisionsansträngningen genom revisionsarvodet under 2007-2009. 
Multipla linjära regressioner har används för att nå resultatet. Resultatet av studien visade att 
för samtliga tre undersökningsår var komplexitet signifikant, revisorerna ansåg att utländska 
dotterföretag var en faktor som påverkade revisionsansträngningen hos företag på Small – och 
Mid Cap oavsett om Sverige befann sig i en hög- eller lågkonjunktur. Risken hos företag 
påverkar revisionsansträngningen i hög – respektive lågkonjunktur. Kundfodringar i relation 
till totala tillgångar ökade revisionsansträngningen samtliga undersökningsår och ett negativt 
resultat medförde en ökad revisionsansträngning i hög – och lågkonjunktur. Revisorns 
erfarenhet påverkade inte revisionsarvodet i varken hög – eller lågkonjunktur. Av de 
undersökta variablerna visade resultatet att revisorn granskar samma faktorer oberoende av 
hög- och lågkonjunktur och att ansträngningen har ökat mellan åren och det kan beror på 
konjunkturen men också av andra faktorer. Eftersom studien är kvantitativ kan vi inte yttra 
oss om varför revisorer agerar på ett visst sätt, och vi ser därför att ytterligare forskning 
behövs för att undersöka revisorernas beteende samt ytterligare studier kring hur svenska 
dotterföretag påverkar revisionsansträngningen, då resultatet går emot vad tidigare forskning 
visat. 
 
Studien har bidragit med att ge en indikation på att revisionsansträngningen är av högre 
kvalitet när Sverige befinner sig i hög – som lågkonjunktur.  
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Inledning 
I detta inledande kaptitel introduceras läsaren till ämnesområdet som mynnar ut i 
problemformuleringen. Vi kommer att redogöra för avgränsningar rörande ämnesområdet 
och redovisa begrepp. Sist visas en övergripande disposition av resterande delar av 
uppsatsen.  

1.1Bakgrund 
En revisor utses årligen på bolagsstämman av aktieägarna (Aktiebolagslagen 9:7), det är 
således på aktieägarnas uppdrag som revisorn skall genomföra revisionen. Revisionen behövs 
i denna globala värld för att ge företagets intressenter en rättvisande bild av företaget. 
Eftersom det är företagsledningen som styr företaget och fattar beslut innebär det att 
ledningen har mer information om företaget än ägarna, vilket ger dem möjligheterna att fatta 
beslut som är gynnsamma för dem men inte för ägarna. (Dikolli, McCracken, Walawski, 
2004:46) En revision utförs för att eliminera informationsglappet mellan ägare och 
företagsledning och se till att rättvisande information om företaget når aktieägarna och övriga 
intressenter. (Hope, Langli, Thomas, 2010:6) 

Revisorns uppgift är att granska bolagets bokföring och årsredovisning samt bolagsstyrelsen 
och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget, enligt ABL 9:3. Det framgår även 
att revisorn skall genomföra granskningen så pass ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver (ABL 9:3 2st). Idag regleras revisorer inte enbart av svensk lag utan även 
av komplexa yrkesetiska regler, som stadgas av bland annat Revisorsnämnden och 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). (Diamant, 2004:42) FAR sammanfattar kortfattat 
uttrycket ”god revisionssed” med att en erfaren revisor skall visa stor integritet och 
professionellt omdöme vid granskning av ett bolag. (FAR, 2011) Revisionsyrket är å ena sida 
rikt på strikta regelverk och procedurer som skall efterföljas men samtidigt rymmer revisionen 
revisorns personliga åsikter och egna bedömningar. Därmed förekommer det alltid i en 
revision inslag av revisorns personliga ställningstagande och intuition, även om det finns en 
tydlig struktur på hur arbetet av och kring en revision skall ske. Revisionen bygger på 
revisorns professionella bedömningar av vad som i slutändan är väsentligt och riskfyllt för 
företaget.(Öhman, 2007:43) Likt Öhman (2007) menar Eklöv (1998) att det är svårt att fullt ut 
standardisera revisionen men menar samtidigt att det är viktigt att i så stor utsträckning som 
möjligt använda sig av det standardiserade arbetssättet för att upprätthålla effektivitet och 
kvalitet i revisionen. (Eklöv, 1998:71) 
 
Vad som anses väsentligt och riskfyllt varierar mellan företag. Forskare har i många år 
tillbaka försökt komma till rätsida med vad som faktiskt påverkar revisionsarvodet hos 
företag. På 1980-talet gjordes studier där det fastställdes att företagets storlek, mätt i totala 
tillgångar, är en stark signifikant faktor som driver upp revisionsarvodet. (Chung & Lindsay, 
1988) Detta har senare studier såsom Choi, Chansog, Kim, & Zang. (2010) och Hay, Knechel 
& Won (2006) på 2000-talet bekräftat, att storlek till och med är den faktor som har det 
högsta positiva sambandet med revisionsarvodet. Det ter sig logiskt att revisionen av ett större 
företag innebär att det finns fler företeelser att revidera för en revisor, och därigenom ett 
högre revisionsarvode för företaget.  En annan faktor som har visat sig öka revisionsarvodet är 
komplexiteten i ett företag, man kan bland annat mäta komplexitet i ett företag genom hur 
många dotterföretag en koncernmoder har. Även här har Chung & Lindsay (1988)  visat i sin 
studie att mängden dotterföretag ökar revisionsarvodet. Nemi (2005) menar att om ett företag 
har utländska dotterföretag ökar det komplexiteten i företaget och därigenom ökar 
revisionsarvodet. Revisionsarvodet ökar också när ett företag har en hög affärsrisk, det vill 
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säga risken att företag inte presterar tillräckligt bra för att nå sina finansiella mål. (Bell, 
Waybe, Landsman, Shackelford, 2001, Hay et al. 2006) 
 
Revisionsarvodet beskrivs i studier som en indikator att högt revisionsarvode innebär en hög 
kvalitet på revisionen då revisionsansträngningen är högre (Hoitash et al. 2007:762). Dock 
kritiseras höga revisionsarvoden av andra forskare och det ifrågasätts om revisorn lägger ner 
för mycket energi på kvaliteten av revisionen i förhållande till de fördelar som 
revisionsberättelsen medför. Deloitte, Ernst & Young, PwC och KPMG (Big 4) anses 
tillhandahålla högre kvalitet än mindre revisionsbyråer då de inte är lika beroende av en och 
samma klient som mindre byråer kan vara. (Francis, 2004) Francis (2004) menar att ett högre 
revisionsarvode är en indikation på högre kvalitet antingen genom högre ansträngning, mätt i 
timmar, eller genom att revisionsbyråerna har revisorer med industriexpertis, vilket Big 4-
byrårer anses ha (Francis, 2004). Även om andra studier, bland annat Palmrose (1986), har 
visat liknande utfall finns det studier som har kommit fram till att ett högt revisionsarvode inte 
nödvändigtvis behöver vara associerat med högre kvalitet och därigenom en högre 
ansträngning. Big 4-byråerna anses av forskare (Craswel, Francis, & Taylor, 1995) leva på sitt 
namn och goda rykte om högre kvalitet och därigenom debiteras klienter högre arvode. 
Ytterligare en förklaring till höga revisionsarvoden anses vara en ökad kundnöjdhet från 
företaget till revisionsteamet och företaget är därmed villiga att betala ett högt revisionsarvode 
(Behn, Carcello, Hermanson & Hermanson, 1999). Det diskuteras kring huruvida ett högt 
revisionsarvode genererar högre kvalitet av revisionen av företag men flertal studier (Hoitash 
et al., 2007:762, Francis, 2004, Palmrose, 1986) menar att ett högre arvode innebär att 
revisorn lagt ner mer ansträngning i revisionen och därigenom blir revisionen mer utförlig och 
resulterar i högre kvalitet. Ur användarnas perspektiv torde hög kvalitet på revisionen var 
viktigt då det innebär att risken att fel i företagets interna kontroller och finansiella rapporter 
inte upptäckts är mindre och att det som framgår i årsredovisningen och revisionsberättelsen 
faktiskt stämmer.   
 
Det är inte enbart höga revisionsarvoden som ifrågasätts, utan också revisorers arbete och 
deras värde har ifrågasatts nu under och efter finanskrisen 2008. Revision och framförallt 
yrkesgruppen revisorer diskuteras flitigt i media och inte minst nu senast efter den 
uppmärksammade artikelserie av Svenska Dagbladet Näringsliv, där revisorns roll, 
engagemang och skyldigheter bara var några teman som belystes (Svenska Dagbladet 
Näringsliv, 2010, Revisorerna drar in miljoner i arvode). Under och efter en finansiell kris är 
en återkommande fråga i media: Var var revisorerna? (Gandal, 2008., MacDonald, 2006). 
Revisorernas agerande ifrågasattes också efter en rad uppmärksammade händelser under 
2000-talet, då främst på den amerikanska marknaden. Några av de mest uppmärksammade 
fallen under 2000-talet var Enron, WoldCom och Sunbean. I Enrons fall påverkades 
revisionsyrket mycket negativt när en av de Big 5- byråerna, Arthur Andersen, upplöstes till 
följd av sitt engagemang i Enron. Här i Sverige har regelförändringar och lagförslag 
tillkommit på grund av uppmärksammade fall, såsom Skandia och Intrum Justitia där både 
enskilda revisorer och revisorsbranschen har kritiserats hårt. (Öhman 2007:7)  
 
Det var under 2007 som den senaste finansiella krisen tog sin start i den amerikanska 
ekonomin, detta till följd av att kreditsvaga låntagare med ”Subprime”-lån inte kunde betala 
sina bostadslån, som ”subprime”-lånen låg till grund för. De svenska kreditinstituten 
drabbades inledningsvis inte av krisen då de svenska kreditinstituten i väldigt liten 
utsträckning handlade med dessa komplicerade värdepapper. (Konjunkturinstitutet – ”Den 
finansiella Krisen – utveckling under 2008, 2008:47,55) De första indikationerna på att 
världsekonomin var på väg att mattas av kom under 2008, men det var först under hösten 
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2008 som finanskrisen verkligen fick sitt fäste i både den svenska ekonomin som i 
världsekonomin (Riksbanken – ”Global Recession och Finansiell stabilitet” s.113). 
 
Kritiken av revisorer under och efter den senaste finansiella krisen har lett till att personer 
som Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare, (SvD, 15.10.2010, Låt revisorn sätta betyg 
på bolagen.) och Sancto (2010) har yttrat åsikter om att revisorns arbete i framtiden bör vara 
att utföra en riskrapport och utlåtande om den finansiella rapporteringen, vilket skulle ge en 
större inblick om hur företaget förvaltas. Europeiska Kommissionen har andra åsikter än 
Sancto (2010) och Brännström (2010) och menar att revisionsyrket snarare behöver begränsas 
än att infatta fler uppgifter för revisorn. Med publiceringen av rapporten ”Lessons from the 
crisis” vill Europeiska Kommissionen främja finansiell stabilitet och föreslår konkreta 
åtgärder för att förbättra revisionen av företag genom diverse åtgärder (European 
Commission, 2010). Även i USA vill U.S  Public Company Accounting Oversight Board öka 
granskning av revisorer och kvaliteten av revisionen för att säkerställa att revisorer 
uppmärksammar och anpassar revisionen när ekonomiska och affärsmässiga förutsättningarna 
ändras (PCAOB, 2010).  Trots kritik och diskussion om hur revisionen borde förändras är det 
lagstadgat vad en revisionsberättelse ska innehålla, och i Revisionslag (SFS 1999:1079) 
framgår det tydligt att det som skall nå tredjepart är det som framgår i revisionsberättelsen 
(27-32§). Som tidigare nämns är det lagstadgat i ABL 9:3 att revisorn skall anpassa 
omfattningen av revisionen efter rådande omständigheter och av revisorns professionella 
omdöme. Vad som sker i samhället och hur marknaden ser ut torde vara omständigheter som 
borde påverka revisorns agerande i hur de förhåller sig till företag som skall revideras och 
som tidigare forskning visat, bland annat av Francis & Krishnan (1999), påverkas revisorers 
beteende under och efter en finansiell kris och vi tror att revisorers beteende borde eller kan 
ha påverkas annorlunda i lågkonjunktur, och då syftar vi på den senaste finansiella krisen från 
2008.  
 
Periodiseringar är en företeelse som revisorn granskar utförligare när det är sämre tider, då det 
är ett verktyg för intäktsmanipulering (Earnings Managment). Ökade periodiseringar kan vara 
en indikator på intäktsmanipulering, vilket medför en högre inneboende-, kontroll- och 
upptäcktsrisk för revisorn (revisionsrisk), och en ökad revisionsrisk leder till ett högre 
revisionsarvode för företaget (Pong & Whittington, 1994, Hay et al., 2006, Choi et al., 2010, 
Hoitash, Markelevich & Barragato, 2007). Vid ökade periodiseringar höjer revisorer sin 
ansträngning, och därmed också antalet arbetstimmar som utförs.  Kostnadsökningen kan bero 
på att revisionen blir mer omfattande i sitt arbete, uttryckt i timmar, men också utav att 
revisorn tar en högre avgift på grund av den ökade risken för att misstag kan uppstå, och det 
misstaget ökar risken för att revisorn hamnar i en rättstvist. (Schelleman & Knechel, 2010) 
Detta torde vara indikatorer på att revisionsarvodet och ansträngningen under den finansiella 
krisen 2008-2009 kunde förväntas öka. 
 
Tecken finns på att revisorer kan tänkas bete sig annorlunda beroende på det rådande 
marknadsklimat i samhället. Det verkar inte finns tidigare forskning om hur 
revisionsansträngningen som sträcker sig över en hög- och lågkonjunktur påverkas. Därför 
vill vi undersöka om sambandet mellan faktorer som påverkar revisionsansträngningen är 
annorlunda under en tidsperiod som innefattar både en högkonjunktur och en finansiell kris.  
Likt tidigare studier (Hope, et al. 2010:2, Whisenate, Sankaraguruswamy, Raghunandan, 
2003) kommer vi att mäta revisionsansträngningen genom revisionsarvodet. Det finns en 
mängd olika variabler och faktorer som kan vara orsak till varför ett företag har höga 
alternativt låga revisionskostnader och att revisorns ansträngning borde vara annorlunda eller 
mer ingående under en finansiell kris då det borde vara större risk att fler misstag i företaget 
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görs. Vi har här diskuterat en del olika områden som forskare menar påverkar hur revisorn 
ställer sig till olika företeelser inom företaget och därigenom avgör revisionsarvodet.  Vi har 
valt faktorer som är återkommande i flertal studier och som vi djupare förklarar under 
teorikapitlet. Vi kommer även att undersöka hur revisorns erfarenhet kan påverka 
revisionsarvodet, då det inte i särskilt stor omfattning finns forskning kring huruvida 
erfarenheten påverkar revisionsarvodet eller inte. Och extra intressant är om erfarenheten 
spelar en roll beroende på om det är en finansiell kris eller inte. En indikator att revisorns 
erfarenhet kan påverka revisionsarvodet är att krav ställs på att revisorn måste besitta kunskap 
och erfarenhet för att kunna utföra revisionen inom tidsramen (Eklöv, 1998:112).  
 

1.2Problemformulering 
Påverkas revisionsansträngningen under hög – respektive lågkonjunktur av nedanstående 
faktorer: 

• Komplexiteten hos företag? 
• Risken hos företag? 
• Revisorns erfarenhet? 

1.3 Syfte 
Vi vill undersöka om faktorerna komplexitet, risk och revisorns erfarenhet påverkar 
revisionsansträngningen, genom att undersöka revisionsarvodet, vid en hög – respektive 
lågkonjunktur. Vi vill särskilt lyfta fram tidsperspektivet för att undersöka om det finns 
indikatorer på att revisorns ansträngning förändras under undersökningsperioden. 
 

1.4 Avgränsningar 
• Studien avgränsas till företag på Nasdaq OMX Nordic Stockholms listor Mid cap och 

Small cap, därav tänker vi inte dra en generell slutsats om samtliga företag i Sverige 
eller globalt utan endast företag på dessa två listor. 

•  Studien avgränsas till att enbart innefatta en tidperiod på tre år, mellan 2007-2009.  
• Företag som under tidsperioden 2007-2009 bytt revisionsbyrå är exkluderade ur 

studien. De företag som under undersökningsperioden bytt revisor med inom samma 
revisionsbyrå är inkluderade i studien. 
 

1.5 Begreppsförklaring 
ABL 
Aktiebolagslagen SFS 2005:551 
 
Big 4 
Big 4 är benämningen på de fyra globalt största och dominerande revisions- och 
konsultbyråerna. Dessa byråer är Deloitte, Ernst & Young, PwC och KPMG.  
 
FAR 
Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, FAR är en förkortning på Föreningen 
Auktoriserade Revisorer. 
 
ISA 
International Standards on Auditing, ges ut av IFAC (International Federation of 
Accountants) 
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Revisionsrisk 
Inneboende risk, kontroll risk, upptäcktsrisk är de tre riskerna som resulterar i den totala 
revisionsrisken. Inneboende risken handlar om företagets komplexitet, kontrollrisken är risken 
att företagets egna kontroller inte upptäcker väsentliga fel och upptäcktsrisken är att revisorn 
inte upptäcker felet. Inneboende risk + kontrollrisk +Upptäcktsrisk = Revisionsrisk 
 
Revisionsansträngning 
Vi har valt att använda oss av benämningen revisionsansträngning när vi syftar till att förklara 
engelskans Audit Effort. Högt revisionsarvode innebär en mer djupgående revision och 
därmed en större ansträngning för revisorn.  
 
ÅRL 
Årsredovisningslag SFS 1995:1554 
 
Väsentligt belopp 
Det belopp där revisorn drar gränsen för vad som skall granskas i räkenskaperna. 
 
(KF+L)/T 
Förkortning på riskvariabeln kundfodringar och lager delat i totala tillgångar. 
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1.6 Disposition  
 
Kapitel 2: I kapitel två redovisas ämnesvalet och utifrån 
förförståelsen hur studien angrips. Val av metod och perspektiv 
på studien klargörs och avslutas med att kritiskt granska valda 
metoder. 
 
Kapitel 3: I kapitel tre redogörs relevanta teorier grundligt och de 
variabler som kommer utgöra undersökningsvariabler för 
faktorerna komplexitet, risk och revisorns erfarenhet. Samt 
kontrollvariabler anges. 
 
Kapitel 4: I kapitel fyra förklaras tillvägagångssättet för att samla 
in och analysera data använd i studien. Detta för att en oberoende 
läsare skall kunna genomföra en replika av studien. 
 
Kapitel 5: I kapitel fem redovisas resultaten med hjälp av 
hypoteser. Redovisningen består av beskrivande statiskt och 
regressionsmodeller.   
 
Kapitel 6: I kapitel sex sammanställs och analyserar data utifrån 
empiri för att koppla samman resultaten med teori och 
problemformulering. 
 
Kapitel 7: I kapitel sju redogörs slutsatsen, utifrån teori, empiri 
och analys för att besvara problemformulering och syfte. Samt 
presenteras uppsatsen kontribution till ämnesområdet och förslag 
till vidare forskning.  
 
Kapitel 8: Till sist presenteras sanningskriterierna.  
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Kapitel 3
• Teoretisk 
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Diskussion
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Vetenskaplig Metod 
Kapitlet syftar till att ge läsaren en ökad förståelse till ämnet och hur tidigare erfarenheter 
påverkat studien. Vi förklarar och motiverar hur vi angriper studien genom att beskriva 
vilken forskningsansats vi har för att ge läsaren förståelse av perspektivet i kommande 
kapitel. 

2.1 Ämnesval 
För oss var det självklart att välja ämnet revision då båda författarna påbörjar anställning hos 
två av Big 4-byråerna som revisorsassistenter i augusti 2011. Anställningen var klar innan 
uppsatsskrivandets start och det kändes naturligt för oss att öka vår förståelse för våra 
framtida yrken genom en undersökning som handlar om revision.  
 
Vi ville skriva om ett område inom revision där det fanns ett intresse hos företag, allmänheten 
eller från revisionsbyråerna. På Grant Thorntons hemsida fanns uppsatsförslag, att undersöka 
hur granskningen av bolag i Sverige förändras när samhällsekonomin går från högkonjunktur 
till lågkonjunktur och om revisorer då ändrar fokus i revisionen, där bland annat 
nedskrivningar, fortlevnadsprincipen, och likviditet nämndes som områden att undersöka. Av 
denna idé, och med hjälp av vår handledare, intresserade vi oss för att undersöka om 
omfattningen och ansträngningen av en revision förändras under en finansiell kris. Vårt 
intresse växte när vi sökte bakgrund till det valda ämne och insåg att det inte fanns någon 
liknande studie som undersökte revisionsansträngningen över en tid som innefattade både hög 
– och lågkonjunktur. 

2.2 Förförståelse 
”Forskning utan förförståelse är en omöjlighet” (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2002:14). Utan 
vår förförståelse för företagsekonomi och intresse för revision hade vi inte valt detta ämne. 
Förförståelse innebär att författarna medvetet eller omedvetet har en förståelse för ämnet som 
är format av erfarenheter, värderingar och kunskaper (Bjereld, et al. 2002:14, Bryman & Bell, 
2005: 42,43).  
 
Uppsatsen är uppbyggd av en kvantitativ undersökning vilken innebär att vi inte kommer att 
tolka data vi insamlar utan strävar efter en objektiv sanning. Detta medför att vi ständigt bör 
kritiskt testa våra uppfattningar för att nå ett objektivt resultat (Thomessen, 2007:99). Trots att 
vi har en kvantitativ ansats och därmed inte ska använda oss av tolkande i uppsatsen, vill vi 
presentera vår förförståelse för att ge läsaren en uppfattning varför vi valt detta ämne och för 
att visa hur vår förförståelse kan påverka resultatet (Bryman & Bell, 2005:43). 
 
Vår förförståelse är influerad av studier vid Handelshögskolan i Umeå där båda författarna har 
studerat i närmare fyra år och har påverkats av att tänka ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 
Som ovan nämns kommer båda påbörja anställning till hösten som revisorsassistenter hos två 
av Big 4- byråer. Att vi kommer påbörja ett yrke som under en finanskris fått mycket kritik 
från både allmänheten och myndigheter väckte intresset för hur en revision påverkas under en 
finanskris.  Vi är medvetna om att denna faktor kan påverka uppsatsen negativt eftersom vi 
vill att vårt framtida yrke ska utföras med kvalitet och integritet. Under hösten 2010 
medverkade båda författarna i Ernst & Young Talent training, som är en mötesplats för 
studenter för att lära sig mer om revision under sex stycken träffar på Ernst & Youngs kontor i 
Umeå. Detta tror vi har en positiv inverkan på uppsatsen då vi har ökade kunskaper om 
revisionsyrket. Ämnet har påverkats av dessa två företeelser men också utav kursen Advanced 
Auditing som bland annat diskuterade revisionsarvodet. Vi anser att kursen haft en positiv 
inverkan på studien eftersom den ökat vår kunskap om revision.  
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Vi umgås privat vilket vi anser är positivt, eftersom det kommer medföra att vi kan kritisera 
varandra obehindrat. Dock kan det vara en negativ faktor att vi är homogena i den meningen 
att vi studerat samma ämnen och kommer påbörja liknanden arbeten vilket kan medföra att vi 
kan bli enkelspåriga i studien.  
 
Vår förförståelse har lett oss till en nyfikenhet om hur revisionen påverkas av en finanskris 
men samma förförståelse kan också påverka resultatet. Vår målsättning är att eliminera 
faktorer som påverkar vår uppfattning om insamlad data, genom att kritiskt testa vår 
uppfattning under studiens gång (Thomessen 2007: 99, 100). 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssyn handlar om hur en studie beskriver, förklarar och ser konsekvenser av de 
samband som undersöks (Bjereld, el al., 2002:69). Två sätt som generellt definierar hur 
forskare ser på världen är antingen den förklarande synen, positivism, eller förståelse, 
hermeneutik. (Thomassen, 2007:157) Vanligtvis använder sig naturvetenskapen av den 
positivistiska kunskapssynen medan samhällsvetare och humanister använder sig av den 
hermeneutiska kunskapssynen. Positivismen strävar efter en absolut kunskap där de vill 
bekräfta eller förkasta vetenskapliga teorier till skillnad från hermeneutiken som betonar 
kunskapens relativitet. (Bjereld, et al. 2002:70,71) 
 
Positivism har flera innebörder. Vissa författare använder positivism som ett beskrivande 
synsätt och för andra handlar det om datainsamling (Bryman & Bell, 2005: 27) men grovt kan 
man uttrycka att positivism ska begränsa fakta så forskaren kan observera och registrera den. 
(Thomassen, 2007: 160) I studien ämnar vi statistiskt undersöka om det föreligger ett 
signifikant samband mellan olika variabler, detta stämmer överrens med datainsamling samt 
att vi vill beskriva ett möjligt samband, vilka båda stödjer ett positivistiskt synsätt. 
 
Ett hermeneutiskt synsätt innebär tolkning och förståelse (Thomassen, 2007: 179) och utförs 
oftast genom en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2005:298). Det som skulle tala för ett 
hermeneutiskt synsätt i studien är att revisionen utförs av människor och därmed skulle 
studien kunna röra tolkning av människors handlande.(Bryman & Bell, 2005: 29) Dock ska vi 
inte genomföra en kvalitativ studie för att försöka förstå om revisorer agerar annorlunda under 
en finansiell kris utan vi ska undersöka om det finns ett mönster, att förklara en skillnad. 
Därmed tycker vi inte att hermeneutiken är applicerbar på studien. 
 
Trots att det finns skilda kunskapssyner innebär det inte att de är renodlade var för sig. Även 
om en forskningsansats är hermeneutisk kan forskaren uttala sig om att visa företeelser är 
sanna i absolut betydelse och på likande vis kan en positivists arbete innefatta en viss 
tolkningsverksamhet. (Bjereld, et al. 2002:72) Vi håller med denna ståndpunkt att det är svårt 
i den positivistiska kunskapssynen att utesluta tolkande men vi kommer försöka att eliminera 
tolkande och att objektivt granska data för att långtgående använda oss av ett positivistiskt 
synsätt.  
 
Ytterligare stöd för ett positivistiskt synsätt är att studier allmänt inom ämnesområdet sker 
utifrån bekräftande eller förkastande av hypoteser. Hypotestestande anses vara ett typiskt 
tillvägagångssätt när en studie utförs ur ett positivistiskt synsätt (Bryman & Bell, 2005:23) I 
studien kommer vi använda oss av en kvantitativ undersökning och hypotesprövning för att 
visa samband mellan faktorerna, vilket stödjer det positivistiska synsättet. 
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2.4 Angreppssätt 
Studien angrips deduktivt, vilket innebär att vi utifrån tidigare forskning och teorier kommer 
att genomföra en empirisk granskning. (Bryman & Bell, 2005:23) Vi har i uppsatsen främst 
sammanställt tidigare forskning då det endast finns ett fåtal erkända teorier i litteraturen inom 
ämnet, och utifrån den sammanställningen kommer vi att undersöka hur variabler påverkar 
revisionsansträngningen i en finansiell kris. Den empiriska granskningen kommer som nämns 
bestå av hypotesprövning, vilket innebär att bekräfta eller förkasta prövningar formade utifrån 
tidigare forskning (Bjereld, et al. 2002:80). Genom användandet av hypoteser stödjer det ett 
deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2005:23, Bjereld, et al. 2002:88) Dock har vi inte 
funnit tidigare studier som undersöker ett tidsintervall från hög - till lågkonjunktur vilket 
skulle kunna motivera annat angreppssätt än det deduktiva, närmare bestämt ett induktivt. 
 
Induktiv undersökning innebär att utifrån observationer bildar forskaren en teori och tar 
avstamp i empirin och inte i teorin, tvärtemot en deduktiv undersökning (Bryman & Bell, 
2005:25, Bjereld et al. 2002:89). Våra observationer kommer att vara de faktorer vi ser på 
över en tidsperiod i olika företag, men eftersom de faktorer vi observerar är valda utifrån 
tidigare forskning anser vi att studien har ett deduktivt angreppssätt trots att undersökningen 
har en annan vinkel än tidigare studier. En induktiv strategi brukar förknippas med en 
kvalitativ studie (Bryman & Bell 2005:25), vilket vi inte kommer genomgöra.  
 
Förutom att studien tar avstamp i teorin som är kännetecknet för en deduktiv strategi stödjer 
vår positivistiska kunskapssyn ett deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2005:26), samt att 
vi kommer genomföra en kvantitativ studie som förknippas med ett deduktivt angreppssätt 
(Bryman & Bell 2005:25). 
 

2.5 Metodval 
I denna del förklarar vi hur vi valt att analysera och bearbeta den information som insamlats. 
Vi har valt att använda kvantitativ inriktad forskning som innebär att genomföra mätningar av 
den insamlade datan och använda oss av statistiska analysmetoder för att svara på 
problemformuleringen. (Patel & Davidson, 2003:14) Den kvantitativa metoden är bäst lämpad 
då vi med hjälp av hypotesprövningar kommer analysera och finna samband mellan den 
beroende variabeln, revisionsarvodet, och de oberoende variablerna. Vi menar att den 
kvantitativa ansatsen är den metoden som lämpar sig bäst på denna studie eftersom vi inte 
undersöker varför revisorer ökar ansträngningen utan snarare vilka faktorer som påverkar 
ansträngningen. Studien ämnar förklara vad som påverkar revisionsansträngningen, genom 
revisionsarvodet, i en hög- respektive lågkonjunktur. En annan väg att gå är att istället mäta 
revisionsansträngningen genom nerlagda arbetstimmar, anledningen att vi valt att inte titta på 
nerlagda arbetstimmar är för att den informationen skulle vara svår att få tillgång till då 
revisionsbyråerna förmodligen inte vill ge ut alltför mycket information kring 
revisionsprocesserna i företagen de reviderar. Då revisionsarvodet används för att mäta 
revisionsansträngningen i de vetenskapliga artiklar vi använt oss av menar vi att det är ett 
accepterat och trovärdigt mått att använda för att mäta revisionsansträngningen på. 
 
Inom den kvantitativa metoden skiljer man på två typer av statistik, deskriptiv och 
hypotesprövande statistik. (Patel & Davidson, 2003:109) Vi kommer att använda båda 
metoderna. Inledande i empirin ger vi läsaren en beskrivning av det insamlade materialet i 
siffror, detta för att läsaren lättare skall förstå problematiken som undersöks i 
frågeställningen, denna typ av statistik är den deskriptiva (Patel & Davidson, 2003:109) Efter 
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den deskriptiva statistiken kommer vi att genomföra statistiska hypoteser för att testa samband 
med revisionsarvodet.  

2.6 Perspektiv 
Utan ett uttalat perspektiv kommer läsaren av studien att applicera sina egna kriterier vilket 
kan leda till att studien kan bli missförstådd (Bjereld, et al. 2002:17). Därför vill vi förklara 
vilket perspektiv studien har för att undvika missförstånd.  
 
Vi använder oss av ett perspektiv utifrån intressenterna till företags finansiella information. 
Eftersom vi fokuserar på revisionsansträngningen under hög- och lågkonjunkturen under 
tidsperioden 2007-2009, är det intressant för användare av företags finansiella information att 
veta hur revisionsansträngningen påverkas då det indikerar huruvida kvaliteten på revisionen 
påverkas under hög – respektive lågkonjunktur. Definition vi använder för kvalitet av 
revisionen är revisionsansträngningen, som vi anser är högre när revisionsarvodet är högre.  
 
Studien är också intressant ur revisorns perspektiv då den visar hur deras ansträngning 
påverkas i hög – och lågkonjunktur. Dock tror vi att revisorerna anser att ett flertal andra 
faktorer har betydelse för revisionsansträngningen, medan intressenterna av den finansiella 
informationen anser att det viktigaste är att företags finansiella information är korrekt, vilket 
mätningen av revisionsansträngningen visar. Vi vill också betona att uppsatsen inte är ur 
företagets perspektiv, där det skulle kunna vinklas att företag vill veta vad som påverkar 
revisionsarvodet för att minska sina kostnader, vilket vi inte kommer att kommentera.   
 
Intressentens perspektiv är också det mest lämpliga för oss författare eftersom det är den 
rollen vi har gentemot ämnet, och det är en intressents befogenheter och tillgänglighet vi råder 
över för att finna data. Vi har varken företagens eller revisorernas insikter och insyn till de 
faktorer vi kommer att undersöka 
 

2.7 Val av teorier och källor 
För att finna relevant material om revisionsansträngning till uppsats har vi via Umeå 
Universitetsbibliotek hemsida använt Business Source Premier och Emerald fulltext, samt av 
Social Science Research Network för att finna tidigare forskning och teorier kring ämnet. 
Sökning efter material skedde genom sökord som till exempel ”audit fees + audit effort”, 
”audit fees + audit quality”. Nedan följer exempel på sökord vi använt och antal träffar på de 
tre databaser vi använt oss av. 
 
Tabell 1 Exempel på sökord 

Sökord Business Source Premier 
Antal träffar 

Emerald 
Antal träffar 

Audit Fees 1434 1079 
Audit Fees +Audit effort 61 478 
Audit Fees + Audit Quality 131 827 
Audit Effort + Audit Quality 173 3229 
Audit Effort + Audit Fee 
Premium 

5 76 

 
Utifrån sökträffarna valdes vetenskapliga artiklar som vi har använt till teoribakgrund av 
studien. Av de artiklar som hänvisat till äldre studier valde vi att nyttja den äldre källan. En 
del artiklar som vi ansett relevanta har vi kommit i kontakt med under tidigare kurser och vi 
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har till vis del använt kurslitteratur för att förklara revisionsprocessen. Vi har även använt oss 
av olika organisationers utlåtande, bland annat av konjunkturinstitutet och riskbanken, när det 
kommer till materialet om konjunkturen och den finansiella stabiliteten i världen. Samt använt 
organisationer såsom Europeiska Kommissionen och FAR som källor. 

2.8 Källkritik 
Vid utvärderandet av källor utgick vi från fyra kriterier som skall vara uppfyllda, dessa fyra 
kriterier är äkthetskravet, oberoendekravet, färskhetskravet och samtidighetskravet (Ejevgård, 
1996:59ff). 
 
Äkthetskravet syftar till att fastställa att källorna är äkta och inte förfalskade (Ejevgård, 
1996:59). Då vi varit noga med att se till att artiklarna är peer-reviwed och publicerade i 
ansedda vetenskapliga tidskrifter såsom Auditing: A Journal of Practice & Theory och 
European accounting review, samt att artiklarna vi använt har citerats i andra studier anser vi 
att det styrker att källorna är fria från förfalskning. De böcker vi använt oss av är antingen 
böcker som använts som kurslitteratur, avhandlingar av forskare eller publikationer av 
branschorganisationer. Detta anser vi är säkra källor där äkthetskravet inte torde bli 
komprimerat. Vi anser oss inte heller ha orsak att ifrågasätta Svensk Lagtext som vi delvis 
använt oss av. 
 
Det andra kravet är oberoendekravet och handlar om att ta reda på vad källan faktiskt 
härstammar ifrån och att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av primärkällor 
(Ejvegård, 1996: 60). Som tidigare nämns har vi använt oss av forskning som blivit citerade 
flera gånger och vi har i stor utsträckning försökt gå tillbaka till den primära källan. Detta har 
vi gjort av två anledningar, den första för att vi velat undersöka om det är något mer vi har 
kunnat använda oss av i den tidigare forskningen som inte framgick i artikeln. Den andra och 
kanske viktigaste anledningen till att vi valt att gå tillbaka till den tidigare forskningen är för 
att undvika eventuella vinklingar hos den senare författaren eller att vi missar grundtanken av 
resultatet i studien hos den ursprunglige författaren. 
 
Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar som sträcker sig från 1970-talet fram till 2010-
talet, ett spann på 40år. Färskhetskravet handlar om att man skall använda sig av främst ny 
forskning (Ejvegård, 1996:61), vi har här valt att använda oss av både aningen äldre forskning 
som betydligt nyare. Orsaken till att vi valt att använda oss av äldre forskning är att flertalet 
av den nyare forskningen har hänvisat och citerat den äldre forskningen, vi menar att detta 
inte borde göra att studien mindre uppfyller färskhetskravet då den äldre forskningen 
fortfarande flitigt använts i nyare forskning. När det kommer till böcker har vi försökt 
använda oss av de senaste upplagorna för att undvika eventuella ändringar eller korrigeringar i 
böckerna 
 
Det sista kravet är samtidighetskravet och syftar till att förklara att viss litteratur och 
forskning kan vara svår att applicera om det har skrivits för ett antal år sedan, förståelsen för 
innehållet i forskningen minskar och tillförlitligheten sjunker (Ejvegård, 1996:61). Då mycket 
av forskningen inom redovisning och revision inte förändras mycket genom åren och på grund 
av att det finns en mängd regelverk och lagar som reglerar processerna betyder det att 
förändringar tar tid inom ämnet. Då vi ämnar studera konjunkturens påverkan på 
revisionsarvodet har vi aktivt valt att endast titta på den senaste krisen för att inte gå allt för 
långt tillbaka i tiden då vi inte har samma förståelse för vad som hänt. Vi menar att det som 
skrivits om den senaste krisen är så pass nära inpå denna studie att vi har tillräcklig förståelse 
för den.  
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Avslutningsvis bör det tilläggas att majoriteten av den tidigare forskning som gjorts är baserad 
på amerikanska företag. Detta är svårt att undvika men något att ta hänsyn till då svenska 
företag och den svenska marknaden kanske inte fungerar exakt som på den amerikanska. Då 
redovisning och revision i mångt och mycket baseras på internationella regler finns det många 
likheter men samtidigt kan vi inte förutsätta att svenska företag agerar likadant som till 
exempel amerikanska företag. 

2.9 Etik 
Det finns etiska regler för hur forskning ska bedrivas. Några etiska principer i svensk 
forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets - och anonymitetskravet, 
nyttjandekravet och falska förespeglingar. (Bryman & Bell, 2005:557) 
 
Eftersom den information vi kommer behandla är offentliga handlingar som vilken nyfiken 
intressent som helst har tillgång till är informationskravet inget vi behöver ta hänsyn till, 
vilket även gäller samtyckeskravet då vi inte behöver samtyckte för att hämta data. Eftersom 
vi har valt företag som har offentliga årsredovisningar är dessa två etiska principer inget vi 
behöver överväga, hade vi istället valt att undersöka mindre, icke-noterade företag där 
årsredovisningar inte är offentliga handlingar hade vi behövt reflektera över det etiska i att 
publicera deras siffror och nyckeltal.  Eftersom vi endast kommer att använda affärsdata och 
ingen personlig information om exempelvis de anställda eller ansvariga på varken företagen 
eller revisionsbyråerna har vi inga personuppgifter att behandla. Skulle det dock ske under 
arbetsgång kommer vi behandla personuppgifter på ett sätt att obehöriga inte kan komma åt 
uppgifterna genom at varken publicera eller spara dem. Likt med informationskravet och 
samtyckeskravet är nyttjandekravet och falska förespeglingar inget vi behöver överväga då 
informationen är offentlig och godkänd av de företag vi har i urvalet och av de 
revisionsbyråer som granskat företagen, 
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Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras bakgrundsteorier för att öka förståelse av ämnet och problematiken med 
revisionsansträngning. Sedan presenteras undersökningsvariabler, hypoteser och 
kontrollvariabler. 

3.1 Bakgrundsteorier 
Teorikapitlet börjar med en redogörelse för de bakgrundsteorierna som ligger till grund för 
studien. Först presenteras grunderna och förutsättningarna för en revision, och hur revision 
påverkas av agent- principal problematiken. Sedan presenteras revisionskvalitet, marknadens 
påverkan på revisionsarvodet och sist finansiell stabilitet. I andra delen av teorikapitlet 
presenteras undersökningsvariabler och kontrollvariabler som undersöks i studien. 

3.1.1 Revisionsprocessen 
I litteraturen delas revisionsprocessen in i ett antal revisionsfaser och även om man menar att 
de följer av varandra sker vissa steg i dessa faser simultant och inte nödvändigtvis alltid efter 
varandra men det gör det mer överskådligt för att få ett grepp om hur en revision går till. Den 
första fasen i revisionsprocessen är ingåendet av avtal med klient. Revisorn fastställer att 
klienten följer de lagar och regler som gäller för att garantera att revisorns oberoende och 
integritet inte äventyras samt genomgång med tidigare revisor och bakgrundsinformation om 
ledningen. När detta är gjort skall vad för typ av tjänster som erfordras och vilka villkor som 
gäller för avtalet fastställas. (Eilifsen, Messier jr, Glover, Prawitt, 2009:16 ) 
 
Andra fasen i revisionsprocessen består av inledande preliminära aktiviteter rörande 
revisionen. Man brukar främst tala om två stycken, den första är att fastställa revisionsteamet 
som skall genomföra revisionen och den andra är att kontrollera att ingen i revisionsteamet 
har något intresse eller koppling till klienten för att kunna säkerställa oberoendet. I denna fas 
tittar man även närmare på klientens verksamhet och karaktär för att kunna reda ut vilka risker 
som kan finnas i företaget. (Eilifsen et al., 2009:17) 
 
Den tredje fasen består av planerandet av revisionen, det är viktigt att planeringen sker 
noggrant för att säkerställa att revisionen sker på ett effektivt och korrekt sett. Här går man 
grundligt igenom de preliminära aktiviteterna som fastställets i den andra fasen och fastställer 
väsentliga belopp och risker i företaget. (Eilifsen et al., 2009:17) 
 
Den fjärde fasen är interna kontroller, för att revisorn ska kunna granska årsredovisningen 
och säkerställa att det som står där är korrekt krävs det att revisorn kan lita på de interna 
kontrollerna och att de följer landets lagar och regler. (Eilifsen et al., 2009:17) 
 
Den femte fasen är att utvärdera vilka affärsprocesser som kan vara av intresse att titta 
närmare på, vilken affärsprocess som man väljer att titta närmare på beror helt på vilken 
bransch klienten är verksam i och hur komplext företaget är. (Eilifsen et al., 2009:18) 
 
Det sjätte steget är att genomföra revisionen, då revisorn har samlat in arbetspapper och 
dokument utvärderas dessa för att säkerställa att redovisningen och årsredovisningen är 
korrekt, det är även i denna fas man tar hänsyn till pågående rättstvister, forskning och 
utveckling som kan komma att påverka årsredovisningen i ett senare skede. Den sjunde och 
sista fasen består av att utvärdera arbetet och utfärda revisionsberättelsen. (Eilifsen et al. 
2009:18) 
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Big 4-byråerna använder sig alla av fyra faser när de skall genomföra en revision, i dessa faser 
täcker byråerna in de teoretiska områden 
som vi precis redogjort för. De olika 
byråerna använder sig av olika 
benämningar på dessa fyra faser men i stort 
ser de snarlika ut. Deloitte har delat upp 
dessa faser på följande sätt; Fas 1 fastställs 
villkor och tidig planering görs. Fas 2 
innefattar revisionsplanen, granskning av 
interna kontroller, affärsprocesser och 
andra konton av intresse. Fas 3 består av 
slutförandet av revisionen och utfärdandet 
av revisionsberättelsen och sist Fas 4 där 
utvärdering av uppdraget sker. 
 
Sammanfattningsvis är revision en 
omfattande process, det är många delar som 
påverkar vad som är tidskrävande i olika 
företag, och därigenom påverkar 
revisionsansträngningen och arvodet. Figur II Deloittes Revisionsprocess 

3.1.2 Agentteorin 
Agentteorin är en erkänd teori som har funnits inom företagsekonomi sedan 1970-talet. 
Agentteorin förklarar hur principalen, ägarna av företaget, anlitar en agent, företagsledningen, 
för att utföra tjänster för principalens räkning. Ett antagande är att båda parter vill maximera 
sin egen vinning vilket innebär att agenten inte alltid kommer att agera utifrån vad som är bäst 
för principalen. För att agenten, företagsledningen, ska agera i principalens, ägarnas, intresse 
betalar principalen ersättning till agenten som incitament till dem att fatta beslut som gynnar 
principalen. Principalen kan också övervaka agentens beteende för att kontrollera dennes 
agerande och kostnaden för denna bevakning benämns som agentkostnad. (Jensen & 
Meckling, 1976) 
 
Behovet av en revisor förklaras genom agentteorin eftersom separerandet mellan ägare och 
styrning medför att informationsasymmetri uppkommer. Eftersom det är företagsledningen 
som styr företaget och fattar beslut innebär det att de har mer information om företag än 
ägarna vilket ger ledningen möjligheterna att fatta beslut som är gynnsamma för dem själva 
men inte nödvändigtvis för ägarna. (Dikolli, et al. 2004:46) En komponent för att minska 
informationsasymmetrin och agentproblemet mellan ägare och företagsledning samt att säkra 
den finansiella rapporteringen är den externa revisorn. (Hope, et al., 2010:6) Ett större 
agentproblem i ett företag medför att revisionen blir mer omfattande för att försäkra att den 
finansiella rapporteringen i företaget är korrekt, och därmed ökar revisionsarvodet. (Hope, et 
al. 2010:9) Likt tidigare forskning (Hope, et al. 2010:9) antar vi att revisionsansträngningen 
ökar när revisorn anser att företaget har ett betydande agentproblem och det medför ett högre 
revisionsarvode.  
 
Förutom ett betydande agentproblem i bolaget kan revisionsansträngningen också påverkas av 
hur ersättningen till agenten är utformad. Principalen använder ersättning till 
företagsledningen kopplad till hur företaget presterar, för att minska agentproblematiken, men 
för revisorn kan försöket att minska agentproblemet inom företaget leda till en mer 
omfattande revision och därmed en ökad agentkostnad. En ökad agentkostnad uppkommer när 
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ersättningen till företagsledningen är baserad på finansiella prestationer och inte på icke-
finansiella prestationer. Revisorn bedömer då att det föreligger en högre revisionsrisk 
eftersom det finns incitament och en risk att företagsledning manipulerar de finansiella 
resultaten för att öka sin egen ersättning. (Dikolli, et al. 2004:46)  
 
Tredje part, företagets intressenter, är också i behov av övervakning av företaget och 
agentteorin är viktig för dem utifrån att investerare och banker kan förlora pengar, anställda 
sina arbeten, och andra intressenter kan drabbas på ett ofördelaktigt sätt om ett företags 
finansiella rapportering inte stämmer överrens med företagets verklighet. (Cuplan & Trussel, 
2005:73) Men agentproblemet underlättas gentemot tredje part och ägarna eftersom agenten 
är redovisningsskyldig gentemot ägarna om hur de har förvaltat företagets resurser. Först 
lämnar företagsledningen uppgifter till styrelsen som sammanställer och kontrollerar 
informationen för att sedan tillge den till ägare och övriga intressenter. Det är revisorns ansvar 
att den information som når ägarna och tredje part är korrekt för att de ska kunna fatta beslut, 
därmed utgör revisorn en roll att eliminera företagsledningen handlingsutrymme att 
manipulera redovisningen och minskar risken för ägare och andra intressenter till företaget. 
(Öhman, 2007:23)  
 
Sammanfattningsvis påverkas revisorns ansträngning av hur omfattande agentproblematiken i 
ett företag är och enligt ISA 315 framgår det att revisorn ska anpassa sig till 
agentproblematiken i företag när det finns risk att företagsledningen döljer det faktiska 
presterandet och därmed att väsentliga fel i årsredovisningen kan uppkomma (ISA 315: 282). 

3.1.3 Revisionskvalitet 
När man talar om kvalitet på revisionsberättelsen kommer man oundvikligen in på revisorns 
ansträngning och revisionsarvodet. Hur mycket kostar en revisionsberättelse av hög kvalitet? 
Innebär höga revisionsarvoden att revisionen har varit mer grundligt och därav av högre 
kvalitet än en revision med lägre revisionskostnader? Inledningsvis kan det vara intressant att 
veta hur revisionskvalitet definieras. Revisionskvalitet definieras som sannolikheten att 
revisorn upptäcker felaktigheter i klientens redovisningssystem samt rapporterar dessa 
felaktigheter. Sannolikheten att revisorn upptäcker dessa felaktigheter grundar sig bland annat 
i revisorns tekniska kunskaper, revisionens omfattning och procedurer som genomförs. 
(DeAngelo, 1981:186) Till att börja med kan man konstatera att totalt sett utgör 
revisionskostnaden för företag endast en väldigt liten procentenhet av försäljningen eller 
marknadsvärdet på företaget oavsett om revisionsarvodet anses som högt eller lågt. Det har 
visat sig att även storleken på företaget spelar roll, för de allra största företagen i USA 
uppgick revisionskostnaderna till mindre än 0.01% mätt i försäljning medan på de mindre 
företagen var revisionskostnaderna mätt i försäljningen närmare 2 % (Francis, 2004:348). 
 
Vissa forskare menar att höga revisionsarvoden innebär att revisorn är mindre självständig 
och mer beroende av klienten och därför blir revisionskvaliteten sämre (Choi, Kim & Zang, 
2006). Ett högt revisionsarvode kan innebära att revisorn bli ekonomiskt beroende av 
företaget och inte utför nödvändiga åtgärder under granskningen av rädsla av att förlora en 
lönsam klient. (Hoitash, 2007:765) Samtidigt menar andra forskare att revisorer alltid utför 
nödvändiga åtgärder eftersom risken att inte utföra en korrekt revision kan medföra stora 
kostnader för revisionsbyrån om misstaget att inte utföra en korrekt revision upptäcks. 
(Simunic, 1984) 
 
Francis (2004) menar däremot att det finns ett samband mellan kvaliteten på revisionen och 
huruvida företaget har blivit reviderade av en av de Big 4-byråerna. Francis (2004) menar att 
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revisorer på en av de Big 4-byråerna inte är lika beroende av en enda kund och därav inte 
heller är beredd att äventyra deras rykte genom att kompromissa eller se mellan fingrarna för 
oegentligheter och menar att det finns en större risk för detta i en mindre revisionsbyrå då 
man kan vara mer beroende av några enstaka kunder. Detta utesluter inte att Big 4-byråerna 
kan agera vårdslöst och inkorrekt utan snarare att genomsnittligt har Big 4-byråer högre 
kvalitet på deras revisionsberättelser än mindre revisionsbyråer. Forskning har gjorts på detta 
ämne och det har visat sig att Big 4-byråerna har högra revisionsarvode än de mindre 
revisionsbyråerna vilket innebär högre kvalitet på revisionen, antingen genom en högre 
revisionsansträngning, mätt i timmar, eller genom revisorns specialisering i en viss bransch 
vilket har till följd en dyrare revision (Choi et al. 2010:82, 92).  Liksom Choi et all (2010) 
menar Francis (2004:354) att byråer som har revisorer med branschspecialisering, främst Big 
4, erbjuder högre kvalitet på revisionen då dessa revisorer har djupare kunskap om branschen 
än andra revisorer tack vare deras kunskaper inom branschen som leder till mer korrekta 
beslut kring revisionen. Detta argument stöds av att ledande företag inom olika branscher har 
högre revisionskostnader än andra företag inom samma bransch, och menar att det är högre 
kvalitet på revisionen för dessa företag. (Francis, 2004: 355) 
 
En annan orsak som stödjer argumentet att Big 4- byråer erbjuder högre kvalitet är att Big 4-
byråerna hamnar i rättstvister betydligt mer sällan än mindre revisionsbyråer, däremot hävdar 
vissa kritiker att detta även kan bero på att dessa byråer har betydligt mer kapital och resurser 
att hantera rättstvister och tillsynsmyndigheter än mindre byråer. (Francis, 2004:352) Att Big 
4 tillhandahåller kvalitet stöds också av att större byrån innebär högre kvalitet på 
revisionsberättelsen och högre arvode för revisionen. (Choi et al. 2010) Dock menar Collier & 
Gregory (1996) att revisionsarvodet inte borde vara en måttstock för hur mycket tid och 
energi revisionsteamet lägger ner på revisionen utan måttstocken borde snarare vara det som 
anses nödvändigt för att komma fram till ett korrekt yttrande i revisionsberättelsen.  
 
Revisionsarvodet diskuteras också utifrån huruvida en förstaårs klient får betala ett högre eller 
lägre revisionsarvode än en klient som reviderats av samma byrå under en längre tidsperiod. 
Om ingåendet av avtalet med klient sker för första gången istället för att det är samma 
revisionsbyrå som under en flerårsperiod ingått avtal med samma företag, kan man logiskt 
anta att revisionsarvodet är högre eftersom revisionen tar längre tid när revisorn ännu inte 
”känner” företaget. (Hay, et al. 2006:177) Det diskuteras om obligatorisk rotation inom 
revisionsbranschen då forskare menar att långt samarbete med en och samma revisionsbyrå 
minskar kvaliteten av revisionen då revisorns oberoende minskar (Francis, 2004: 356). 
Motargumentet till detta påstående är att medarbetarna i revisionsteamet oftast byts ut och 
därav komprimeras inte oberoendet och att revisionskvaliteten istället bli sämre vid ett byte av 
revisionsbyrå då de nya revisorerna inte innehar samma kunskaper om företaget som revisorer 
som reviderat ett och samma företag en längre tid. (Francis, 2004: 357)  
 
Men somliga forskare (Ghosh & Lustgarten, 2006:362, Otley & Pierce, 1996) hävdar 
motsatsen och menar att revisionsarvodet är lägre för förstaårs klienter på grund av att 
revisionsbyråer använder sig av s.k. prisdumpning (low balling). Detta innebär att 
revisionsbyråerna istället driver ner det initiala arvodet för att skapa långvariga relationer till 
klienter, detta menar forskare är oroväckande då revisorerna inte torde kunna genomföra en så 
pass grundlig revision som behövs. (Otley & Pierce, 1996)  
 
Sammanfattningsvis finns det meningsskiljeaktigheter om vad högt revisionsarvode innebär 
och varför revisionsarvodet är högt eller lågt. Vi menar likt tidigare studier (Hope, et al. 
2010:2) att revisionsarvodet mäter revisionsansträngningen och därmed att ett högt 
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revisionsarvode innebär en hög kvalitet. Detta stöds även av Francis (2004) som menar att ett 
högre revisionsarvode innebär högre kvalitet på revisionen. Då det råder delade meningar 
(Francis, 2004, Ghosh & Lustgarten, 2006:362) om revisionsarvodet är högre eller lägre vid 
ett byte av revisionsbyrå kommer vi därav vidare inte ta med företag som bytt revisionsbyrå 
under undersökningsperioden. 

3.1.4 Marknadens påverkan på revisionsarvodet 
Forskning av Thailands finansiella kris 1997 visade att företag reviderade av Big 4 
rapporterade mer konservativt under krisen än innan krisen, jämfört med företag som inte 
reviderades av Big 4, (Herrmann, Pornupatham, Vichitsarawon, 2008:45) vilket stämmer 
överrens med att Big 4-byråer har högre kvalitet än mindre revisionsbyråer (Hope et al, 2010 
). Samtidigt som årsrapporten var konservativt reviderad, redovisade generellt Thailändska 
företag mer aggressivt under krisen än innan. (Herrmann, et al. 2008:45) Att företag redovisar 
aggressivt innebär att företag redovisar på ett ”kreativt” sätt inom redovisningens lagar och 
regler för att visa ett bättre resultat än företagets verklighet, för att öka tillgångar och intäkter 
och minska skulder och kostnader (Blocher, Stout, Cokins, 2010: 661). Trots att Thailand är 
ett land inte särskilt likt Sverige tycker vi att den finansiella krisen i Thailand ändå kan spegla 
hur företag i Sverige agerar då företagsvärlden är så pass global i dagens samhälle.  Vi tror att 
även svenska företag kan ha redovisat aggressivt under den finansiella krisen 2008.  
 
Definitionen av att revisorn har ett konservativt arbetssätt är att revisorn har en lägre tröskel 
för att utfärda en oren revisionsberättelse, än i normala fall. Konservativt beteende styrs 
naturligt av faktorer som ökar risken hos ett företag eftersom när revisorn anser att vissa 
faktorer medför en högre risk för revisionen agerar revisorn konservativt. (Francis & 
Krishnan, 1999). När en revisor agerar konservativt kontrollerar revisorn noggrant både 
positiva och negativa företeelser inom den finansiella rapporteringen. (Herrmann, et al. 
2008:45) 
 
Ett exempel på hur företag redovisar aggressivt för att antingen överskatta tillgångar och 
intäkter eller att underskatta skulder och förluster är att periodisera på ett fördelaktigt vis för 
att dölja ett sämre operativt presterande. Periodiseringar är något som revisorn tittar närmare 
på när det är sämre tider då det är ett verktyg för intäktsmanipulering och risken för 
intäktsmanipuleringen ökar revisionsrisk för revisorn. När ett företag har stora periodiseringar 
höjer revisorn sin ansträngning, vilket innebär fler revisionstimmar. Ökningen i 
revisionsarvodet kan bero på att revisionen blir mer omfattande, uttryckt i timmar, men också 
utav att revisorn tar en högre avgift på grund av den ökade risken för att misstag kan uppstå, 
och därav risken för rättstvister för revisorn. (Schelleman & Knechel, 2010)  
 
Genom att revisorer granskar mer konservativt hindrar det företagsledningens möjligeter att 
överskatta tillgångar och intäkter och att underskatta skulder och förluster, och under en 
finansiell kris har företag större incitament att dölja dåligt presterande än i högkonjunktur. 
(Herrmann et al. 2008) När ett företag befinner sig i en försämrad finansiell position är det 
mer troligt att företaget försöker dölja sina finansiella problem och sådana företag har också 
fler fel i sin finansiella rapportering än andra bolag (Pratt & Stice, 1994: 640, Krishnan & 
Krishnan, 1997:543). Enligt Herrmann et al. (2008) var revisorer mer motståndskraftiga för 
företags aggressiva redovisning under den finansiella krisen i Thailand än innan. (Herrmann 
et al. 2008:61). Vilket vi tycker tyder på att revisorerna kan tänkas genomföra en mer 
omfattande revision och därmed ha en större revisionsansträngning under åren för 
finanskrisen i Sverige.  
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En studie från 1994 visar att revisorer upplever att ett företags finansiella tillstånd, vilket 
generellt är försämrat under en finansiell kris, är det primära när en revisor tar i beaktande 
risken för att en rättsprocess kan uppstå, och att den risken anses större desto sämre finansiellt 
tillstånd bolaget befinner sig i. Detta påverkar revisorns upplägg av revisionen, hur mycket 
revisionsbevis revisorn vill insamla, och därmed revisionsarvodet. En primär faktor för att 
uppfatta risken för att en rättstvist kan uppstå är tillgångsstrukturen i ett bolag, vilket mäts 
genom att dela lager eller kundfodringar med totala tillgångar.  (Pratt & Stice, 1994) Detta är i 
likhet med hur Hay et al. (2006) och Choi et al. (2010) mäter risken och komplexiteten i ett 
företag och antas öka revisionsarvodet.  Dock kan ett fullständigt samband mellan risken för 
rättstvister och ökning av revisionsarvodet vara svårt att urskilja (Pratt & Stice, 1994, 
Krishnan & Krishnan, 1997). Pratt & Stice (1994) hävdar att revisorer kan samla in mer 
revisionsbevis hos företag för att eliminera risken att en rättstvist för revisorn ska uppstå, men 
alla risker i företag går inte att eliminera genom ökad insamling av revisionsbevis och därför 
inför revisorn en premium på revisionsarvodet. Oavsett om risken för en rättsprocess för 
revisorn medför ökad bevisinsamling eller en premium så ökar revisionsarvodet. (Pratt & 
Stice, 1994:640) Vi anser likt Krishnan & Krishnan (1997:542) att ökningen av 
revisionsarvodet på grund av risken för en rättsprocess beror på att revisionsansträngningen 
har ökat och inte på grund av att revisionsbyråerna vill täcka upp eventuella framtida 
förluster. 

Sammanfattningsvis innebär kvaliteten av en revision att revisorn upptäcker fel i företags 
redovisning och rapportera dessa (DeAngelo 1981:186) och när revisionskvaliteten ifrågasätts 
uppstår risken att revisionsbyrån och revisorn hamnar i en rättstvist (Krishnan & Krishnan, 
1997:541). Eftersom företag under en finansiell kris kan försöka dölja sämre finansiellt 
presterande (Pratt & Stice, 1994:640, Krishnan & Krishnan, 1997:543) anser vi att revisorn är 
medveten att under en lågkonjunktur kan revisionskvaliteten minska eftersom företag försöker 
dölja sitt faktiska presterande, därmed ökade risken för att hamna i en rättstvist och det 
medförde en ökad konservatism i revisionen. Vi anser därför att det finns signaler att 
revisionsansträngningen kan ha ökat under lågkonjunkturen 2009 i Sverige.  
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Då revisionsansträngningen och revisionsarvodet torde påverkas av konjunkturläget och 
finansiell kris förtydligas här hur BNP och inflationen i Sverige har påverkats och förändrats 
under undersökningsperioden. I media 
debatteras begreppen hög- och 
lågkonjunktur flitigt men man glömmer 
ofta bort vad dessa två begrepp faktiskt 
innebär.  Konjunkturläget i landet mäts 
vanligtvis genom BNP, och för att avgöra 
konjunkturläget i landet jämför man BNP 
med potentiellt BNP (Fregert & Jonung, 
2008:247) Potentiellt BNP innebär att vi 
har full sysselsättning av arbete och 
kapital. Ett land befinner sig i 
högkonjunktur när det faktiska BNP 
växer snabbare än potentiellt BNP och 
under en lågkonjunktur är tillväxten långsammare eller till och med negativ jämfört med 
potentiellt BNP. (Konjunkturinstitutet, 2011) Som nämns i inledningen gick Sverige och 
större delen av världen in i recession och lågkonjunktur under 2008 och som vi ser i figur III 
är den procentuella förändringen av BNP 2008 och 2009 negativ medan 2007 var positiv. 

3.1.5 Finansiell Stabilitet 

Figur III BNP - Procentuell förändring (Källa: Sveriges
Riskbank 
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Sedan den 19:e november 1992 har Sverige en flytande växelkurs och allt sedan början av 
1993 är penningpolitikens främsta mål att upprätthålla prisstabilitet i landet och därigenom ett 
inflationsmål på 2 % (Riskbanken – ”Inflationsmålet”) Inflationen bygger på en kontinuerlig 
ökning av penningmängden och prisnivån i landet. Enligt kvantitetsteorin innebär det på sikt 
att om den nominella penningmängden ökar i samma takt som mängden varor och tjänster är 
prisnivån konstant. Formeln nedan visar detta samband. Om penningmängdstillväxten 
överstiger real BNP-tillväxten med 2 % har riksbanken uppnått inflationsmålet. (Fregert, 
2007:14) 
 

Inflation= Penningmängdstillväxt – real BNP-tillväxt 
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Det är vanligt att inflationen i samhället mäts genom olika index, det vanligaste och mest 
kända index som används för att mäta inflationen i landet på är konsumentprisindex (KPI) och 
det är även den som Statistiska 
Centralbyrån (SCB) oftast 
hänvisar till. Under perioden 
augusti 1995 till 2007 har KPI-
inflationen och den 
underliggande inflationen varit 
ungefär lika stora men den 
underliggande inflationen har 
under hela denna period legat 
inom Riksbankens toleransnivåer 
för inflationen som har en övre 
gräns på 3 % och en undre gräns 
på 1 % medan KPI-inflationen 
har vid några få tillfället varit 
över eller under dessa 
toleransgränser. (Fregert, 2007:9) 

Figur IV Inflationstakten enligt KPI, KPIX & KPIF 

Eftersom vi ska använda revisionsarvodet, för att undersöka revisionsansträngningen, under 
en tidsperiod på tre år måste vi vara observanta för inflationen som varit i landet under dessa 
år. I Sverige var inflationen, uträknat enligt KPI, 2007 2,2 %, 2008 ökade inflationen till 3,4 
% och för 2009 var siffran -0,3 % för att till sist vara 1,3 % 2010 (SCB – Konsumentprisindex 
(KPI)).  

International Federation of Accountants (IFAC) är en organisation som utger standarder för 
en revision. Det framgår att revisorn måste beakta externa omständigheter som påverkar 
företaget, bland annat den rådande konjunkturen vid genomförandet av en revision. 
(International Standards on Auditing, ISA, 315:277) Revisionsansträngningen och kvalitet på 
revisionen torde därför påverkas av att marknaden förändrats. 

 

3.2 Undersökningsvariabler 
Under inledningen beskrev vi kortfattat vad som påverkar revisionsarvodet. Under denna 
andra del av teorikapitlet förklaras undersökningsvariabler som kommer att undersökas i 
studien. Faktorerna som är till grund för undersökningsvariablerna är komplexitet, risk och 
revisorns erfarenhet. Undersökningsvariablerna för komplexitet och risk är variabler som 
överlappar faktorerna varandra, då en ökad komplexitet i företaget leder till en ökad risk. 
Vissa forskare använder ett visst mått för att mäta komplexitet medan andra forskare använder 
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samma mått för att mäta risk, vi har valt att använd oss av vad majoriteten av tidigare 
forskning har definierat som antingen komplexitet eller risk. Variablerna vi använder oss av är 
vanligt förkommande i tidigare studier. 

3.2.1 Komplexitet 
Komplexitet är en faktor som ökar revisionskostnaderna för företaget då ett komplext företag 
kräver mer tid och/eller fler personer i revisionsteamet för att granska företaget. (Pong & 
Whittington, 1994, Gerrard, Houghton & Woodliff, 1994) En betydande komplexitet i ett 
företag leder till en omfattande revision och desto mer tid kommer revisionen att omfatta. Ett 
företag kan anses komplext av olika anledningar och tidigare forskning använder sig av ett 
flertal olika variabler för att mäta komplexitet.  
 
De vanligaste variablerna för komplexitet är antal dotterföretag, antal utländska dotterföretag, 
proportionen av utländska tillgångar, antal segment, antal revisions platser och en bedömning 
av komplexiteten av revisorn. Komplexitet ökar revisionsarvodet, och är det mest signifikanta 
samband, enligt meta-analysen utförd av Hay et al (2006), är antal dotterföretag och minst 
signifikant är antal segment. (Hay, et al. 2006:169) Choi et al. (2010), har 
överrensstämmande, med sammanställningen av de 147 analyser som Hay et al. (2006) utfört, 
använt segment inom både affärsområde och geografisktområde som två utav fem faktorer för 
att mäta komplexitet. Dotterföretag anses även som en komplex företeelse av International 
Federation of Accounting som anger dotterföretag som ett komplext inslag och ökar risken 
hos företaget som revideras.  (ISA 315:277).  
 
Det finns flertal anledningar till varför många forskare anser att antal dotterföretag är en 
faktor som påverkar revisionsarvodet. Forskare menar att det är bidragande kostnader när 
revisionsteamet blir tvungen att gå igenom separata bokslut och årsrapporter som alla måste 
följa lagstadgade och yrkesmässiga krav på uppförandet av redovisningen. (Chan, Ezzamel & 
Gwilliam, 1993) Det uppstår även ökade risker i reviderandet av ett företag med dotterföretag 
då det leder till fler interna elimineringar mellan koncernens företag. (Pong & Whittington, 
1994) Ökat antal dotterföretag som följer olika redovisningsregler kan även leda till att 
väsentlighetsbeloppet blir lägre och det blir därigenom mer för revisionsteamet att granska. 
En annan orsak till att dotterföretag anses bidra till ökat revisionsarvode är att om 
dotterföretagen inte är helägt är det fler faktorer revisorn måste ta hänsyn till än om det vore 
ett helägt dotterföretag. Om dotterföretagen driver verksamhet inom olika affärsområden 
krävs mer expertis och kunskap av revisionsteamet. Det har även framkommit att om 
utländska dotterföretag utgör en stor del av de totala dotterföretagen är det en stark faktor som 
driver upp revisionsarvodet då de orsakerna som vi precis redogjort för blir ännu tydligare och 
större. (Nemi, 2005, Chan, et al. 1993) 
 
En annan faktor som påverkar komplexiteten i ett företag är företagets kassaflöde. Tidigare i 
teorikapitlet uppmärksammades informationsasymmetrin som uppstår hos företag där ledning 
och ägare inte är samma personer. Detta fenomen är intressant när man talar om fritt 
kassaflöde, där ledningen gör färre investeringar eller investeringar som mer syftar till att 
gynna dem själva än aktieägarna. Definitionen av fritt kassaflöde är överskottet av pengar 
som företaget kan använda för att till exempel investera med och som inte betalas ut i 
utdelning till aktieägarna. (Zhang, 2009) Griffin, Lont & Sun (2010) undersökte om överskott 
av fritt kassaflöde är med och bidrar till högre revisionskostnader för företag i tillväxt. Griffin 
et al. (2010) undersökte vilka variabler som ökar revisionsrisken och därigenom arvodet till 
revisorerna och kom fram till att företag med högt fritt kassaflöde oavsett om företagen hade 
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hög eller låg tillväxt hade signifikant högre revisionskostnader än företag med lågt kassaflöde 
oavsett tillväxttakt. 
 
Gul & Tsui (1998) menar att förhållandet mellan fritt kassaflöde och revisionsarvodet är 
beroende av skuldnivån av företaget, det vill säga företag med högt fritt kassaflöde och höga 
skulder tenderar att ha en lägre revisionsrisk än företag med låg skuldnivå men som 
fortfarande har högt fritt kassaflöde. (Gul & Tsui, 1998) Zhang bekräftar att en högre 
upplåning hos företaget hjälper till att mildra och motverka agent-principal problematiken 
som uppstår när ett företag har för mycket fritt kassaflöde (Zhang, 2009) 
 
Studien visade att det fanns ett signifikant samband mellan revisionsarvode och både fritt 
kassaflöde och skulder, sambandet visade att ju högre skulder företaget hade desto lägre 
revisionskostnader hade även företaget. Detta indikerar att revisorn lägger ner mer 
ansträngning i revisioner med högt fritt kassaflöde och låga skulder då detta medför en större 
inneboende risk och därmed dyrare revision. (Gul & Tsui, 1998)  
 

y
 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och komplexitet under 2007. 

H

 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och komplexitet under 2008. 

potesformulering: 

= Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och komplexitet under 2009. 

3.2.2 Risk  
I ISA 315 framgår det hur revisionen ska behandla riskerna hos varje företag och att revisorns 
uppgift är att identifiera och bedöma risker, samt att korrigera väsentliga felaktigheter i 
årsrapporten. Detta gör revisorn genom att förstå företaget och dess miljö. (ISA, 315:264)   

Hay et al. (2006) menar att en variabel för att mäta företags inneboende risk är genom lager 
och kundfordringar delat i totala tillgångar, vilket är vad Choi et al. (2010) & Gonthier-
Besacier & Schatt (2007) använde sig av för att mäta komplexitet. Det ter sig naturligt att en 
variabel för risk även kan användas för att mäta komplexitet, då risken påverkas bland annat 
av hur komplext företaget är (ISA 315:277) Lager och kundfodringar är två konton som anses 
svåra att mäta och medföra en ökad risk hos företag (Gonthier-Besacier & Schatt, 2007). Hay 
et al. (2006) & Firth (1985) menar att ibland används lager och kundfodringar var för sig, 
delat i tillgångar, för att mäta den inneboende risken, men att det mest signifikanta variabeln 
är just de båda kombinerade. De tre riskvariablerna, kundfodringar delat i totala tillgångar, 
lager delat i totala tillgångar, och kombinationen av kundfodringar och lager delat i totala 
tillgångar, ökar revisionsarvodet. Variablerna var för sig visar ett svagare samband än den 
kombinerade variabeln.  (Hay, et al. 2006:170)  

Att bekräfta kundfodringar och att inventera lager, samt andra aktiviteter för att uppskatta ett 
företags lager, innebär ett ökat arbete före revisorn. (Hoitash, 2007:774) Kundfodringar är ett 
konto där företag har möjlighet att redovisa aggressivt eftersom högre kundfodringar leder till 
ett högre resultat och därmed arbetar revisorer noggrant med kundfodringar då det är 
högriskkonto. Bland annat jämförs antal dagar tills kundfodringar betalas med tidigare år, 
stora kunder undersöks för att kontrollera att de har betalningsförmåga, och kontroller av 
bokförda kundfodringar strax före och efter bokslut genomförs.  (Eilifsen, et al. 2010:357) 
Likt kundfodringar är lager ett högriskkonto, möjliga fel som kan uppkomma rörande lagret är 
inkurans eller överskattning av lagret. För att revisorn ska kunna fastställa om lagret är 
korrekt värderat måste revisorn utvärdera företagets kontroller av lagret, observera hur 
företaget värderar lagret och revisorerna måste själva räkna och värdera lagret. (ISA 501:4) 
Företag med omfattande lager, kundfodringar eller kunskapsbaserade tillgång är svårare att 
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revidera. (Hay, et al. 2006:175) och eftersom kundfodringar och lager kräver mycket arbeta 
för revisorn ter det sig logiskt att högre kundfodringar och lager ökar revisionsarvodet 
eftersom fel i de kontona oftast är fördelaktiga för företagsledningen och kan ge en felaktig 
bild av företags finansiella ställning till aktieägarna och övriga intressenter.   

Tidigare forskning använder sig av lönsamhetsmått för att uppskatta risken hos ett företag 
(Pong & Whittington, 1994, Hay et al. 2006, Choi et al. 2010, Hoitash, 2007). Generellt 
innebär dåliga finansiella prestationer av företag en högre risk för revisorn och ses som en 
varningsklocka att företaget befinner sig i en tryckt situation och därmed ökar 
revisionsarvodet. Det finns två vanliga lönsamhetsmått som Pong & Whittington (1994), Hay 
et al. (2006) och Choi et al. (2010) använder sig av för att mätta prestationen av ett företag. 
Nettointäkter delat i totala tillgångar (ROA) och en dummyvariabel om företaget redovisat en 
förlust. Tidigare forskning visar att revisionsarvodet har ett positivt samband om företaget 
redovisar en förlust, det vill säga att det medför ett högre revisionsarvode när ett företag gjort 
förlust ett år, och negativt samband med ROA, avkastningen på tillgångarna, (nettointäkt/ 
totala tillgångar) (Hay, et al. 2006:170, Choi, et al. 2010:81). Ett negativt samband mellan 
ROA och revisionsarvodet visar att desto bättre ett företag finansiellt presterar, desto lägre 
revisionsarvode har företaget. Ett lågt ROA innebär således ett högre revisionsarvode. Dock 
påvisar Hay et al. (2006:170) att resultaten i meta-analys visar att det inte går att konstatera en 
generell slutsats hur lönsamhetsmåtten påverkar revisionsarvodet eftersom lönsamhetsmåtten 
skiljer sig mycket mellan studierna.  

Ett annat mått för att mäta risken i ett företag är skuldsättningsgraden. Det råder delade 
meningar och studier visar inkonsekventa resultat om huruvida skulder har ett positivt eller 
negativt samband med revisionsarvodet. Det verkar finnas två läger inom företagsekonomiska 
forskningen som har olika utgångspunkter när det kommer till just detta ämne. 

Ur ett riskbaserat perspektiv borde det finnas ett positivt samband mellan skulder och högre 
revisionsarvode, detta torde vara fallet då skulder ökar företagets likviditetsrisk, incitament 
för ökad manipulering av de finansiella rapporterna och därigenom en ökad revisionsrisk. 
Skulder kan själva generera informationsasymmetri då företagsledningen tenderar att 
överinvestera och välja riskfyllda affärer, då pengarna som är investerade är lånade och man 
känner inte samma ansvar som om pengarna skulle varit ens ”egna” (Zhang, 2009). Vilket är 
överrensstämmande med Hay et al. (2006) som menar att företag med höga skulder antas 
redovisa mer aggressivt och därigenom medför en högre risk att intäktsmanipulering 
förekommer, och det leder till en mer omfattande granskning och ett högre revisionsarvode. 
Skuldsättningsgraden kan mätas genom långfristiga skulder delat i totala tillgångar (Hay, et 
al. 2006:171).  

Däremot menar facklitteratur inom ekonomiområdet att skulder bidrar till mer övervakning 
och högre kvalitet på den interna företagsstyrningen, vilket påverkar revisorns bedömning om 
riskerna i företaget, som bedömer att riskerna är lägre eftersom det finns ytterligare en 
övervakare (kreditinstitut) som granskar företagets finansiella ställning. Revisorerna kan lita 
på att de interna kontrollerna rörande skulder är korrekt, eftersom även banken kontrollerar 
företaget och därigenom minskar revisorns ansträngning och revisionsarvodet. (Gul & 
Goodwin, 2010) 

För att utveckla förhållandet med skulder och hur skulder är med och påverkar arvodet, hur 
bankerna uppfattar företagslån och den informationsasymmetrin som finns mellan ledning och 
aktieägare tänker vi ta en närmare titt på kapitalkostnaden för dessa lån. Även här finns det 
motstridig forskning som visar olika utfall, Dhaliwal, Gleason, Heitzman & Melendrez (2008) 
fann inget samband rörande hög kvalitet på revision, ett ökat revisionsarvode och lägre 
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kapitalkostnaden. Att hög kvalitet på revisionen innebär ett högre revisionsarvode har vi redan 
diskuterat i detta kapitel och att denna kvalitet skulle göra att kreditinstitutioner hade större 
förtroende för företag och därigenom ger en lägre ränta på företagslånen visar däremot en 
annan studie på, där fann man att det fanns ett negativt samband mellan kvalitet på revisionen 
och kapitalkostnaden (Mansi, Maxwell & Miller, 2004) Detta menar vi pekar på att agent – 
principalförhållandet som föreligger mellan företag och kreditinstitut kan innebära att skulder 
har ett negativt samband med revisionsarvodet, och därmed med revisionsansträngningen. 
Förhållandet kan tänkas vara tydligast på skulder som bär kapitalkostnad, det vill säga 
långfristiga skulder, som vi antar i större utsträckning är räntebärande än kortfristiga skulder.  
 
Agent-principal förhållandet mellan företag och bank minskade under den finansiella krisen i 
USA. Precis innan och under den finansiella krisen 2008 visade det sig att nyutlåningen i 
USA minskade avsevärt och då främst under sista kvartalet under 2008, detta gällde alla typer 
av lån. Delvis beror denna minskning på minskade expansionsplaner för företag under 
lågkonjunkturen men denna studie visar även att bankerna själva höll tillbaka viss utlåning. 
Denna minskning i utbud har lett till ökade räntekostnader för företagen vilket medförde ett 
större sjunkande i utlåningen än vid en lågkonjunktur. (Ivanshina & Scharfstein, 2010) 
Eftersom utlåningen minskade, minskade bankernas kontroll av företagen och det kan ha 
föranlett till ett ökat revisionsarvode. 
 
Ytterligare en variabel som kan påverka revisionsarvodet, och därmed 
revisionsansträngningen, är om revisionsberättelsen offentliggörs senare jämfört med det 
normala. Det är en indikation på att det funnits problem i företagets finansiella rapportering 
och därmed har revisionen varit mer omfattande vilket ökar revisionsarvodet. Även företagets 
räkenskapsår kan ha en inverkan på revisionsarvodet, där företag som följer ”vanligt” 
räkenskapsår, det vill säga med balansdag den 31 december, kan ha ett dyrare revisionsarvode 
på grund av att företag med vanligt räkenskapsår får sin revision genomförd under 
revisionsbyråernas högsäsong, vilket innebär övertid för revisionsbyråernas anställda och 
därmed blir arvodet dyrare. Dock är resultaten varierande mellan olika studier och det går 
därför inte att generalisera att företag med balansdag den 31 december har ett positivt 
samband med revisionsarvode. (Hay, et al. 2006:177)  
 
Generellt ökar revisionsarvodet när ett företag har en hög affärsrisk. (Bell, et al. 2001) Som 
bekant använder vi revisionsarvodet för att undersöka revisionsansträngningen. (Hope, et al. 
2010:2, Whisenate, et al. 2003) 
 

y
= Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och risk under 2007. 

H

 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och risk under 2008. 

potesformulering: 

 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och risk under 2009. 

3.2.3 Erfarenhet 
En faktor som kan tänkas påverka revisionsarvodet men som inte har undersökts i särskilt 
många tidigare studier är revisions erfarenhet. Revisionsarvodet sätts ibland till fast pris innan 
genomförandet av revisionen, när analys av tidsbudget och villkor av granskningen fastställts. 
Krav ställs, vid fastställandet av priset, på att revisorn besitter den erfarenhet och kunskap 
som behövs för att göra de avvägningar mellan tidsramen för revisionen och eventuellt behov 
av ytterligare granskning.  (Eklöv, 1998:112) För att kunna ge en korrekt revisionsberättelse 
med hög kvalitet inom den tidsplanering som satts, krävs det återigen att revisorn besitter 
kunskap och erfarenhet för att redan så tidigt som i inledande planering och uppläggning av 
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granskningen veta vilken information som kommer krävas. När allt material sedan är granskat 
och revisorn skall ge sitt utlåtande inträder igen vikten av revisorns kunskaper och erfarenhet. 
(Eklöv, 1998:111) Carcello, Hermanson & McGrath (1992) visade att revisorer sälva, 
klientens ekonomiavdelning, och utomstående, ansåg att revisorns erfarenhet, samt 
tidslängden revisorn reviderat företag, var de viktiga aspekterna som innebar hög kvalitet på 
revisionen.  
 
Revisionens omfattning påverkas av vad revisorn sätter för väsentligt belopp (Eilifsen et al. 
2009:16) och det väsentliga beloppets storlek har visat sig påverkas av revisorns erfarenhet 
(Messier, Martinov-Bennie, Eilifsen, 2005:172). Revisorer med kortare erfarenhet använder 
ett lägre väsentligt belopp och undersöker riskfaktorer mer utförligt än revisorer med längre 
erfarenhet (Messier et al. 2005:177). Det kan indikera att revisorer med kortare erfarenhet 
använder ett lägre väsentligt belopp och det innebär en mer omfattande revision eftersom mer 
revisionsbevis behöver samlas in. Vilket kan tyda på att revisorer med kort erfarenhet utför 
revisionen med högre kvalitet, men det kan också innebära att mindre kunskap och erfarenhet 
hos revisorer medför att de ännu inte har förmågan att utföra revisionen på det effektivaste 
sättet, det vill säga hög kvalitet och mindre tid.    
 
I FAR:s rekommendationer i etikfrågor (2011) kan man läsa: ”Arvodet för ett uppdrag ska 
vara skäligt med hänsyn till de kunskaper och den erfarenhet som kan utnyttjas i uppdraget 
och med hänsyn till uppdragets natur och omfattning” Vilket är en indikation att när naturen 
av revisionen kan tänkas vara mer omfattande, eftersom företag kan ha incitament för att dölja 
dåligt presterande (Pratt & Stice, 1994) ökar arvodet, och då krävs det en revisor med lång 
erfarenhet och gedigna kunskaper. Om vi antar att revisorer med lång erfarenhet genomgör 
revisionen mer effektivt (lägre väsentligtbelopp) men med samma kvalitet som att ett lägre 
väsentligt belopp används, torde det innebära att revisionsarvodet blir högre när en revisor 
med lång erfarenhet reviderar företag. 
 
Sammanfattningsvis kan revisorns erfarenhet påverka revisionsarvodet 

H

 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och revisorns erfarenhet under 2008. 

y
 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och revisorns erfarenheter under 2007. 
potesformulering 

 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och revisorns erfarenhet under 2009. 
 

3.3 Kontrollvariabler 

3.3.1 Storlek 
Den faktorn som dominerande ökar revisionsarvodet är storleken på företaget (Hay et al. 
2006:169, Pong & Whittington, 1994, Firth, 1985), vilket ter sig logiskt, desto större företag, 
desto mer att revidera. De vanligaste måtten för att mäta storlek på företaget är tillgångar, men 
många studier använder sig också av omsättning, och ett fåtal av försäljning. (Hay, et al. 
2006: 169) Choi et al. (2010) har undersökt storlek på företaget genom att mäta totala 
tillgångar och antal anställda, likt Hay et al. (2006) menar författarna att revisionskostnaderna 
stiger med storleken på företaget.  

3.3.2 Byrå 
Det finns ett samband som menar att Big 4- byråer tar ett högre revisionsarvode än mindre 
revisionsbyråer. (Hay, et al. 2006:176) Det positiva sambandet mellan Big 4- byrå och 
revisionsarvodet kan förklaras utifrån agentproblematiken, det vill säga när 
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informationsasymmetrin mellan ägare och ledning är ansenligt. När informationsasymmetrin 
är betydande efterfrågas en revisor av bra kvalitet för att tillhandahålla en trovärdig bild av 
företagets finansiella rapportering gentemot ägarna i företaget och då anlitas en revisor från 
Big 4. Enligt tidigare forskning (Hope, et al. 2010:9, Francis, 2004: 352) tillhandahåller Big 
4- byråer en högre kvalitet på revisionen än mindre revisionsbyråer och därigenom tar de ut 
ett högre pris för sina tjänster.  
 
Som vi redan har diskuterat tidigare i detta teorikapitel är konservatism och periodiseringar en 
faktor som påverkar revisionsarvodet. Francis och Krishnan (1999) menar att Big 4 (före detta 
Big 6) reviderar företag med stora periodiseringar mer konservativt än företag med lägre 
periodiseringar, författarna menar likt Herrmann et al. (2008) att denna skillnad i 
konservatism endast finns hos Big 4 och inte hos de mindre revisionsbyråerna.  Anledningen 
till att konservatism finns hos Big 4 och inte hos mindre revisionsbyråer är på grund av att Big 
4 har ett större företroendekapital att skydda än de mindre och reviderar därför mer 
konservativt. (Francis & Krishnan, 1999:140) Herrmann et al. (2008) antog att under den 
finansiella krisen i Thailand hade thailändska bolag större incitament att redovisa aggressivt 
vilket skulle medföra att Big 4 reviderar dem konservativt (Herrmann et al., 2008:48) 

 

3.4 Sammanfattning – variabler utifrån teorin 
Med utgångspunkt i tidigare forskning som vi diskuterat ovan vill vi klargöra vilka faktorer vi 
tar med oss till empirin. Av undersökningsfaktorerna är det komplexitet och risk som enligt 
tidigare forskning (ex. Collier & Gregory, 1996, Choi, et al, 2010:78) är faktorerna som 
påverkar revisionsarvodet. Vi kommer här även ta med erfarenhet som en av 
undersökningsvariablerna. Samt titta på Byrå (Big 4, icke Big 4) och företagets storlek som 
kontrollvariabler.  

3.4.1 Undersökningsvariabler  
Komplexitet: Komplexitet antas ha ett positivt samband med revisionsarvodet men är svårt att 
fånga i endast en faktor. I studien används variablerna totala dotterföretag, utländska 
dotterföretag, svenska dotterföretag samt kassaflöde för att fånga upp komplexiteten i företag. 
 
Risk: För att mäta risk används, kundfodringar och lager delat i totala tillgångar ((KF+L)/T), 
vilket antas ha ett positivt samband med revisionsarvodet. Samt att använda lönsamhetsmått 
ROA (nettointäkter/tot.tillgångar) och ta hänsyn till om företaget redovisat ett negativt resultat 
något av åren 2007-2009. Förlust ska enligt tidigare forskning (Hay, et al. 2006:170, Choi, et 
al. 2010:81) uppvisa ett positivt samband med revisionsarvodet medan ett högre ROA har ett 
negativt samband med revisionsarvodet.  Slutligen används långfristiga skulder/tot. tillgångar, 
hädanefter kallat skuldratio, som riskvariabel. Tidigare forskning (Gul & Goodwin, 2010) har 
visat att ökade skulder kan fungera mildrande av agent - principal problematiken som 
existerar när ägare och ledning inte är samma personer, detta skulle innebära att ökade skulder 
skulle uppvisa ett negativt samband med revisionsarvodet. Däremot finns motstridig forskning 
(Hay, et al. 2006) som istället menar att skulder bör öka revisionsarvodet. Av intresse är även 
att undersöka om antal dagar från bokslut till publicering av revisionsberättelsen påverkar 
arvodet, det vill säga om det tar lång tid mellan bokslut och publicering torde det öka 
revisionsarvodet. 
 
Erfarenhet: Vi vill ta reda på om revisorns erfarenhet påverkar revisionsarvodet genom att 
mäta hur länge revisorn varit auktoriserad.  
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3.4.2 Kontrollvariabler 
Storlek: Revisionsarvodet förklaras till stor del av storleken på företaget. Vi kommer utifrån 
tidigare forskning använda naturliga logaritmen av totala tillgångar eller naturliga logaritmen 
av omsättning i företaget som variabel för storleken av företaget.  

Byrå: Ytterligare en variabel som enligt tidigare forskning bör vara en orsak till ett högre 
revisionsarvode är om företag revideras av en Big 4 – byrå istället för en icke- Big 4 – byrå.  
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Praktisk Metod 
I kapitlet redogörs tillvägagångssättet för studien. Vi kommer förklara insamlingen och 
bearbetningen av insamlad data. Detta för att läsaren skall få en djupare förståelse av 
genomföringen av studien och för att en oberoende part skall kunna upprepa den. 
Avslutningsvis kommer vi kritiskt granska den valda metoden av studien. 

4.1 Övergripande om tillvägagångssättet 
Då vi undersöker noterade företag har vi använt oss av koncernens uppgifter både när det 
kommer till själva revisionsarvodet och övriga balansräknings- och resultaträkningsuppgifter. 
Detta då företag på Mid Cap och Small Cap i stort sett uteslutande var moderföretaget och då 
det är dessa uppgifter som är mest intressant för studien. Vi samlande in information om både 
företaget och revisorn och under själva insamlandet av data tog vi även med variabler som i 
tidigare studier visat sig signifikanta för att genomföra tester på denna studie också. I ÅRL 
5:21 framgår det att upplysningar om vilken revisionsbyrå och hur mycket av kostnaderna 
som fördelats på revisionsarvodet och relaterade tjänster skall framgå i noterna i 
årsredovisningen hos varje företag av större slag, detta är en förutsättning för att vi ska kunna 
genomföra studien på bästa möjliga sätt. 
 

4.2 Urval 
Urvalet består av företag på de två noterade svenska listorna Mid cap och Small cap.  Den 
totala populationen av företag på dessa två listor är 208 stycken föredelade på följande sätt; 83 
företag på Mid cap och 125 företag på Small cap. Utgångspunkten var att ta med hela 
populationen vilket skulle lett till att vi kunnat dra en generell slutsats rörande alla företag på 
dessa två listor. Detta kommer dock inte ske då vi har valt att avgränsa oss från företag som 
under undersökningsperioden bytt revisionsbyrå, då detta enligt tidigare forskning (Hay et al. 
2006, Otley & Pierce, 1996) är en faktor som påverkar revisionsarvodet.  Detta lämnade oss 
med en urvalsgrupp med 181 företag.   
 
Anledningen till valet av dessa två listor är för att de utgör en bra grund för de teorier vi tagit 
fram i bakgrunden och teorikapitlet. Tidigare studier som berört detta ämne har även de 
använt sig av listade och relativt stora företag för att närmare undersöka hur 
revisionsansträngningen påverkats av olika förhållanden och faktorer i företaget. Agentteorin 
som är en av de viktigaste bakgrundsteorier belyser intressekonflikten som uppstår när 
ledning (agent) och ägare (principal) inte är samma person, denna problematik blir förstås 
påtaglig i stora noterade bolag därav valet att undersöka företag listade på Mid cap och Small 
cap. Dock valde vi att exkludera företagen på Large cap eftersom vi tror att dessa företag inte 
är lika känsliga för konjunktursskillnader som företagen på Mid cap och Small cap. 
 

4.3 Mätperiod 
Det som skiljer denna studie från tidigare forskning om faktorer som påverkar 
revisionsansträngningen och revisionsarvodet är att vi kommer undersöka och analysera data 
som sträcker sig över mer än ett år. Gul & Tsui (1998) med ett flertal andra forskare har 
tidigare enbart studerat företag under ett visst år för att undersöka vilka variabler som 
påverkar revisionsarvodet hos företag.  Vi har här valt att utveckla en liknande studie men 
med skillnaden att vi gör det över en tidsperiod på tre år. Vi har valt att undersöka och 
analysera företag mellan åren 2007 till 2009, detta för att undersöka om faktorer och variabler 
påverkas annorlunda under en finansiell kris jämfört med en högkonjunktur. Om vi enbart 
skulle studerat ett år skulle vi inte fånga upp faktorer som eventuellt ter sig annorlunda 
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beroende på konjunktursläget i världen. Detta gör vi även för att få en större helhetsbild av 
vad som faktiskt påverkar revisionsarvodet över en längre tidsperiod. 
 

4.4 Datainsamling 
Insamlingen av data kommer huvudsakligen från databasen Affärsdata där vi exporterat 
nyckeltal och väsentliga konton för studien till Excel. Majoriteten av informationen vi sökte 
fanns tillgänglig i Affärsdata men för att finna information om revisionsarvodet, byte av 
revisor och när revisionsberättelsen publicerats har vi varit tvungna att gå in i de webbaserade 
årsredovisningarna för varje företag mellan åren 2007-2009, det vill säga 
undersökningsperioden. För att komma åt den information vi varit i behov av har vi fått söka 
på varje företag från Mid cap och Small cap i Affärsdata, man kunde således inte gå in på en 
börslista och klicka sig vidare utan vi fick själva söka på varje företag via sökfunktionen i 
Affärsdata. Vi har även tagit hjälp av di.se och avanza.se då vi ibland fick upp en mängd olika 
företag i resultatlistan med i stort sett samma namn. Vi har använt Dagens Industri och 
Avanza för att få en beskrivning av företagets verksamhet för att kunna utesluta felaktiga 
företag och snabbt hitta rätt företag i Affärsdatas sökfunktions resultatlista. Då man både på 
Dagens Industris och Avanzas webbsidor kan välja företag på den noterade listan man är ute 
efter hyser vi tilltro till att det faktiskt är rätt företag men för att vara säkra på att vi faktiskt 
använder oss av korrekt företag har vi dubbelkollat båda webbsidorna med den information vi 
fått från Affärsdata. 
 
Vilken revisor och revisionsbyrå som reviderat företaget framgick i Affärsdata men eftersom 
vi oavsett var tvungna att gå in i årsredovisningarna har vi dubbelkollat att revisorn som 
angivits i Affärsdata är samma person som i årsredovisningen, vilket de har gjort. Detta anser 
vi är en relativt bra indikator på att de övriga uppgifterna i Affärsdata torde stämma överrens 
med existerande årsredovisningar och vi hyser ingen större misstro till de uppgifterna angivna 
i Affärsdata.  Då studien i stort bygger på statistiska samband är det väsentligt att uppgifterna 
i Affärsdata är korrekta och att företagens uppgifter är harmoniserade för att göra det möjligt 
att jämföra de olika företagen emellan. Noterade företag skall sedan 1 januari 2005 följa de 
internationella redovisningsreglerna, IFRS, (Bokföringsnämnden). Och därför torde det vara 
sannolikt att företagen har snarlikna principer i hur redovisningen skall ske, vilket gör det 
möjligt för oss att genomföra en jämförande studie. 
 
Ett varnande finger här är under granskade av årsredovisningarna de en del företag har angivit 
revisionsarvodet i miljoner SEK medan andra företag använt sig av tusentals SEK, detta är 
något vi varit medvetna om redan från början och vi har därför varit noggranna med att 
dubbelkolla om beloppet varit angiven i miljoner- eller tusentals kronor, detta är kritiskt att 
det blir rätt då resultatet starkt kan påverkas av felaktigheter i revisionsarvodet som även är 
den beroendevariabel. Ett problem som skulle kunnat uppstå var att årsredovisningarna var i 
annan valuta än SEK, men inget av företagen redovisade i någon annan valuta än SEK, då 
detta inte var ett problem för oss. Viktigt att poängtera är att revisionsarvodet syftar enbart till 
tjänster direkt kopplade till revisionen och därmed är samtliga konsultationstjänster som inte 
direkt hänför sig till revisionen eliminerade ur detta belopp. 
 
När det kommer till antal dotterföretag koncernen haft har vi använt oss av antalet vid 2009 
års bokslut, då det enbart var för detta år Affärsdata hade uppgifter om. Vi är medvetna om att 
antal dotterföretag självklart kan ha varierat mellan åren och har förmodligen inte varit 
konstant mellan 2007-2009 men vi kommer att använda 2009års uppgifter då detta är en bra 
indikation på ungefär hur många dotterföretag koncernen har. Då dessa företag på Mid cap 
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och Small cap är relativt stora företag med flertal dotterföretag tror vi inte att en eller två nya 
förvärv/fusioner kommer att påverka studien avsevärt. 

 

4.5 Bortfallsanalys 
När man talar om bortfall skiljer man på två typer av bortball, individbortfall och partiellt 
bortfall. Individbortfall är när en hel enhet faller bort medan partiellt bortfall är när visst mått 
saknas. (Dahmström, 2011:355) I detta fall är individbortfallet när ett helt företag faller bort 
från studien medan det partiella bortfallet är bortfall av visst nyckeltal eller resultaträknings- 
& balansräkningsuppgifter saknats.  De företag som bytt revisionsbyrå under 
undersökningsperioden ingår inte i urvalet. Individbortfallet består av de företag där det helt 
saknades uppgifter om i Affärsdata, samt företag där koncernmoder var utländsk, då det inte 
var möjligt att tillgå information om koncernen, och företag som genomgått en fusion under 
undersökningsperioden. Individbortfallet i urvalet uppgick till 14,9 %, och lämnade oss med 
sammanlagt 154 företag. Vilka företag som utgör individbortfallet återges i Appendix 1. 
 
Tabell 2 Individbortfall 

 Antal företag Individbortfall Bortfall i % 
Small Cap 106 15 14,15% 

Mid Cap 72 12 16,66% 
Tot. 181 27 14,9% 
 
När det kommer till det partiella bortfallet handlar det främst om nyckeltal som fallit bort då 
det saknats vissa resultaträknings- och balansräkningsuppgifter för att kunna räkna ut 
väsentliga nyckeltal för studien. 
 

4.6 Databearbetning 
Den insamlade data från Affärsdata och årsredovisningarna sammanställdes i Excel för att 
vidare bearbetas för att till sist exporteras till SPSS. Samtliga företag från Affärsdata och de 
webbaserade årsredovisningarna är i Excel listade i alfabetisk ordning med uppgifter kring 
varje år efter varandra. När alla uppgifter kring företagen sammanställts i Excel 
kontrollsummerade vi företagen i Excel mot hur många företag Affärsdata hade för att vara 
säkra att inget företag på Mid cap eller Small cap uteblivit. Denna summering skedde innan vi 
sorterat bort företag som under undersökningsperioden hade bytt revisionsbyrå. Innan vi 
exporterade data till SPSS använde vi oss av uppgifterna från Affärsdata om företagen för att 
räkna ut nyckeltalen vi var intresserade av, dessa var (KF+L)/T, ROA och skuldratio.  
 
Vi har applicerat regressionsmodellerna på varje företag för varje undersökningsår för att se 
om det är någon specifik variabel eller variabler som påverkats mellan åren och om någon 
specifik variabel förändrats eller påverkats annorlunda under finanskrisen än under de övriga 
åren i undersökningsperioden. Eftersom vi har en beroende variabel och använder oss av fler 
oberoende variabler har vi genomfört en s.k. multipel linjär regressionsanalys (Dahmström, 
2011:224). 
 
En sammanställning och beskrivning av samliga variabler visas nedan, dessa variabler har vi 
djupare bearbetat för resultat och analys i SPSS. 
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Tabell 3: Sammanställning av variabler 

Beroende  
Variabel 

Beskrivning Mått 

Revisionsarvode Totalt revisionsarvode för företagen. Information 
hämtad från varje företags Årsredovisning. 

 

   
 
 
 

Oberoende 
variabel 

Beskrivning Mått 

KF+L/T ((kundfondringar+lager) / totala tillgångar). Insamlad 
information från Affärsdata och beräknad i Excel. 

Risk 

ROA (nettointäkter / totala tillgångar) 
Visar hur stor del av företagets tillgångar som är 
finansierat med eget kapital. Insamlad information 
från Affärsdata och beräknad i Excel 

Risk 

Förlust Negativt årsresultat.  
1= förlust 
0=icke förlust 

Risk 

Skuldratio Bokfört värde av långfristinga skulder/ totala 
tillgångar. Insamlad information från Affärsdata och 
beräknad i Excel 

Risk 

Dagar Antal dagar från bokslut till publicerad 
revisionsberättelse. Information hämtad från varje 
företags årsredovisning. Beräknad i Excel. 

Risk 

Antal Dotterföretag Information hämtad från Affärsdata, siffror för 2009 Komplexitet 
Antal utländska 
dotterföretag 

Information hämtad från Affärsdata, siffror för 2009 Komplexitet 

Fritt Kassaflöde Insamlad från Affärsdata. Komplexitet 

Erfarenhet Antal år revisorn varit auktoriserad. 2008 – årtalet för 
auktorisering. Beräknad i Excel. Information hämtad 
från Revisorsnämnden. 

Erfarenhet 

Ålder Ålder på revisorn. 2008 – födelseåret. Insamlad från 
Affärsdata. Beräknad i Excel. 

Erfarenht 

 
Kontroll 
variabel 
 

 
Beskrivning 

 
Mått 

Tillgångar Storlek på företaget i tkr. Mäts genom den naturliga 
logaritmen av totala tillgångar. 

Storlek 

Omsättning Storlek på företaget i tkr. Mäts genom den naturliga 
logaritmen av omsättningen 

Storlek 

Byrå Företaget har Big 4-byrå eller övrig revisionsbyrå. . 
1=Big 4 byrå 
0=Övriga revisionsbyrå 

Byrå 

 
Vi har under undersökningen varit tvungen att ta hänsyn till extremvärden. För att minska 
påverkan av extremvärden från omsättning och tillgångar har vi använt naturlig logaritm för 
de variablerna. Vilket är vanligt förekommande i studier av revisionsarvodet (Hay, et al. 
2006:169). Vi har också valt att helt eliminera ett företag, SAS, eftersom SAS visade 
extremvärde på flera av variablerna, både på den beroende variabeln, revisionsarvodet, och de 
oberoende variablerna, därför  beslutade vi att exkludera SAS från vårt urval, eftersom 
extremvärden kan påverka resultatet och därmed analysen. 
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Ett alternativ hade varit att använda naturliga logaritmen av revisionsarvodet. I studier kring 
revisionsarvode och revisionsansträngning används både Ln. revisionsarvodet (ex. Choi et al, 
2010, Palmrose, 1986) och revisionsarvode. (ex. Hope & Langli, 2010, Hoitash et al. 2007) Vi 
genomförde regressionsmodeller med både Ln. revisionsarvodet och revisionsarvodet men då 
vi tyckte resultaten visade sig känsligare vid användandet av Ln. revisionsarvode som 
beroende variabel valde vi att istället eliminera ett extremvärde, SAS, och använda 
revisionsarvodet som beroende variabeln.  

De statistiska testerna inleddes med en beskrivande statistik där antal observationer, minimum 
–, max- och medelvärdet, samt standard avvikelsen redovisades. Efter beskrivande statistik 
genomfördes ett mulltikollinearitetstest för att undersöka om korrelation mellan variablerna 
förelåg. Därefter genomfördes en första preliminär multipel linjär regression där variablerna 
som inte visade en noterbar korrelation med varandra inkluderades, samt en variabel av 
förändringen av revisionsarvodet mellan 2007-2008 och 2008-2009.  Multipel linjär 
regression är en av de vanligaste använda metoderna inom företagsekonomiskforskning för att 
mäta och lösa olika forskningsproblem (Hair et al., 1998:141). 
 
Efter den preliminära regressionen gjordes ytterligare en sållning av undersökningsvariabler 
samt kodning av vissa variabler för att undersöka om ett samband förelåg. Vissa numeriska 
variabler har kodats om till dummyvariabler för att spannet av data var för stort för att ge 
utslag i regressionen. Erfarenhet är omkodat till tre dummyvariabler, kort, medel och lång 
erfarenhet. Kort erfarenhet består av revisorer som varit auktoriserade 4-15 år, och 
representerade 48 företag. Medelerfarenhet var revisorer med erfarenhet mellan 16-22 år och 
utgjordes av 52 företag och gruppen med revisorer med längst erfarenhet utgjordes av 
auktorisation på 23-49 år.  En dummyvariabel för ålder skapades inte eftersom 
mulltikollinearitetstestet visade ett starkt samband mellan erfarenhet och ålder och vi valde att 
endast fortsätta med erfarenhet i undersökningen. En variabel för endast svenska dotterföretag 
skapades för att se om svenska dotterföretag visade ett samband med revisionsarvodet. Dock 
visade den inget positivt samband under något av undersökningsåren och var endast 
signifikant under 2007, och därför eliminerades svenska dotterföretag efter den modifierade 
multipla linjära regressionsmodellen.  
 
Vi fördjupade sedan undersökning av faktorerna risk och komplexitet. Den kombinerade 
variabeln, (KF+L)/T, delades upp två variabler för att visa effekten av kundfodringar och 
lager var för sig, KF/T och L/T. Samt fördjupade vi riskfaktorn genom att inkludera 
förlustvariabeln istället för ROA i modellen, för att säkerställa att förlust visade ett positivt 
samband med revisionsarvodet. Som ovan nämns är det inte möjligt att innefatta både ROA 
och förlustvariabeln i modellen, då de är korrelerade med varandra.  
 
Efter de multipla linjära regressionsmodellerna som utfördes för varje undersökningsår, 2007, 
2008 och 2009, och noterat effekterna av risk, komplexitet och revisorns erfarenhet skapades 
en sammanlagd multipel linjär regression över alla år. Vilket innebar tre gånger fler 
observationer för varje variabel. Vi skapade en årsdummyvariabel för att undersöka om det 
fanns en årseffekt, detta för att undersöka om konjunkturen haft en påverkan på 
revisionsarvodet.  

 

4.7 Access 
Då samtliga företag som är börsnoterade måste upprätta och offentliggöra årsredovisning i 
enlighet med ÅRL 8:3 finns det all möjlighet att ta del av den information vi har varit i behov 
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av. Däremot skulle en granskning av alla nyckeltal och räkenskapsuppgifter vara 
resurskrävande i form av tid, då vi skulle varit i behov av att gå in i varje årsredovisning 
mellan åren 2007 och 2010 för att ta fram alla uppgifter vi behövt. Detta skulle begränsat 
accessen avsevärt då insamlingen skulle varit tidskrävande och det är av denna anledning vi 
använt oss av databasen Affärsdata för att underlätta insamlandet. Även här finns det vissa 
begränsningar för oss då all information som vi varit i behov av inte fanns tillgänglig via 
Affärsdata och vi varit tvungna att gå in i samtliga årsredovisningar för att få all den 
information som vi behöver för studien, detta har påverkat mängden företag i urvalet då 
insamlandet av data tagit längre tid och utgjorde därigenom en praktisk begränsning av 
accessen. Problemet när koncernmodern är utländsk och det då inte finns uppgifter att tillgå 
här i Sverige har också påverkat accessen.  
 
Vi har tidigare diskuterat att antal dotterföretag är tagna från 2009års uppgifter då det skulle 
vara för resurskrävande att gå in i samtliga årsredovisningar för undersökningsperioden, detta 
har självklart begränsat accessen men torde inte ge större uttryck i resultatet. 
 

4.8 Kritik till tillvägagångssättet 

4.8.1 Urval 
Man kan ifrågasätta valet av undersökningsperiod, som nämns har tidigare forskning endast 
undersökt ett år istället för fler som vi gjort. Man skulle kunna argumentera för att den 
säsongsvariation som kan tänkas påverka undersökningsåren, 2007 till 2009, och ett längre 
tidsintervall hade varit önskvärt. Vi har valt att inte gå längre bak i tiden än 2007 då vi främst 
ämnat undersöka hur den senaste finansiella krisen som tog sin start i slutet av 2008 kan ha 
påverkat revisionsansträngningen och de variablerna vi har undersökt. Det hade varit önskvärt 
att studien innefattat årsrapporterna för 2010 men på grund av att företagen inte publicerar de 
förrän sent på våren har det inte varit möjligt i vår studie.  Av dessa anledningar har vi valt att 
rikta in oss just på denna tidsperiod istället för en längre undersökningsperiod. 

4.8.2 Sekundärdata 
Merparten av den data som samlats in är att klassa som sekundärdata, det vill säga data 
insamlat av någon annan som inte nödvändigtvis har haft samma ändamål av data som vi haft. 
(Bryman & Bell, 2005:231) Vi har med andra ord inte själva skapat den bas av datamaterial 
som vi i studien har analyserat och granskat utan använt oss av redan existerad insamling. 
Företagen i studien har enskilt samlat in primärdata om sin verksamhet som sammanställs i en 
årsredovisning som sedan skickas in till Bolagsverket. Det är denna data som sedan 
Affärsdata använt sig av när de sammanställt uppgifterna i databasen. Vi anser dock att denna 
sekundära information från Affärsdata är högst trovärdig då det kommer från Bolagsverket. 
Även faktumet att Umeå Universitets universitetsbibliotek är prenumeranter på Affärsdata 
känns som en säker källa för information, vi hyser därför ingen större misstro till att 
informationen i databasen skulle vara felaktig eller missvisande. Som tidigare nämns har vi 
även här dubbelkollat revisorn angiven i Affärsdata med vad som angetts i årsredovisningarna 
och inte funnit något avvikande, risken för felaktig datainformation bedömer vi därför vara 
låg och inte inom ramen för vår kontroll. 
 
Vi måste även ta hänsyn till den mänskliga faktorn, det finns alltid en risk för felinmatning då 
vi genomfört en hel del manuell inmatning av data. Detta har vi varit medvetna om vilket 
gjort att vi i så stor utsträckning som möjligt dubbelkollat information och uppgifter med 
Affärsdata och årsredovisningarna samtidigt som vi hela tiden har kontrollerat med varandra 
att vi matar in data på samma sätt. Vi har i den mån vi kunnat försökt automatisera de 
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uträkningar och uppgifter vi haft möjlighet till för att i så stor utsträckning som möjligt 
minska den mänskliga faktorn i insamling och bearbetning av data. 
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Empiri & Analys 
Inledande i empirikapitlet redovisas beskrivande statistik från de oberoende variabler samt 
den beroende variabeln, revisionsarvodet. Därefter undersöks det om samband mellan 
variabler föreligger för att eventuellt eliminera variabler. Sedan kommer flertal multipla 
linjära regressionsanalyser att genomföras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
resultaten.  

5.1 Testmetoder 
Undersökning sker genom hypotesprövning där undersökningsvariabler för komplexitet, risk 
och revisorns erfarenhet kommer att diskuteras huruvida indikationer finns att det föreligger 
ett samband mellan dem och revisionsarvodet under 2007, 2008 och 2009. Revisionsarvodet 
används för att mäta revisionsansträngningen.  Eftersom flertal variabler används för att mäta 
risk och komplexitet kommer vi överlägga om det finns ett samband eller inte, för att sedan 
djupare förklara de olika variablerna som påverkar risk och komplexitet. För att undersöka om 
revisorns erfarenheter har ett samband med revisionsarvodet kommer vi antingen bekräfta 
eller förkasta hypotesen. I och med förkastande av nollhypotesen bekräftar vi mothypotesen 
(H1). Vi kommer att diskutera samband där vi förkastar nollhypotesen om p<0,05 då vi anser 
att en signifikansnivå på 0,1 infattar slumpen för mycket för att säkerställa ett samband. 

För att kunna dra slutsatser om samband existerar kommer vi genomföra statistiska tester. 
Multipla linjära regressioner genomförs eftersom den beroende variabeln, revisionsarvodet, är 
en kontinuerlig variabel och kan anta flertal värden. För att med säkerhet kunna uttala oss om 
ett samband med revisionsarvodet existerar kommer vi använda 0,05 signifikansnivå. 

För att göra en multipel linjär regression kommer vi att testa om de oberoende variablerna har 
ett samband med varandra och det kommer att genomföras med ett multikollinearitetstest. De 
variabler som inte var för högt korrelerade med varandra kommer att ingå i en preliminär 
regression medan de variabler som visade hög korrelation exkluderas. Om inte variablerna 
som visade ett samband med varandra exkluderades skulle de förklara samma företeelse i 
modellen, vilket inte är önskvärt eftersom det då inte går att hålla isär effekterna av 
variablernas påverkan på revisionsarvodet. Efter den första ursprungliga modellen kommer 
ytterligare multipla linjära regressionen genomföras 

Slutligen genomförs en multipel linjär regression som infattar alla observationer under 
undersökningsperioden där en årsdummyvariabel ingår för att fånga upp effekten av en 
eventuell konjunkturskillnad.  

Kapitlet inleds med beskrivande statistik för att ge läsare en förståelse för variablerna. 

 

5.2 Beskrivande statistik 
Syftet med att redovisa den beskrivande statistiken är att ge läsaren en översiktsbild över den 
beroende variabeln, revisionsarvodet, och de oberoende variablerna. För de variablerna utan 
rangordning användas illustrativa tabeller och diagram för att visa frekvenser medan de 
kvantitativa variablerna presenteras genom medelvärde, maximumvärde, minimumvärde, och 
standardavvikelse. Samtliga belopp i tabeller och grafer är utryckta i tusentalskronor om inget 
annat anges i texten.  
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Urvalet är företag från 
Stockholmsbörsens listor Mid Cap 
och Small Cap och består av 154 
företag. Figuren bredvid illustrerar 
branschindelningen. Figuren visar att 
de två största branscherna är 
tjänstesektorn på 19,48% och 
tillverkande företag på 14,23%. 
Endast 2008års branschindelning är 
redovisade eftersom företagen inte 
har bytt bransch under 
undersökningsperioden.  

 

Nedan visas hur urvalet är spritt över 
storlek, genom omsättning. Vi väljer 
att endast visa 2008, då 2007 och 
2009 visar liknande resultat. Det 

framgår att i urvalet finns det ett företag, SAS, som skiljer sig markant från övriga företag, 
som pågrund av sin storlek har ett betydligt höger revisionsarvode än övriga företag. Därför 
exkluderas SAS från urvalet i de fortsatta undersökningarna för att SAS inte ska snedvrida 
resultaten. Därmed består urvalet av 153 företag.  

Figur V: Beskrivande statistik - Branschtillhörighet

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.2.1 Beroende variabel 
De statistiska testerna genomförs med totala revisionsarvodet som beroende variabel. Det är 

 mäts genom revisionsarvodet. Vi kommer att diskutera hur 

Figur VI: Beskrivande statistik - Urvalet spritt över storlek 

5

revisionsansträngningen som
undersökningsvariablerna påverkat revisionsarvodet för att senare i analysen diskutera hur 
variablerna påverkat revisionsansträngningen.  
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Tabell 4 Beskrivande statistik - Revisionsarvodet 

Variabel N % av ftg med flera Min. Maximum Mean Std. Deviation 
revisionsbyråer  

Revi 7 1 1  sionsarvode 0 53 49 % 54 13 000  997,44 2 254,59 
Revisionsarvode 08 153 47,72% 83 12 000 2 150,87 2 330,39 

4  Revisionsarvode 09 153 5,72% 123 12 000 2 351,75 2 542,25 
 

T tatis örändring onsarvode

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

abell 5 Beskrivande s tik - F  av revisi t 

Förändring 07-08 153 -4 500 2 992 167,03 644,51 
För 09 1ändring 08- 53 -3 000 4000 144,71 657,20 

 
I rna skiljs rev rvodet pås e rev yrå och 
ev l andra åer so  varit  

g med 144 000kr mellan 2008 och 2009. Förändringen i 
revisionsarvodet visade en kontinuerlig ökning över tidsperioden och ökningen var störst året 

ler som förklarar och påverkar utfallet av den beroende 
 oberoende variablerna är uppdelade efter hur de påverkar 

tet N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

årsredovisninga isionsa för krivand isionsb
r
in

isionsarvode til  byr m har inblandade i revisionen.  Vi har valt att
kludera både de påskrivande och övriga revisorer i revisionsarvodet för att fånga upp hela 

effekten av revisionsarvodet under tidsperioden 2007-2009. Som framgår av Tabell 4 är det 
nästan hälften av alla företag på Mid cap och Small cap som har revisionskostnader från fler 
än en byrå. Det framgår ur tabellen att revisionsarvodet i genomsnitt har ökat mellan alla år, 
mellan 2007 och 2008 är den genomsnittliga ökningen 7,7 % och mellan 2008 och 2009 är 
den genomsnittliga ökningen 9,3 %. 

Förändringen i revisionsarvodet visar en genomsnittlig ökning med 167 000kr mellan 2007 
och 2008 och en genomsnittlig öknin

efter finanskrisen slog till i Sverige med som ovan nämns en ökning av 9,3 % från 2008 till 
2009 medan 2007 och 2008 ökade revisionsarvodet med 7,7 %. Förändringen är beräknat från 
medelvärdet av revisionsarvodet. 

5.2.2 Oberoende variabler 
Oberoende variabler är de variab
variabeln, revisionsarvodet. De
revisionsarvodet i faktorerna, komplexitet, risk, och revisorns erfarenhet, och därefter 
kontrollvariabler. 
 
Tabell 6 Beskrivande statistik - Komplexitet 

ariabel – KomplexiV
Fritt Kassaflöde 07 151 -4856865 2417127 120823,60 624067,367 
Fritt Kassaflöde 08 148 -641522 6258152 266005,47 759281,458 
Fritt Kassaflöde 09 1  48 -844065 3915732 205188,79 601944,216 
       
Dotterföretag 09 153 0 78 10,49 11,639 
Utl. Dotterföretag 09 153 0 48 3,92 6,552 
Swe. Dotterföretag 09 153 0 78 6,73 9,816 
 
Kassaflödet är uttryckt i tusentals kronor och dubblades i genomsnitt mel 007 och 

ade kassaflödet jämfört med 2008.  
lan 2 2008 

och till 2009 minsk
 

36 
 



Totala dotterföretag, utländska dotterföretag och svenska dotterföretag för 2009 används som 
en proxy för de två övriga åren. Trots att det är en proxy kommer variabeln att påverka 

visionsarvodet annorlunda under de tre undersökningsåren när vi innefattar variabeln i 

msnittet av antal dotterföretag var tio stycken, där fyra utgjordes av 
tländska dotterföretag och sex stycken utgjordes av svenska dotterföretag.  

Std. Deviation 

re
regressionsmodellen.  
 
Det finns en stor spridning av antal dotterföretag, där det företag med flest dotterföretag hade 
78 dotterföretag. Geno
u
 
Tabell 7 Beskrivande statistik - Risk 

ariabel -Risk N Minimum Maximum Mean V
(KF+L)/T 07 146 0,01% 73,77% 29,04% 19,13% 
(KF+L)/T 08 145 0, 02% 75,35% 29,11% 18,88% 
(KF+L)/T 09 148 0% 81,03% 26,10% 17,68% 
ROA 07 153 -67,08% 36,17% 3,80% 14,11% 
ROA 08 151 -159,30% 54,80% -0,78% 23,47% 
ROA 09 153 -1 255,76% 07,61% -0,44% 29,48% 
Skuldratio 07 153 0 65,71% 13,86% 15,26% 
Skuldratio 08 151 0 76,18% 20,81% 20,06% 
Skuldratio 09 153 -0,09% 76,18% 19,34% 19,08% 
Dagar 07 149 30 175 77,44 23,93 
Dagar 08 149 32 166 78,48 22,72 
Dagar 09 147 34 174 80,36 21,70 
 
Tabell 8 Beskrivande statistik - Risk: Förlust 

 Risk N Anta  Procent JA Ant Procent NVariabel – l JA  al Nej ej 
Förlust 07 153 31 20,% 121 79,10% 
Förlust 08 153 50 32,7% 101 66,00% 
Förlust 09 153 41 26,80% 112 73,20& 
 
Riskvariabeln, k odringar oc ager delat i  tillgånga +L)/T, vi företag 

mum riskvärdet har ökat under åren från 73,77% 2007 till 75,35 % 2008 och 81,03 
 2009. Medelvärdet var under 2007 och 2008 liknande men minskade från 29 % till 26 % 

ed ROA då ett företag som uppvisar ett negativt ROA har 

är att i genomsnitt har 

Antal dagar mellan bokslutstidpunkten och när revisionsberättelsen var publicerat varierade 
väldigt mycket mellan observationerna, för samtliga tre åren var den kortaste tidsperioden 

undf h l  totala r (KF sar att 
med maxi
%
till 2009. Vilket innebär att kundfodringar och lager i relation till totala tillgångar (KF+L)/T 
minskade under 2009. 

Return on Assets varierade mellan de tre åren och eftersom en del företag har haft negativa 
resultat visar ROA negativa siffror som inte går att analysera då ROA inte kan vara negativt. 
Förlusten är nära kopplad m
redovisat negativt resultat. Tabellen som visar frekvensen över företag med förlust eller icke 
förlust, visar att under 2007 visade 20 % av företagen i urvalsgruppen ett negativt resultat och 
denna siffra ökade till 33 % under 2008. Till 2009 visade allt fler företag plusresultat och 
förlusterna sjönk till att enbart påverka 27 % av företagen i urvalet.  

Skuldratio visar långfristiga skulder delat i totala tillgångar. Medelvärdet för skuldratiot har 
ökat mellan 2007 och 2008, från 13,78% till 20,81%. Det inneb
företagen mer skulder jämfört med sina tillgångar under 2008 än 2007.   För 2009 har 
medelvärdet för skuldratiot minskat till 19,42%. Vilket innebär att skuldratiot var lägre när 
Sverige fortfarande befann sig i högkonjunktur 2007, för att sedan öka när under 
lågkonjunktur, under 2008 och 2009. 
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mellan bokslut och publicering 30-34 dagar, det vill säga en dryg månad medan de 
revisionsberättelserna som tagit längst tid att bli klara tog upp mot sex månader efter 
bokslutet. Medelvärdet för samtliga år ligger på drygt två och en halv månad, och det är heller 
inga större skillnader för standardavvikelsen mellan åren. Det framgår att revisionsberättelsen 
inte tog nämnvärt längre tid att färdigställa 2008 och 2009 jämfört med 2007. 
 
Tabell 9 Beskrivande statistik - Erfarenhet 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 
Erfarenhet08 148 4 49 18,98 7,01 
Ålder 08 126 35 65 49,53 5,89 
 
I ovanstående tabell redogörs ålder för de påskrivande revisorerna i varje företag var och hur 

 varit a toriserad. M  för h eviso t auktoriserad var 19 år 
dard kelse på 6, Där den reviso som varit auktoriserad kortast tid varit det i 

an den orn med längst auktorisation har varit revisor i 49 år.  

amma revisor samt 

länge de uk edelvärdet ur länge r rn vari
med en stan avvi 9. rn 
4 år med  revis
 
Medelåldern för revisorerna var 49,5 år med en standardavvikelse på 5,9. Den yngsta revisorn 
var 35 år och den äldsta 65 år, det är således ingen av observationerna som har varit äldre än 
pensionsåldern i Sverige. En förklaring till att det endast är 126 observationer och inte 154 
stycken som är antalet företag beror på att en del företag är reviderade av s
att i vissa fall saknades uppgifter om födelselår och auktorisationsår på revisorn. 

5.2.3 Kontrollvariabler 
Tabell 10 Beskrivande statistik- Storlek 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Ln.Oms07 153 7,59 16,63 13,4351 1,72003 
Ln.Oms08 152 8,20 16,68 13,5653 1,60401 

8,45 16,59 13,5544 1,53877 Ln.Oms09 153 
LnT07 153 10,24 17,31 1  3,8017 1,48197 
LnT08 151 10,43 17,24 13,8561 1,48545 
LnT09 153 9,50 17,14 13,8364 1,51677 
  

Storleken av ett företag kan uttrycka e i omsättn å tersom  20 
öretagen i urv är tjänstef , väcker d eringen steföre ter 
ar. Som visat i tabellen ovan framgår det av alla företag under 2007 och 2008 har 

lgångar och omsättning, eftersom antal observationer är fulltaligt. Under 2008 är det två 

s båd ing och i tillg ngar. Ef närmare
% av f alet öretag et fund  om tjän tag besit
tillgång
til
företag där det saknas uppgifter om omsättning, och ett företag där uppgifter saknas om 
tillgångar. Vi har valt att vidare använda oss av logaritmerade totala tillgångar när vi syftar att 
undersöka storlek. Vi får stöd av att använda Ln. totala tillgångar då det är vanligare än 
omsättning i tidigare studier. (Hay et al. 2006:169, Hoitash, 2007:774, Hope et al. 2010:584, 
Choi et al. 2010:80,  Pong & Whittington, 1994) 
 
Tabell 11 Beskrivande statistik - Byrå 

Variabel N Big 4 Procent Big 4 Icke Big 4 Procent Icke 
Big 4 

Byrå 153 143 93,5% 10 6,5% 
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Av urvalet hade 1 företag en av Big-4 byrå, De  Yo G ell
företag hade en icke Big-4 revisionsbyrå. Av dessa icke Big 4-byråerna utgörs de av, BDO, Grant 

ton, SET och KonRev. Då företag som bytt revisionsbyrå under undersökningsperioden 
dan är borttaget ur urvalet redovisas inte siffror för samtliga år utan endast för 2008 då 

kra oss om att de oberoende variabler inte är för 
ögt korrelerade med varandra. Anledningen till att en korrelationsmatris genomförs är för att 

lerade, och därigenom påverkar andra mått, 

isar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 loitte, Ernst & ung, KPM er PwC, och 10 

Thorn
re
denna variabel är konstant mellan åren. Företag som bytt revisionsbyrå innefattar de företag 
som bytt revisionsbyrå medan de företag som endast bytt revisor under 
undersökningsperioden inkluderas i urvalet.  
 

5.3 Samband mellan variablerna  
En korrelationsmatris genomförs för att försä
h
eliminera eventuella mått som är för högt korre
om de inte eliminerades skulle det kunna leda till ett felaktigt resultat. Korrelationsmatrisen 
förklarar förhållandet mellan två eller fler oberoende variabler. Mulitkollinearitet existerar när 
en oberoende variabel är starkt korrelerad med ett antal andra oberoende variabler. Två eller 
fler variabler är helt korrelerade om de tar värdet 1 och helt okorrelerade om de antar värdet 0 
(Hair et al., 1998:143). Intressant är variabler som tar värdet 0,6 eller högre, då vi anser att det 
visar att variablerna är för högt korrelerade med varandra och vi kommer därför ta bort en av 
variablerna för att minska risken att regressionsanalysen och resultatet skall påverkas av 
korrelationen, allt för att göra analysen tillförlitlig och trovärdig. De oberoende variablerna 
visar positiv och negativ korrelation med varandra, vilket innebär att när variablerna har en 
negativ korrelation rör de sig i motsatt håll till varandra och vice versa. Exempelvis när 
Ln.tillgångar ökar, minskar risk, medan när utländska dotterföretag ökar, ökar också risk.  
 
Tabellerna på nästa sida visar korrelationsmatris för samtliga oberoende variabler för 2008. 
Korrelationsmatris för 2007 och 2009 finns i Appendix 2. Vi har valt att enbart visa 
korrelationsmatrisen för 2008 eftersom korrelationsmatriserna för 2007 och 2009 v
liknande resultat och att endast visa 2008 gör det mer överskådligt för läsaren att urskilja 
korrelationerna mellan de oberoende variablerna. Då tabellen innehöll många variabler har 
tabellen delats upp i två delar som följer varandra. Alla värden som är över 0,5 är 
fetmarkerade för att göra det mer överskådligt vilka variabler som är över eller i närheten av 
0,6. 
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Tabell 12 Korrelationsmatris 2008 

 Rev- 
Arvode 

Tot.Df Ut. Df Swe. 
Df 

Dag KF+L/T ROA Skuld-ratio 

Revisionsarvode 1 ,339** ,469** ,103 -,176* ,082 ,127 ,215** 
Totala. Df ,537** ,843** ,339  ** 1 -,022 ,003 ,141 ,311** 

Ut. Df ,469  ** ,537** 1 ,  000 -,102 ,174* ,109 ,020 
Swe. Df ,103 ,843** ,000 1 ,038 -,108 ,098 ,356** 
Dagar -,176* -,  022 -,102 ,038 1 -,161 -,199* ,140 

(K  F+L)/T ,082 ,003 -,108 -,161 1 ,231** ,174* -,  

,0  -

342**

ROA ,127 ,141 ,109 98 ,199* ,231** 1 ,012 
S o kuldrati ,215** ,311** ,020 ,356** ,140 -,342** ,012 1 
Erfarenhet ,093 ,047 -,074 ,103 ,040 ,0  30 ,060 ,065 

Ålder ,081 ,180* -,068 ,254** ,015 ,044 ,077 ,162 
L , - ,5  n tillgångar ,620** ,405** 215** ,343** ,197* -,128 ,219** 70**

Ln Oms ,653** ,320** ,316** ,177* -,  224** ,363** ,425** ,291** 
Förlust -,063 -,089 -,193* ,017 ,208* -,352** -,  608** ,341** 
FKF ,337** ,166* ,043 ,169* -,040 -,185* ,101 ,189* 
Byrå ,099 -,060 ,038 -,096 -,044 ,062 -,030 -,184* 

 
 

n r s örlust
 

 Erfare Ålde Ln.T Ln.Om F  FKF Byrå 
Revisionsarvode ,620** ,093 ,081 ,653** ,337** -,063 ,099 

Totala Df ,047 ,180* ,405** ,320** -,089 ,166* -,060 
Utl. Df ,215** -,074 -,068 ,316** -,193* ,043 ,038 
Swe. Df ,103 ,254** ,343** ,177* ,017 ,169* -,096 
Dagar ,040 ,015 -,197* -,224** ,208* -,040 -,044 

(KF+L)/T ,030 ,044 -,128 ,363** -,352** -,185* ,062 
ROA ,060 ,077 ,219** ,425** -,608** ,101 -,030 

S  ,kuldratio ,065 ,162 ,570** ,291** 341** ,189* -,184* 
E  rfarenhet 1 ,907** ,035 ,040 ,031 ,034 -,078 

Ålder ,907** 1 ,118 ,069 ,077 ,059 -,075 
Ln. gar Tillgån ,035 ,118 1 ,746** ,056 ,472** ,049 

Ln. Oms ,040 ,069 ,746** 1 -,247** ,294** ,110 
Förlust ,077 ,056 ,031 -,  247** 1 -,002 -,022 
FKF ,034 ,0  ,59 472** ,294** -,002 1 ,065 
Byrå -,078 -,075 ,110 -,022 ,065 ,049 1 

** M riteten är ikant p cen
* Mu riteten är s
 
Majo n av de o ende blerna korre nte näm  med varandra men det f
några få undantag. Utländska dotterföretag och svenska dotterföretag är både korrelerade med 

ultikollinea  signif å 1-pro tnivån. 
ltikollinea ignifikant på 5-procentni 

ritete bero  varia lerar i nvärt inns 
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totala dotterföretag, vilket ter sig log å b ariable går i tota tterföreta  Vi 
a antingen totala dotterföretag och utländska 

isar en stark korrelation med varandra, eller använda 

om den modifierade modellen. 

llen innefattade alla variabler som utifrån 

007, 2008 och 2009.  Vi har valt att 
t mellan 2007-2008 och mellan 2008-2009 för att se 

telsen. 

iskt d åda v rna in la do g.
kommer i regressionsmodellerna använd
dotterföretag då de variablerna inte v
utländska och svenska dotterföretag som inte är korrelerade med varandra. De två 
storleksmåtten, den naturliga logaritmen av tillgångar och den naturliga logaritmen av 
omsättning, är som väntat korrelerade med varandra då de mäter samma sak, storlek. De är 
också korrelerade med revisionsarvodet, den beroende variabeln, vilket vi finner positivt då 
storleken ska vara en hög förklaringsfaktor till revisionsarvodet. Vi finner det intressant att 
naturliga logaritmen av tillgångar visar korrelation med skuldratiot, men förhåller sig 
fortfarande under toleransnivån på 0,6.  Förlust är kodad till dummyvaribel, 1 om företaget 
har ett negativt årsresultat, 0 om företaget inte har gjort en förlust. När företag har ett negativt 
resultat kan man inte beräkna ROA korrekt eftersom företaget behöver ha ett positivt 
årsresultat, detta är förklaringen till varför ROA och förlust är korrelerade med varandra. 
Ålder och erfarenhet visar en väldigt stark korrelation med varandra och därför kommer vi att 
eliminera ålder som en variabel i regressionsmodellerna, det är föga överraskande att dessa 
två variabel visade korrelation med varandra då de flesta med lång erfarenhet också är äldre 
än de revisorer som inte varit auktoriserade lika länge. Byrå är kodad till 1 om företag har en 
Big 4 byrå och 0 om företaget har en annan revisionsbyrå. Byrå visar ingen korrelation med 
någon av variablerna.  
 

5.4 Multipel linjär regression 
En multipel linjär regression genomförs inledningsvis för att sedan utvecklas till en 
modifierad multipel linjär regression.  Hypoteserna för komplexitet, risk och revisorns 
erfarenhet besvaras gen

5.4.1 Preliminär regression 
Den ursprungliga regressionsmode
korrelationsmatrisen inte uppvisade ett starkt samband med varandra. Utifrån valda teorier 
och multikollinearitetstestet undersöktes om komplexitet, risk och revisions erfarenhet 
uppvisade ett samband med revisionsarvodet under 2
lägga till förändringen i revisionsarvode
om förändringen mellan åren har ett signifikant samband med revisionsarvodet.  
 
Totala RA =β0+β1×Storlek + β2×((KF+L)/T) +β3×ROA +β4× Skuldratio + β5 ×Tot. Df + 
β6× Utl. Df + β7× Erfarenhet + β8× FKF + β9×Förändring+ β10×Dagar+ β11×Byrå 
 
Totala RA= Totala revisionsarvodet (Påskrivande revisionsbyrå + övriga byråer) 

torlek= Naturliga logaritmen av Tillgångar S
KF+L/T= (kundfondringar+lager) / totala tillgångar 
ROA = Return on Assets (nettointäkter / totala tillgångar) 

kuldratio= Bokfört värde av långfristinga skulder/ totala tillgångar S
Tot. Df= Totala dotterföretag 2009 
Utl. Df= Utländska dotterföretag 2009 
Erfarenhet= Antal år revisorn varit auktoriserad 
FKF= Fritt kassaflöde  
Förändring= Skillnaden i totala revisionsarvodet.  

 och publicering av revisionsberätDagar= Antal dagar mellan bokslut
Byrå= Big 4; 1, Övriga; 0 
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Tabell 13 Modell 1 - ursprunglig regression 

ficient09 Sign.09 Faktor Variabel Koefficient07 Sign.07 Koefficient08 Sign.08 Koef
ll Storlek 929,469 ,000 1110,899 ,000 Kontro ,000 1145,784 

Risk (KF+L)/T 1590,390 ,042 856,293 ,285 1476,027 ,102 
Risk ROA -1891,259 ,058 -1176,949 ,053 -250,187 ,593 

10 ,651 -2378,250 ,018 -1712,829 ,115 Risk Skuldratio -413,7
Risk Tot. Df -39,839 ,006 -28,980 ,047 -22,096 ,146 
Komplexitet Utl. Df 136,005 ,000 132,821 ,000 191,855 ,000 
Komplexitet FKF ,001 ,060 ,001 ,051 ,000 ,133 
Kontroll Byrå 203,988 ,693 -1,031 ,998 68,397 ,902 
Revisorns 
Erfarenhet 

Erfarenhet 21,345 ,268 30,517 ,156 34,036 ,135 

Risk Dagar -2,225 ,700 -,900 ,887 2,191 ,763 
Kontroll Förändring - - ,559 ,007 ,876 ,000 
a. Beroende Var otalt revisionsarvode

serv r153 
gsg ,517 Sig ansniv  0,00
sgrad 2008: 0,591 Signifikansnivå 2008: 0,000 

laringsg 09: 0,634 Sig ansnivå  0,00

et av variationen av den beroende variabeln som förklaras 
ablerna. Regressionsmodellen visar en hög förklaringsgrad till 

,4%. Koefficienterna i 
onsarvodet, och särskilt 

ed revisionsarvodet. 

e 
xisterande samband med revisionsarvodet. 

vilket är tvärtemot vad flertal tidigare forskning 
isat 06:169, Choi, et al. 2006:11, Firth, 1985). Det negativa sambandet betyder 

att j etag desto lägre revisionsarvode. Utländska dotterföretag visar likt tidigare 

iabel: T  
Antal ob atione
Förklarin rad 2007: 0 nifik å 2007: 0 
Förklaring
Förk rad 20 nifik 2009: 0 
 
Förklaringsgraden visar hur myck
av de oberoende vari
revisionsarvodet. Högsta förklaringsgraden är under 2009, med 63
modellen visar hur mycket de oberoende variablerna påverkar revisi
om de oberoende variablerna visar ett positivt eller negativt samband m
 
De variabler som visade ett signifikant samband över samtliga undersökningsår var; storlek 
och utländska dotterföretag, detta är överrensstämmande med flertal tidigare studier (Choi et 
al. 2010, Hay et al. 2006, Nemi, 2005, Gerrard, et al. 1994). Förändringen i revisionsarvodet 
var signifikant och koefficienten positiv, vilket visade att revisionsarvodet ökade mellan 
2007-2008 och mellan 2008-2009. Flertalet av de oberoende variablerna visade ett ick
e
 

Komplexitet 
Anmärkningsvärt är att totala dotterföretag inte visade ett signifikant samband med den 
beroende variabeln, revisionsarvodet, för 2009 medan totala dotterföretag var signifikant med 
ett p-värde<0,05 både 2007 och 2008. Särskilt märkligt är det att totala dotterföretag visade 
ett negativt samband med revisionsarvodet, 
v  (Hay et al. 20

u fler dotterför
forskning ett positivt samband med revisionsarvodet och är signifikant med ett p-värde<0,05 
under alla tre år.  
 
Det existerar inget samband mellan fritt kassaflöde och den beroende variabeln på 0,05 
signifikansnivå något av undersökningsåren. Om vi däremot skulle ha använt oss av en 
signifikansnivå på 0,1 hade fritt kassaflöde varit signifikant för 2007 och 2008, men då det är 
risk att slumpen inverkar väljer vi att inte kommentera detta.  
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Risk  

 2006:170, Choi et al. 2006:11) 
om m (KF+L)/T ska öka revisionsarvodet. Under 2008 och 2009 visade (KF+L)/T 

inge and med revisionsarvodet.  Hittills i studien har det kombinerade variabeln av 

ay et al 2006:170, Choi et al. 2010:81). Under 
009 fanns inget samband mellan ROA och revisionsarvodet.  En fördjupning av ROA 

Revisorns erfarenhet 

. Storlek mätt i Ln.tillgångar, och förändringen av 
vis visade ett signifikant samband med 

revisionsarvodet på 0,05 signifikansnivå. 

rvodet på samma sätt som utländska dotterföretag, 
ilket de enligt tidigare forskning borde göra. Vi exkluderar även dagar och byrå och har 

(KF+L)/T visade ett positivt signifikant samband med den beroende variabeln, 
revisionsarvodet, under 2007, med en positiv koefficient och p<0,05. Under 2007 ökade 
revisionsarvodet när kundfodringar och lager i relation till tillgångar, (KF+L)/T, var stora. 
Vilket är överrensstämmande med tidigare studier (Hay et al.
s enar att 

t samb
(KF+L)/T används. Flertal tidigare studier (Hay et al. 2006, Firth, 1985) har använt variabeln 
var för sig, kundfodringar delat i totala tillgångar (KF/T) och lager delat i totala tillgångar 
(L/T). En fördjupning av KF/T och L/T kommer genomföras för att undersöka om de uppvisar 
ett samband med revisionsarvodet var för sig.  
 
ROA, ytterligare ett mått för risk i ett företag visade inget samband under 2007-2009 på 0,05 
signifikansnivå. Om vi istället nöjt oss med p<0,1 hade ROA visat ett samband med 
revisionsarvodet under 2007 och 2008. Värt att notera är att trots att ROA inte uppvisade ett 
samband med revisionsarvodet på p<0,05 är koefficienten negativ vilket är 
överrensstämmande med tidigare forskning (H
2
kommer genomföras där ROA elimineras ur modellen och istället inkluderas en 
dummyvariabel för förlust för att undersöka om förlust visar ett positivt samband med 
revisionsarvodet (Hay et al. 2006:170). Dagar visade sig inte ha ett samband med 
revisionsarvodet under 2007-2009. Därför utelämnas dagar i fortsatta regressionsmodeller. 
 
Skuldratiot visade ett negativt signifikant samband med revisionsarvodet under 2008, med en 
negativ koefficient och p<0,05. När långfristiga skulder i relation till totala tillgångar var 
stora, minskar revisionsarvodet. Under 2007 och 2009 existerarade inget samband mellan 
långfrisiga skulder delat i totala tillgångar med revisionsarvodet.   
 

Det existerade inget positivt samband mellan erfarenhet och den beroende variabel, 
revisionsarvodet, på en signifikansnivå på 0,05.  Intervallet för erfarenhet är möjligen för stort 
och därför kommer erfarenhet delas in i tre intervaller, kort, medel och lång erfarenhet i den 
senare modifierade regressionsmodellen. 
 

Kontrollvariabler 
Byrå är kodad Big 4; 1 och övriga revisionsbyråer; 0 och visade inget samband med 
revisionsarvodet under 2007-2009, därför utesluter vi byrå i fortsatta regressioner. Att inget 
samband visades mellan byrå och revisionsarvode kan bero på att endast 10 företag av 153 
öretag reviderats av en icke Big 4-byråf

re ionsarvodet mellan 2007-2008 och 2008-2009 

 
Den ursprungliga modellen har lett till en modifierad version av den ursprungliga 
regressionsmodellen. Allt annat lika har vi modifierat regressionsmodellen med att exkludera 
totala dotterföretag och istället inkluderat svenska och utländska dotterföretag. Då totala 
dotterföretag visade ett negativt samband med revisionsarvodet så vill vi undersöka om 
svenska dotterföretag påverkar revisionsa
v
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skapat en dummyvariabel för erfarenhet där vi jämför lång och medel erfarenhet mot kort 
erfarenhet.  

5.4.2 Regressionsmodell  
För att besvara hypoteserna användes följande modell: 
 
Totala RA =β0+β1×Storlek + β2×((KF+L)/T) +β3×ROA +β4×Skuldratio + β5×Swe. Df + 
β6×Utl. Df + β ×DummyErfarenhet + β ×FKF + β ×Förändring 
 

7 8 9
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Tabell 14 Modell 2 - Modifierad regression 

Faktor Variabel Koefficient07 Sign.07 Koefficient08 Sign.08 Koefficient09 Sign.09 
Kontroll Storlek 947,049 ,000 1119,586 ,000 1179,705 ,000 
Risk KF+L/T 1606,251 ,037 899,810 ,241 1412,198 ,115 
Risk ROA -1819,686 ,058 -1192,266 ,042 -252,489 ,590 
Risk Skuldratio -337,753 ,709 -2273,553 ,017 -1853,817 ,075 
Komplex Utl. Df 96,388 ,000 102,962 ,000 119,186 ,000 
Komplex Swe. Df -43,000 ,003 -31,309 ,029 -24,873 ,108 
Komplex FKF ,001 ,054 ,001 ,051 ,000 ,220 
Rev. Erf Lång 

Erfarenhet  
552,702 ,088 581,657 ,076 657,894 ,067 

Rev. Erf Medel 
Erfarenhet 

199,859 ,521 207,156 ,525 320,531 ,363 

Kontroll Förändring   ,579 ,004 ,931 ,000 

a. Beroende variabel: Totalt revisionsarvode  
Antal observationer: 153 
Förklaringsgrad 2007: 0,557 Signifikansnivå 2007: 0,000 
Förklaringsgrad 2008: 0,599 Signifikansnivå 2008: 0,000 
Förklaringsgrad 2008: 0,585 Signifikansnivå 2009: 0,000 
 

Komplexitet 
Likt den tidigare modellen visade utländska dotterföretag ett positivt samband med den 
beroende variabeln, revisionsarvodet, med ett p-värde<0,05. I denna modifierade modell 
byttes totala dotterföretag ut mot svenska dotterföretag för att undersöka om det fanns ett 
signifikant positivt samband med svenska dotterföretag och revisionsarvodet. Med ett p-
värde<0,05 förelåg det ett negativt samband mellan svenska dotterföretag och 
revisionsarvodet för 2007 och 2008. Vilket innebär att revisionsarvodet minskar med fler 
svenska dotterföretag, likt totala dotterföretag i föregående modell är det tvärt emot vad 
tidigare forskning menar (Choi et al., 2010, Hay et al., 2006:169, Nemi, 2005, Chan et al., 
1993). I kommande regressionsmodeller kommer endast utländska dotterföretag att inkluderas 
som en variabel för komplexitet.  
 
Det existerade inget positivt samband mellan fritt kassaflöde och den beroende variabeln, 
revisionsarvodet, under något av undersökningsåren på en signifikansnivå på 0,05. Det finns 
ett positivt samband mellan fritt kassaflöde och revisionsarvodet under 2007 och 2008 på en 
signifikansnivå på 0,1 men sambandet på denna nivå analyseras inte vidare. Koefficienterna 
för fritt kassaflöde visar anmärkningsvärt svagt samband med revisionsarvodet för samtliga 
undersökningsåren.  
 

Risk 
I den modifierade regressionsmodellen visade ROA under 2008 ett negativt samband med 
revisionsarvodet på 0,05 signifikansnivå. Vilket är i enighet med tidigare forskning (Hay et al. 
2006:170, Choi et al. 2010:81).  I den preliminära regressionsmodellen visade ROA under 
2008 p=0,053 och genom modifieringen av modellen visade ROA under 2008 p=0,42. Under 
2008 minskade revisionsarvodet när ROA var högt, vilket innebär att när ROA var lågt ökade 
revisionsarvodet då risken i företaget ökade. Likt ursprungsmodellen visade (KF+L)/T ett 
positivt samband med revisionsarvodet under 2007 och skuldratiot ett negativt samband med 
revisionsarvodet under 2008. 
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Revisorns erfarenhet 

Efter uppdelandet av erfarenhet till lång, medel och kort erfarenhet existerade fortfarande 
inget positivt samband på en 0,05 signifikansnivå. Med ett p-värde<0,1 uppvisar lång 
erfarenhet för 2009 ett positivt samband jämfört med kort erfarenhet men detta samband 
analyserar inte vidare.  

5.4.3 Besvarning av hypoteser 
Besvarningen av hypoteserna sker utifrån den modifierade multipla linjära 
regressionsmodellen. 

Komplexitet 
= Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och komplexitet under 2007. 

 
Komplexitet visade ett positivt signifikant samband med revisionsarvodet under 2007.  
Utländska dotterföretag är den variabel som hade ett positivt samband med revisionsarvodet 
och ökade komplexiteten i företag. Däremot visade de övriga komplexitetsmåtten inget 
signifikant samband med revisionsarvodet.  Totala dotterföretag och fritt kassaflöde visade 
inga signifikanta samband med den beroende variabeln. Svenska dotterföretag var signifikant 
under 2007 men visade ett negativt samband vilket innebär att revisionsarvodet minskade med 
en ökning av svenska dotterföretag.  Den faktor som enligt teorier och enligt modellerna visat 
starkt signifikant positivt samband är utländska dotterföretag och menar att det finns ett 

sitivt samband mellan revisionsarvodet och komplexitet under 2007. po
 

 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och komplexitet under 2008. 
 
2008 uppvisar samma resultat som 2007 och av samma anledning finns det ett positivt 

mband mellan revisionsarvodet och komplexitet under 2008. sa
 

 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och komplexitet under 2009. 

Likt 2007 och 2008 är det utländska dotterföretag som utgör komplexiteten i företag. Av 
denna anledning finns det ett positivt samband mellan revisionsarvodet och komplexitet under 
2009. 
 

Risk 
 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och risk under 2007. 

 
Under 2007 var (KF+L)/T den enda variabel av riskvariablerna som visade ett samband med 
revisionsarvodet på 0,05 signifikansnivå. ROA visade ett gränsfall till signifikans med 
p=0,058 och en negativ koefficient. Det negativa sambandet innebär att ett högre ROA 
minskar revisionsarvodet och att ett lägre ROA, som innebär att företaget är riskfyllt, ska öka 
revisionsarvodet. Ökade långfristiga skulder delat i totala tillgångar, skuldratiot, visade inte 
ett samband med revisionsarvodet. Det finns ett positivt samband mellan revisionsarvodet och 

F+L)/T och det indikerar att en ökad risk hos företag ökade revisionsarvodet under 2007. K

 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och risk under 2008. 
 
Under 2008 visade skuldratiot ett negativt samband med revisionsarvodet på 0,05 
signifikansnivå. Vilket tyder på att, likt Gul & Goodwin (2010), uppfattas inte skuldratiot som 
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ett riskmått av revisorerna, detta diskuteras närmare i nästa kapitel. I den modifierade 
regressionsmodellen var ROA signifikant under 2008 på 0,05 signifikansnivå och eftersom vi 
besvarar hypoteserna efter den modifierade regressionsmodellen, samt att ROA var under 0,1 
signifikansnivå i ursprungliga regressionsmodellen, visade det att ett högt ROA under 2008 
minskade revisionsarvodet. Det fanns ett negativt samband mellan ROA, skuldratio och 
revisionsarvode under 2008.  Det negativa sambandet mellan ROA och revisionsarvodet 
innebär att minskad risk i företag, minskade revisionsarvodet. Negativa sambandet mellan 
skuldratio och revisionsarvode visar att skuldratio inte var en variabel för risk i företag. Detta 

dikerar att ökad risk i företag ökade revisionsarvodet under 2008 in

= Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och risk under 2009. 

2009 visade ingen av riskvariablerna ett samband med revisionsarvodet.  Det går inte att 
statistisk säkerställa att samband mellan risk och revisionsarvode fanns under 2009 och heller 
ingen indikation att risk påverkar revisionsarvodet. Det fanns inget positivt samband mellan 
revisionsarvode och risk under 2009.  

Revisorns erfarenhet 

 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och revisorns erfarenheter under 2009. 
 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och revisorns erfarenheter under 2008. 
 = Det finns ett samband mellan revisionsarvodet och revisorns erfarenheter under 2007. 

 
Antal år en revisor varit auktoriserad visar inget positivt samband på en 0,05 signifikansnivå. 
Det fanns inget positivt samband mellan lång eller medel erfarenhet jämfört med kort 
erfarenhet något av undersökningsåren. Vi förkastar samtliga hypoteser för erfarenhet och 
bekräftar nollhypotesen. 
 
Vi kommer nu djupare undersöka variablerna för risk och även undersöka hur storleken av 
företaget har förändrats mellan åren, då storlek, bekräftat av tidigare forskning (Hay et al., 
2006:196, Pong & Whttington, 1994, Firth, 1985) är den faktor som påverkar 
revisionsarvodet mest. Resultaten analyseras sedan under Kapitel 6 - Analys.  

5.4.4 Fördjupning av faktorer 
För att kunna analysera risk bättre, modifieras vissa variabler för att se hur de påverkar 
revisionsarvodet. Först undersöks hur risk påverkas annorlunda genom att dela upp den 
kombinerade variabel, (KF+L/T), i två variabler, kundfodringar delat i totala tillgångar, KF/T, 
och lager delat i totala tillgångar, L/T. Sedan undersöks hur förlust påverkar revisionsarvodet. 
Kommentarerna riktas främst till fördjupning av variablerna och inte hur öviga variabler 
förändras i och med den nya variabeln i modellen. Hur bytet av en variabel har påverkat 
övriga variabler diskuteras under analyskapitlet. Storlek, mätt i totala tillgångar, undersöks för 
att se hur mycket företagen i genomsnitt växt mellan åren. 
 

Risk 
Den kombinerade variabeln, (KF+L)/T, har i tidigare studier (Hay et al, 2006, Choi 2010) 
undersökts var för sig, K/T och L/T, för att se om de visar ett samband till revisionsarvodet. 
Den kombinerade variabeln, (KF+L)/T, exkluderas ur regressionsmodellen och istället 
skapade två nya variabler, KF/T och L/T.  Från den modifierade regressionsmodellen är 
svenska dotterföretag exkluderade. 
 
TotalaRA=β0+β1×Storlek+β2×(KF/T)+β2×(L/T)+β3×ROA +β4× Skuldratio + β6×Utl. Df + 
β7×DummyErfarenhet + β8×FKF + β9×Förändring  
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Tabell 15 Modell 3 – Fördjupad regression av risk 

Faktor Variabel Koefficient07 Sign.07 Koefficient08 Sign.08 Koefficient09 Sign.09 
Kontroll Storlek 824,466 ,000 911,441 ,000 1141,308 ,000 
Risk KF/T 2918,517 ,014 2764,751 ,030 3006,276 ,004 
Risk L/T 1239,951 ,225 960,840 ,319 1303,752 ,238 
Risk ROA -2238,172 ,024 -1064,672 ,076 -1386,830 ,018 
Risk Skuldratio 279,021 ,768 -1244,199 ,161 -1393,344 ,136 
Komplexitet Utl. Df 100,687 ,000 111,409 ,000 124,954 ,000 
Komplexitet FKF ,001 ,016 ,001 ,014 ,000 ,377 
Revisorns 
Erfarenhet 

Lång 
Erfarenhet  

375,511 ,240 403,495 ,227 464,028 ,185 

Revisorns 
Erfarenhet 

Medel 
Erfarenhet 

273,420 ,377 239,361 ,465 336,646 ,329 

Kontroll Förändring   ,549 ,008 ,959 ,000 

a. Beroende variabel: Totalt revisionsarvode  
Antal observationer: 153 
Förklaringsgrad 2007: 0,494 Signifikansnivå 2007: 0,000 
Förklaringsgrad 2008: 0,563 Signifikansnivå 2008: 0,000 
Förklaringsgrad 2009: 0,577 Signifikansnivå 2009: 0,000 
 
Genom uppdelningen av den kombinerade variabeln, (KF+L/T) till KF/T och L/T, framgår 
det av regressionsmodellen att kundfodringar delat i totala tillgångar visade ett positivt 
signifikant samband med den beroende variabeln, revisionsarvodet, under samtliga 
undersökningsår på 0,05 signifikansnivå. Lager delat i totala tillgångar uppvisade inte ett 
samband med revisionsarvodet. Vilket innebär att kundfodringar och lager tillsammans 
påverkade revisionsarvodet under 2007 men enbart kundfodringar delat i totala tillgångar 
påverkade den beroende variabel, revisionsarvodet, samtliga år.  
 

Risk - Förlust 
ROA ska enligt tidigare studier (Choi et al., 2006:12) ha ett negativt samband med 
revisionsarvodet och förlust ska ha ett positivt samband, då ett företag som presterar dåligt 
innebär en ökad risk. Vi inkluderar förlust i regressionen och utesluter då ROA eftersom de 
två variablerna är korrelerade. Vi använder igen den kombinerade variabeln för risk 
(KF+L)/T. 
 
Totala RA =β0+β1×Storlek +β2×(KF+L)/T) +β3×Förlust +β4×Skuldratio +β6×Utl. Df + 
β7×DummyErfarenhet + β8×FKF + β9×Förändring  
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Tabell 16 Modell 4 – Fördjupad regression av risk. Förlust 

Faktor Variabel Koefficient07 Sign.07 Koefficient08 Sign.08 Koefficient09 Sign.09 
Kontroll Storlek 864,430 ,000 1042,113 ,000 1168,514 ,000 
Risk KF+L/T 1630,488 ,034 860,682 ,273 1442,201 ,102 
Risk Förlust 887,119 ,013 511,017 ,114 550,528 ,095 
Risk Skuldratio -144,645 ,876 -2921,575 ,004 -2113,924 ,040 
Komplexitet Utl. Df 103,782 ,000 110,242 ,000 124,227 ,000 
Komplexitet FKF ,001 ,102 ,000 ,079 ,000 ,224 
Revisorns 
Erfarenhet 

Lång 
Erfarenhet  

386,792 ,235 442,748 ,184 605,986 ,088 

Revisorns 
Erfarenhet 

Medel 
Erfarenhet 

143,791 ,652 206,171 ,536 343,393 ,326 

Kontroll Förändring - - ,544 ,008 ,967 ,000 

a. Beroende variabel: Totalt revisionsarvode  

Antal observationer: 153 
Förklaringsgrad 2007: 0,504 Signifikansnivå 2007: 0,000 
Förklaringsgrad 2008: 0,581 Signifikansnivå 2008: 0,000 
Förklaringsgrad 2009: 0,587 Signifikansnivå 2009: 0,000 
 
Den linjära multipla regressionen visade att förlust har ett positivt signifikant samband med 
revisionsarvodet under 2007 där p<0,05. Ett företag som hade ett negativt årsresultat under 
2007 hade ett högre revisionsarvode.  
 

Storlek 
 
Tabell 17 - Fördjupning av storlek 

Variabel – 
storlek 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tillgångar 
2007 

153 28 100 32 780 800 2 703 026,16 4 563 941,331 

Tillgångar 
2008 

153 0 30 721 500 2 787 365,29 4 541 459,633 

Tillgångar 
2009 

153 13 352 27 795 000 2 907 597,30 4 976 640,469 

 

I modellen framgår det hur mycket företagen växt mellan åren. Tillgångarna ökade i 
genomsnitt med 3,1 % mellan 2007 och 2008 och mellan 2008 och 2009 ökade tillgångarna i 
genomsnitt 4,3 %. Tillgångar anses vara den variabel som till störst del förklarar ett högt 
revisionsarvode (Hay et al. 2006:169, Pong & Whittington 1994, Firth, 1985).  

5.4.5 Årsmodell 
För att undersöka om det föreligger en skillnad mellan åren skapades en regressionsmodell 
som inkluderade alla observationer för de tre undersökningsåren, det vill säga varje variabel 
fick tre gånger så många observationer, från 153 till 459 observationer. Detta för att visa en 
eventuell effekt av konjunkturen. I denna modell eliminerades dotterföretag och erfarenhet då 
vi har använt 2008 som proxy för erfarenhet och 2009 som proxy för dotterföretag under 
samtliga undersökningsår, detta skulle således inneburit att vi enbart multiplicerat 
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dotterföretagen och erfarenheten tre gånger och detta skulle inte lett till något tillförlitligt 
resultat. 
 
Totala RA=β0+β1×Storlek.+β2×((KF+L)/T)+β3×ROA+β4×Skuldratio+β5×FKF+ 
β6×DummyÅr08+ β7×DummyÅr09 
 
Tabell 18 Regression - Årsmodell 

Faktor Variabel Koefficient Sign. 
Kontroll Storlek 1150,717 ,000 
Risk KF+L/T 2611,073 ,000 
Risk ROA -814,448 ,033 
Risk Skuldratio -1995,892 ,000 
Komplexitet FKF ,000 ,075 

Konjunktur DummyÅr08  173,837 ,415 
Konjunktur DummyÅr09 422,930 ,047 
 
a. Beroende variabel: Revisionsarvode 
Antal observationer: 459 
Förklaringsgrad: 0,448 Signifikansnivå: 0,000 
 
Dummyvariabeln för 2009 innebär att den beroende variabeln, revisionsarvodet, var högre 
2009 jämfört med 2007. Modellen visar att de oberoende variablerna är signifikanta på 
p<0,05, utom kassaflödet som är signifikant på 0,1 signifikansnivå. Skillnaden på den här 
modellen jämfört med tidigare regressionsmodeller är att den innefattar tre gånger fler 
observationer. Resultatet stödjer tidigare forskning (Hay et al, 2006, Choi et al, 2010) som 
menar att storlek och risk har ett positivt samband med den beroende variabel, 
revisionsarvodet. Tidigare forskning (Gul & Goodwin, 2010, Zhang, 2009, Hay et al, 2006) 
har visat motstridiga resultat huruvida skulder har ett positivt eller negativt samband med 
revisionsarvodet, resultatet stödjer den forskning som menar att ökade skulder har en negativ 
påverkan på den beroende variabeln, revisionsarvodet.    

5.5 Sammanfattning 
En sammanfattning av de variabler som visade signifikanta samband med den beroende 
variabeln, revisionsarvodet, under respektive år. Alla variabler förutom Förlust och 
Kundfodringar/Totala tillgångar är sammanställda från den modifierade modellen (modell 2). 
Förlust från den fördjupade modellen (modell 4) och Kundfodringar/Totala tillgångar från den 
fördjupade modellen (modell 3). 

2007 
Komplexitet    

• Utländska dotterföretag visade ett positivt samband med den beroende variabeln, 
revisionsarvodet. 

• Svenska dotterföretag visade ett negativt samband med revisionsarvodet, vilket är i 
motsägelse till teorierna. 
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Risk 

• Förlust visade ett positivt samband med revisionsarvodet. 
• (Kundfodringar + Lager)/Totala tillgångar visade ett positivt samband. 
• Kundfodringar/Totala tillgångar visade ett positivt samband. 

2008 
Komplexitet 

• Utländska dotterföretag visade ett positivt samband med revisionsarvodet. 
• Svenska dotterföretag visade ett negativt samband med revisionsarvodet. 

Risk 

• ROA visade ett negativt samband med revisionsarvodet. 
• Skuldratiot visade ett negativt samband med revisionsarvodet. 
• Kundfodringar/Totala tillgångar visade ett positivt samband med revisionsarvodet. 

2009 
Komplexitet  

• Utländska dotterföretag visade ett positivt samband med revisionsarvodet. 

Risk 

• Förlust visade ett positivt samband med revisionsarvodet. 
• Kundfodringar/Totala tillgångar visade ett positivt samband med revisionsarvodet. 

Kontrollvariabler 
Storlek visade ett positivt samband med den beroende variabeln, revisionsarvodet, samtliga 
undersökningsår. 

Byrå visade inget samband med revisionsarvodet något utav undersökningsåren. 

Förändringen i revisionsarvodet visade ett positivt samband mellan 2007-2008 samt 2008-
2009. 
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Diskussion 
I kapitlet diskuteras teori och empiri som presenterats i föregående kapitel. Kapitlet börjar 
med en återkoppling till problemformuleringen för att sedan övergå till en fördjupad 
diskussion av varje faktor.   

Återkoppling till problemformulering: 

Påverkas revisionsansträngningen under hög – respektive lågkonjunktur av nedanstående 
faktorer: 

• Komplexiteten hos företag? 
• Risken hos företag? 
• Revisorns erfarenhet? 

 
Vi kan med säkerhet säga att revisionsarvodet ökade 2009 jämfört med 2007. Detta kan vi 
dock inte säga om 2008 jämfört med 2007. Möjligen framgick inte effekten av finanskrisens 
påverkan på revisionsarvodet förrän 2009 men ökningen av revisionsarvodet kan bero på att 
ökningen mellan varje år inte var stor nog för att ge utslag men på två år var ökningen det. En 
tänkbar anledning till att resultatet inte visade ett signifikant utslag på 2008 kan vara på grund 
av att den finansiella krisen inte slog till förrän i slutet av 2008 (Riksbanken – ”Global 
Recession och Finansiell stabilitet” s.113), det kan ha varit fullt möjligt att revisionsbranschen 
inte hann påverka eller reagera på den potentiellt ökade risken i företagen och 
revisionsarvodena ökade inte förrän ett år senare när 2009 års årsredovisningar skulle 
granskas. Som vi illustrerat i teorikapitlet var 2009 det år lågkonjunkturen var som djupast i 
Sverige.  
 
Förändringen i revisionsarvodet mellan åren utgör en genomsnittlig ökning på 7,7 % 
respektive 9,3 % mellan 2007-2008 och 2008-2009. Denna ökning är intressant då den inte 
kan förklaras med hjälp av endast inflationen. Som tidigare redogjort var inflationen i Sverige 
för 2008 3,4 % och för 2009 -0,3 %. Förändringen vi ser i revisionsarvodet mellan åren kan 
således inte förklaras av den årliga inflationsökningen i landet utan det fanns andra orsaker till 
ökningen. I årsmodell där vi tog hänsyn till årseffekten med hjälp av dummyvariabler, fann vi 
ett signifikant samband mellan 2007 och 2009, däremot fanns inte ett samband mellan 2007 
och 2008. Vi kan således enbart yttra oss om att revisionsarvodet hade en effekt på en 
tvåårbasis men vi fann ingen effekt på ett år.   
 
Revisionsarvodet har en tendens att stiga mellan åren vilket ter sig logiskt då företag 
kontinuerligt strävar efter att växa. I empirin framgår det att företag växte med 3,1 % mellan 
2007 och 2008 medan mellan 2008 och 2009 växte företagen med 4,3 %, mätt i totala 
tillgångar. Det kan vara anledningen till att årsmodellen endast gav utslag på tvåårsbasis och 
inte på ettårsbasis. Intressant torde vara att titta på storleken under en längre tid tillbaka för att 
undersöka om revisionsarvodet ökar mer än tillväxten hos företag. Det innebär att ökningen i 
revisionsarvodet inte enbart kan förklaras genom inflationsökning och tillväxten i företag utan 
det är något mer som påverkar revisionsansträngningen och därigenom arvodet.  
 
Enligt Hope et al. (2010) mäts revisionsarvodet genom den ansträngning som revisorerna 
behöver lägga ner för att revidera ett företag. Enligt konjunkturinstitutet befann sig Sverige i 
lågkonjunktur 2009, vilket inte var fallet 2007. Genom att jämföra dessa två åren med 
varandra och faktumet att vi fann att revisionsarvodet hade ökat mellan åren torde det vara en 
indikator på att revisionsansträngningen ökade i lågkonjunktur. 
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Simunic (1984) menar att revisorer alltid utför revisionen på ett tillförlitligt sätt då risken för 
att fel i revisionen skulle innebära för höga kostnader för revisionsbyrån, vilket medför att 
kvaliteten i revisionen alltid är hög. Detta borde innebära att revisorn är grundlig i sitt arbete 
oavsett konjunktursläge och därav gör ett grundligare arbete under sämre konjunktursläge. 
Som nämns tidigare ökade revisionsarvodet mer än vad som enbart kan förklaras med hjälp av 
tillväxten i företaget och rådande inflation. Detta torde innebära att mer ansträngning har lagts 
ner i revisionen, antingen genom mer nerlagda timmar eller expertkunskaper inom olika 
branscher. Choi et al. (2010), Francis (2004) och DeAngelo (1981) menar alla att 
revisionsarvodet speglar kvalitet av revisionen och då revisionsarvodet har ökat mellan 2007 
och 2009 borde detta innebära att revisorerna har ökat sin ansträngning under 
revisionsprocessen för att kunna erbjuda samma höga kvalitet 2009, när Sverige inte befann 
sig i en finansiell kris, som 2007 då Sverige istället befann sig i en finansiell kris. 
 
En förklaring till det ökade revisionsarvodet under 2009 kan vara agentproblematiken hos 
företag, att företagsledningen har annan och mer information än ägarna. Jensen & Meckling 
(1976) menade att principalen (ägarna) kan bevaka agenten (ledningen) för att kontrollera att 
agenten agerar i principalens intresse. Vi menar att delar av denna bevakning är just revisorns 
roll att se till att företaget skötts på ett korrekt sätt. Vi har ingen information om 
ägarförhållandena i företagen i urvalet däremot förutsätter vi att eftersom samtliga företag är 
noterade på Mid cap och Small cap torde de har fler än en ägare och att ägare inte 
nödvändigtvis har en ledande roll i företaget eller full insyn in den löpande verksamheten och 
menar därav att agentproblematiken är aktuell i denna studie.  
 
Agentproblematiken ökar i företag när företagsledningen försöker dölja sämre finansiellt 
presterande och det ökar revisionsrisken (Dikolli, et al., 2004:46). Företagsledningen har 
incitament för att dölja dåligt finansiellt presterande (Pratt & Stice, 1994) och under en 
lågkonjunktur har företag ökade incitament att dölja sämre presterande (Herrman et al. 2008). 
Vi antar att under en finansiell kris presterar företag generellt sämre, inklusive företag på Mid 
cap och Small cap. Det sämre finansiella presterandet hos företag kan ha lett till att revisorer 
misstänkte att agentproblematiken ökade hos företag och därför ökade 
revisionsansträngningen, vilket är i enighet med Hope et al. (2010). En möjlig förklaring till 
det ökade revisionsarvodet och därmed en ökad revisionsansträngning kan bero på revisorerna 
misstänkte att agentproblematiken var större under 2009 än under 2007.  
 
Eftersom vi mäter revisionsansträngningen genom revisionsarvodet är det möjligt att 
revisionsarvodet har påverkats av andra orsaker än de som ökar revisionsansträngningen. 
Exempelvis skulle ökningen av revisionsarvodet kunna förklaras av den ökade risken för 
rättstvister för revisorn och för revisionsbyrån och därmed ökade revisorerna arvodet, att en 
premium för den ökade risken ökade revisionsarvodet utan att revisorerna genomförde en mer 
omfattande revision. (Pratt & Stice, 1994, Krishnan & Krishnan, 1997) Men eftersom studien 
antar att revisionsarvodet mäter revisionsansträngning kommer vi fortsättningsvis analyser 
hur revisionsansträngningen har påverkats.  
 
Vi kommer nu analysera faktorerna komplexitet, risk och revisorns erfarenhet, för att slutligen 
i kommande kapitel nå en slutsats huruvida faktorerna påverkade revisionsarvodet under hög 
– respektive lågkonjunktur. Vi kommer här att lägga fokus på 2007 och 2009 års resultat då 
2008 är ett år då marknadsklimatet inledningsvis var förhållandevis bra för att sedan i slutet 
av 2008 bli betydligt sämre. 2007 och 2009 var år då konjunktursskillnaderna tydligare kan 
analyseras. 
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6.1 Diskussion av faktorer 

6.1.1 Komplexiteten hos företag 
Redovisat i föregående kapitel och genom besvarning av hypoteserna visade komplexitet ett 
positivt samband med den beroende variabeln, revisionsarvodet, under alla undersökningsår, 
med antagandet att utländska dotterföretag är den variabeln som visar komplexiteten i ett 
företag. Valet att endast använda utländska dotterföretag som variabel för komplexitet 
grundar sig i att vi finner det underligt att totala dotterföretag och svenska dotterföretag visade 
ett negativt samband med revisionsarvodet under 2007 och 2008, resultatet vi fick visade att 
en ökning i total mängd dotterföretag och/eller svenska dotterföretag istället minskar 
revisionsarvodet, tvärt emot vad tidigare forskning menar. Choi et al. (2010), Hay et al. 
(2006), Nemi (2005), Gerrard, et al. (1994), Pong & Whittington (1994) menar alla att 
revisionsarvodet påverkas positivt av dotterföretag då komplexiteten i företaget ökar. 
 
Vi har inte funnit teorier som menar att det finns ett negativt samband mellan dotterföretag 
och revisionsarvodet. Vad vi funnit tyder på att dotterföretag, såväl inhemska som utländska, 
skall öka komplexiteten och därmed revisionsansträngningen hos företag. Det fanns inget 
signifikant samband mellan svenska dotterföretag och revisionsarvodet 2009 men 
koefficienten för svenska dotterföretag var som de tidigare åren negativ vilket indikerar att 
revisorn hade samma förhållningssätt till svenska dotterföretag under finanskrisen som under 
2007. Då vi inte funnit tidigare forskning som studerat svenska företag och svenska revisorers 
agerande rörande dotterföretag menar vi att det eventuellt kan föreligga skillnader i hur 
svenska respektive utländska revisorer ser på inhemska dotterföretag. Det kan vara möjligt att 
de svenska dotterföretagen revideras av samma byrå vilket gör att revisorn litar på 
dotterföretagets räkenskaper, eller att revisorn anser sig ha tillräcklig kunskap om svenska 
företags redovisningsprinciper och värderingsmetoder än om dotterföretaget skulle varit 
utländskt. Som Chan et al. (1993) menar skulle fler dotterföretag leda till att man måste ta 
hänsyn till fler yrkesmässiga och lagstadgade regler vilket är en anledning till att 
revisionsarvodet skulle öka men detta kanske inte är fallet för de svenska företagen. De 
svenska revisorerna kanske anser att de har större insyn i hur de svenska dotterföretagen 
skötts än de utländska och därav skillnaden i hur dessa två variabler påverkar 
revisionsansträngningen. Det är svårt att vidare analysera det negativa samband som svenska 
dotterföretag gav i regressionsmodellen då vi inte funnit stöd i någon tidigare forskning för 
detta samband.  
  
Resultatet av utländska dotterföretag stöds av tidigare forskning (Hay et al. 2006, Nemi, 2005, 
Chan, et al. 1993) som menar att det finns ett positivt samband mellan utländska dotterföretag 
och revisionsarvodet, vilket innebär att ju fler utländska dotterföretag ett företag har desto 
högre revisionsansträngning då komplexiteten ökar i det reviderade företaget. Att utländska 
dotterföretag är signifikanta alla år visade att revisorer granskade utländska dotterföretag 
noggrant både i hög- och lågkonjunktur. Herrmann et al. (2008:45) menar att revisorn agerar 
mer konservativt i en lågkonjunktur vilket torde innebära en ökning i revisionsarvodet. 
Ökningen i revisionsarvodet och därmed ökningen av revisionsansträngningen har ökat och en 
tänkbar anledning kan vara att revisorerna var mer konservativ i sitt agerande och granskade 
utländska dotterföretag mer utförligt under en period av lågkonjunktur vilket är 
överensstämmande med Herrmann et al. (2008) och Francis & Krishna (1999). Utländska 
dotterföretag ökade revisionsarvodet under samtliga undersökningsår vilket visade att det är 
en faktor som påverkar revisionsansträngningen i hög – som lågkonjunktur, men huruvida just 
revisorerna reviderade utländska dotterföretag mer konservativt kan inte säkerställas.  
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Det existerade inget signifikant samband mellan fritt kassaflöde och revisionsarvodet på en 
0,05 signifikansnivå vid genomförandet av den modifierade regressionsmodellen. Hade vi 
däremot använt oss av en signifikansnivå på 0,1 hade vi funnit ett svagt positivt samband 
2007 och 2008. Koefficienterna visade ett värde på 0,001 och 0,001, 2007 och 2008, och 
därav menar vi att det inte går att vidare dra en generell slutsats kring fritt kassaflöde då det 
inte verkar föreligga något samband mellan revisionsarvodet och fritt kassaflöde, samt att vi 
anser att vid analys av p<0,1 påverkar slumpen resultatet och därför har vi valt att inte 
analysera fritt kassaflöde vidare. Vi kan varken styrka eller förkasta tidigare forskning 
(Griffin et al. 2010) om att ett högt fritt kassaflöde leder till ett högre revisionsarvode och 
därmed en högre revisionsansträngningen. En potentiell anledning till det svaga sambandet 
kan bero på att det fanns extremvärden som vi inte tog hänsyn till. Att använda naturliga 
logaritmen av fritt kassaflöde kunde ha varit föredelaktigt då det skulle minskat påverkan av 
extremvärden.  

Sammanfattningsvis påverkades revisionsansträngningen i hög- respektive lågkonjunktur av 
utländska dotterföretag, och därmed av faktorn komplexitet.  

6.1.2 Risk 
Vi fann inte ett signifikant samband mellan revisionsarvodet och tidsperioden mellan bokslut 
och publicering av revisionsberättelsen. En ökning av antal dagar mellan bokslut till 
publicering av revisionsberättelsen skulle kunnat indikera att problem fanns i bolaget och 
därför genomfördes en mer omfattande revision (Hay, et al. 2006:177). Eftersom det inte 
fanns ett samband, samt att det framgår av den beskrivande statistiken att medel antal dagar 
för en revisionsberättelse att publiceras inte skiljer sig avsevärt mellan åren, med en skillnad 
från 77 dagar till 80 dagar, är antal dagar detsamma i hög – och lågkonjunktur.  En tänkbar 
anledning till att revisionsarvodet har ökat signifikant mellan 2007 och 2009 skulle kunna 
förklaras utifrån att arvodet för revisionen bestäms i förväg (Eklöv, 1998:112) och att 
revisorerna höjde arvodet av den ökade revisionsrisken som förelåg under finanskrisen. Den 
ökade revisionsrisken skulle kunnat bero på att under finanskris har företag incitament att 
dölja dåligt presterande och det ökar revisionsrisken (Pratt & Stice, 1994) och därmed blev 
revisionen dyrare under 2009. Vi antar då att ett högre förutbestämt arvode också leder till en 
ökad revisionsansträngning, till exempel att revisorn vill samla in mer revisionsbevis. (Pratt & 
Stice, 1994).  
 
Två riskvariabler visade sig känsliga i de olika regressionsmodellerna. I den modifierade 
modellen (modell 2) var ROA endast signifikant 2008 medan i regressionsmodellen där 
fördjupning av (KF+L)/T delades upp i två variabler (modell 3), visade ROA signifikans 
under 2007 och 2009.  Viket tyder på att slumpen kan påverka mer än vad som är önskvärt 
eftersom ROAs samband med revisionsarvodet påverkades när en variabel i modellen byttes.  
 
Samma effekt uppvisas av skuldratiot, där skuldratiot i den modifierade regressionsmodellen 
(modell 2) visade ett negativt signifikant samband med revisionsarvodet under 2008. Medan i 
modellen med den kombinerade variabeln uppdelad, i KF/T och L/T (modell 2), inte visade 
ett signifikant samband under något av undersökningsåren.  Skuldratiot påverkades också av 
regressionsmodellen där förlust användes istället för ROA (modell 3), där skuldratiot 
uppvisade ett signifikant samband med revisionsarvodet under både 2008 och 2009. Genom 
att ROA och skuldratiot påverkades annorlunda i regressionsmodellerna när förutsättningarna 
ändras, i och med att en variabel byttes, ifrågasätter vi hur pass bra regressionsmodellerna är.   
 
Trots att modellerna kan ifrågasättas anser vi att kundfodringar och lager delat i totala 
tillgångar, (KF+L)/T, indikerar att variabeln ökade revisionsarvodet under 2007. Och att 
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variablerna var för sig kan tyda på att det endast är mängden kundfodringar i relation till 
totala tillgångar som påverkar revisionsarvodet under samtliga undersökningsår, hos företag 
på Small - och Mid cap. Därmed är kundfodringar delat i totala tillgångar ett bättre mått för 
risk hos de företagen. Det styrks dessutom utav att nästan 20 % av urvalet bestod av 
tjänsteföretag och kan därför antas ha små eller obefintliga lager.  
 
Både den kombinerade variabeln, (KF+L)/T, och variablerna var för sig, KF/T och L/T, är 
enligt tidigare forskning båda mått för risk hos företag, även om det debatteras kring huruvida 
variablerna utgör ett mått för den inneboende risken eller för komplexitet hos företag (Hay et 
al. 2006, Choi et al. 2010, Gonthier-Besacier & Schatt, 2007). Trots att vi valde att 
variablerna skulle visa risken hos företag, finner vi det logiskt att måttet används för att 
förklara både komplexitet och risk, eftersom ett komplext företag ofta har en större risk än ett 
mindre komplext företag (ISA 315, s.277).  
 
(KF+L)/T visade ett positivt signifikant samband under 2007 och inget samband under 2008 
och 2009. Vi antar därför att under 2007 ökade revisionsansträngningen när kundfodringar 
och lager var stora i relation till de totala tillgångarna. Vi finner det märkligt att sambandet 
endast existerade under 2007 och inte under 2008 och 2009 när finanskris rådde i Sverige. Av 
det icke existerande sambandet kan vi endast uttala oss om att högre kundfodringar och lager 
inte visade ett samband med revisionsarvodet, och därav inte med revisionsansträngning, 
under 2008 och 2009. Trots att vi inte kan förklara varför tycker vi det är underligt att det inte 
fanns ett samband mellan revisionsarvodet och riskvariabeln eftersom Herrmann, et al. (2008)  
menar att i finansiell kris har företag incitament att dölja sämre presterande och det borde 
enligt vår mening ha lett till att revisorerna kontrollerade kontona lager och kundfodringar 
mer noggrant. Men eftersom det inte föreligger ett samband var det andra faktorer som 
påverkade revisionsarvodet under 2008 och 2009 än kundfodringar och lager delat i totala 
tillgångar. Men som nämns kan kritik riktas till modellen och därav kan slumpen påverkat 
resultatet. 
 
En ökad förståelse för risk visades genom uppdelningen av den kombinerade variabeln till, 
kundfodringar delat i totala tillgångar (KF/T), och lager delat i totala tillgångar (L/T). Det 
positiva sambandet som existerade mellan kundfodringar delat i totala tillgångar och 
revisionsarvode, under alla undersökningsåren, visade att kundfodringar var en faktor som 
ökade revisionsansträngningen både i lågkonjunktur och i högkonjunktur och därmed en 
faktor som revisorer tog hänsyn oavsett konjunkturläge. Lager däremot visade inget 
signifikant samband under något av åren och det kan bero på, som ovan nämns, att 20 % av 
urvalet var tjänsteföretag och hade förmodligen små - eller inget lager alls. 
 
Det framgår av fördjupningen av faktorerna (modell 3) att det var kundfodringar som 
revisorer ansåg ökade risken hos företag och att företag med större kundfodringar hade under 
2007-2009  en högre revisionsansträngning. Trots att den fördjupade modellen (modell 3) 
väckte vår uppmärksamhet till att modellen inte uteslöt slumpen fullt, eftersom ROA och 
skuldratiot påverkades betydande när förutsättningar i modellen ändrades, anser vi att 
kundfodringar är en riskvariabel i företag. En förklaring till att kundfodringar delat i totala 
tillgångar är en riskvariabel, är att kundfodringar kan företag periodisera fördelaktigt, och 
därmed höja resultatet genom att redovisa kundfodringar som en intäkt innan bokslutet. Som 
tidigare forskning visat ska stora periodiseringar hos ett företag öka revisionsarvodet, 
antingen pågrund av större ansträngning av revisorn och därav fler nedlagda timmar, eller 
pågrund av den ökade risken att ett misstag kan uppstå, och därav risken för en rättstvist för 
revisorn (Schelleman & Knechel, 2010). Studien visade inte hur revisorer hanterar 
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periodiseringar men eftersom kundfodringar är ett konto som kan periodiseras anser vi att det 
kan vara en förklaring till varför kundfodringar är en variabel som ökar revisionsarvodet. 
Slutsatsen av detta är att kundfodringar påverkar revisionsarvodet i samma grad under hög – 
som lågkonjunktur. Att KF/T ökade revisionsarvodet under samtliga år visade att det är en 
faktor som påverkade revisionsansträngningen i hög – som lågkonjunktur. Medan större lager 
i relation till totala tillgångar inte påverkade revisionsansträngningen, varken i hög – eller 
lågkonjunktur.  
 
I en finansiell kris är det möjligt att företag redovisar aggressivt (Herrmann et al. 2008) och 
det kan påverka lönsamhetsmåttet ROA. Den aggressiva redovisning kan öka ROA då 
företagsledningen vill visa ett högt resultat. Dock påverkades ROA i regressionsmodellerna 
när förutsättningarna i modellen förändras.  ROA visade olika resultat när variabeln (KF+L)/T 
användes och när KF/T och L/T användes. Det vi kan utläsa ur regressionsmodellerna är att 
ROA visade ett samband med revisionsarvodet under 2008 i den modifierade modellen 
(modell 2) och i den fördjupande regressionsmodellen (modell 3) under 2007 och 2009. 
Vilket tyder på att företag med sämre finansiellt presterande ökade revisionsansträngningen 
under både hög – och lågkonjunktur.  Sammanfattningsvis finner vi det svårt att dra en 
slutsats kring ROA då vi ställer oss frågande till att modellerna visade olika resultat. Därmed 
kan vi inte med säkerhet uttala oss om huruvida ROA påverkade revisionsansträngningen 
under hög – respektive lågkonjunktur.  
 
Förlust visade ett signifikant samband med revisionsarvodet under 2007 och 2009 vilket 
innebär att det existerar ett samband mellan företag som redovisar ett negativt resultat och ett 
högre revisionsarvode, vilket stämmer med vad Hay et al. (2006) och Choi et al. (2010) 
menar. I och med att vi förutsätter att revisionsarvodet baseras på revisionsansträngningen 
menar vi att företag som redovisat en förlust utsattes för en noggrannare granskning än 
företag som redovisade positivt resultat. Vi kan inte med säkerhet uttala oss om förlust 2008 
då vi inte fann något signifikant samband däremot kan det vara en indikator på att revisorer 
inte tog företagets negativa resultat i beaktande, räknat i revisionstimmar, när man 
genomförde revisionen. Men eftersom det definitivt var högkonjunktur 2007 och definitivt 
lågkonjunktur 2009, ökade revisionsansträngningen om företaget visade ett negativt resultat 
både i hög – och lågkonjunktur.  
 
Skuldratiot är ytterligare en riskvariabel, och likt ROA svår att formulera en slutsats kring 
eftersom den visade olika resultat när förutsättningarna i regressionsmodellerna ändrades. I 
den modifierade regressionsmodellen (modell 2) visade skuldratiot ett signifikant samband 
2008. I fördjupningen av faktorerna, KF/L och L/T, separat representerade (modell 3) visade 
skuldratiot inte ett samband med revisionsarvodet och i regressionsmodellen med ROA 
exkluderad och förlust inkluderade (modell 4) visade skuldratiot ett samband med 
revisionsarvodet under 2008 och 2009. Men oavsett signifikans visade skuldratiot en negativ 
koefficient i samtliga modeller. 
 
Den negativa koefficienten innebär att ökade långfristiga skulder i relation till totala 
tillgångade minskade revisionsansträngningen. Detta är i samstämmighet med Gul & 
Goodwin (2010), att banken utgör ytterligare en kontrollant till företaget och minskar därför 
revisionsansträngning. Hope et al. (2010) menar att en ökad agent - principalproblematik ökar 
revisionsarvodet då risken för att de finansiella rapporterna kan vara inkorrekta ökar, och 
studiens resultat bekräftar att revisorn torde se långivare, kreditinstitut, som en ytterligare 
granskare av företaget och därigenom anse att det medför en lägre revisionsrisk som minskar 
agent – principalproblematiken och minskar revisionsarvodet, och därmed 
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revisionsansträngningen. Därmed stämmer inte vår studie med Zhang (2009) och Hay et al. 
(2006) som menar att skulder bör öka revisionsarvodet och därmed revisionsansträngningen. 
Och som ovan nämns agerar kreditinstituten som ytterligare en granskare och minskar 
revisionsarvodet. Trots att vi ifrågasätter slumpens inverkan i modellerna tyder resultatet på 
att ökade långfristiga skulder i relation till totala tillgångar minskade revisionsansträngningen, 
och är därför hos företag på Mid cap och Small cap ingen variabel som indikerade risk i ett 
företag under 2007-2009.  
 
Sammanfattningsvis påverkade risken hos företag revisionsansträngningen under hög – som 
lågkonjunktur. Variablerna för risk visade olika påverkan på revisionsansträngningen under 
2007-2009. Kundfodringar delat i totala tillgångar (KF/T) visade sig vara en bättre variabel 
för risk än den kombinerade variabeln, (KF+L)/T, vilket kan bero på att urvalet till 20 % 
består av tjänsteföretag. Lager delat i totala tillgångar (L/T) påverkade inte 
revisionsansträngningen under 2007-2009, detsamma gäller antal dagar från bokslut till 
publicering av revisionsberättelsen. Skuldratiot minskade revisionsansträngningen under 
2007-2009. Förlust ökade revisionsansträngningen i hög – och lågkonjunktur. ROA visade 
varierande resultat beroende på förutsättningarna i modellen och därav framgår det inte hur 
ROA påverkade revisionsansträngningen under 2007-2009. 

6.1.3 Revisorns erfarenhet 
För att bidra med ökad kunskap till forskningsområdet om vad som påverkar 
revisionsansträngningen valde vi att inkludera revisorns erfarenhet som en 
undersökningsvariabel i regressionsmodellen. Eklöv (1998:111,112) menar att revisorns 
erfarenhet och kunskap är viktig både för planeringen av revisionen och i genomförandet av 
den. Dikolli et al. (2004:46) och Herrmann et al. (2008) förklarar att expertis är nödvändigt i 
lågkonjunktur då riskerna ökar i företag. Vilket kan innebära att revisor med längre erfarenhet 
efterfrågades i större utsträckning än i högkonjunktur då de besitter mer expertis och kunskap. 
På grund av att revisorer har mer expertis och kunskap torde det logiskt innebära att en mer 
erfaren revisor har ett högre arvode än en revisor med kortare erfarenhet. Som Dikolli et al. 
(2004) menar borde denna faktor göra sig mer påtaglig under en finansiell kris då företag 
presterar sämre. 
 
Som belyst i föregående kapitel och under hypotesbesvarningen fanns inget signifikant 
samband på att lång erfarenhet, auktoriserad i 23-49år, eller medel erfarenhet, auktoriserad 
16-22år, jämfört med kort erfarenhet påverkar revisionsarvodet oavsett hög- eller 
lågkonjunktur. 
 
Hade vi nöjt oss med 0,1 signifikansnivå skulle lång erfarenhet jämfört med kort erfarenhet 
visat ett samband med revisionsarvodet under 2009. Revisors erfarenhet har visat sig påverka 
omfattning av revisionen där en revisor med kortare erfarenhet använder ett lägre väsentligt 
belopp i revisionen vilket medför att granskning blir mer omfattande än revisorer med längre 
erfarenhet (Messier et al. 2005:177). Detta skulle kunna indikera att sambandet borde vara 
negativt, att lång erfarenhet minskar revisionsarvodet, och i vårt antagande 
revisionsansträngningen, men resultaten visade att revisor med längre erfarenhet har högre 
arvoden. Dock kan det förklaras av att revisor med lång erfarenhet reviderar de större och mer 
komplexa, riskfyllda företagen i urvalet och det skulle innebära ett högre arvode. Men 
eftersom det endast var signifikant på 0,1 signifikansnivå under 2009 kan det indikera att fler 
revisorer med lång erfarenhet reviderade företag då revisionsbyråerna ansåg att företagens 
redovisning kunde ha försämrats (Herrmann, et al. 2008:45) än under 2007 och 2008.   
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Då vi anser att slumpen avgör för mycket med en högre signifikansnivå anser vi att vi inte kan 
uttala oss om ett samband föreligger med revisionsarvodet under 2009 men att det kan vara en 
indikation att det finns ett möjligt samband mellan revisorns erfarenhet och 
revisionsansträngningen under en lågkonjunktur. En förklaring till att inget samband visades 
på 0,05 signifikansnivå kan beror på att flertalet av revisorerna reviderade mer än ett företag 
på både Mid cap och Small cap, vilket resulterar i att urvalet blev för litet. Vi kan inte vidare 
uttala oss om erfarenhet påverkar eller inte påverkar revisionsansträngningen annorlunda i en 
finansiell kris men vi anser att lång erfarenhet troligtvis indikerar att de reviderar de största 
kunderna hos revisionsbyråerna och inte att det indikerar huruvida kvaliteten på revisionen 
påverkas om revisorn har lång, medel eller kort erfarenhet.  
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Slutsats 
I detta kapitel leder diskussionen förd i föregående kapitel till undersökningens slutsats. Samt 
presenteras kontributionen av undersökningen och förslag till fortsatt forskning.  

Revisionsarvodet har ökat mellan åren och vi menar att det innebär att 
revisionsansträngningen har ökat. Ökningen kan inte endast förklaras av tillväxten hos 
företagen och inte med hjälp av inflationen.  
 
Undersökningen visar att komplexiteten hos ett företag påverkar revisionsarvodet på samma 
vis under en tidsperiod som innefattar en hög- och lågkonjunktur. Studien har säkerställt att 
utländska dotterföretag ökar revisionsansträngningen. Riskvariabeln KF/T ses av revisorer 
som en ökad risk i företaget och ökade revisionsansträngningen i både hög- och 
lågkonjunktur, detsamma gäller för företag som har redovisat ett negativt resultat. Studien 
visar att skuldratiot med största sannolikhet inte ökar revisionsansträngningen utan snarare 
minskar ansträngningen, det vill säga att den minskar agentproblematiken hos företag och att 
kreditinstituten ses som ytterligare en granskare. Revisorns erfarenhet, visade inget signifikant 
samband med revisionsarvodet och är därav ingen faktor som påverkar 
revisionsansträngningen i varken hög- eller lågkonjunktur. Vi tror därför att andra faktor än 
de undersökta kan inverka på revisionsansträngningen. Vi har endast indikationer på att det är 
konjunkturen som har påverkat ansträngningen och ökningen i revisionsarvodet kan bero på 
andra faktorer än konjunkturläget. 
 
Studien visar att revisionsansträngningen var högre i lågkonjunktur än i högkonjunktur, 
genom att revisionsarvodet var högre 2009 än 2007. Eftersom revisorerna granskade 
faktorerna, komplexitet och risk, noggrant oavsett hög - eller lågkonjunktur kan vi inte uttala 
oss om vad som ökade revisionsansträngningen utan endast att det skedde en ökning.   
 

7.1 Kontribution 
Studien visar att revisorer granskar samma faktorer under hög – och lågkonjunktur. Eftersom 
revisionsansträngningen, mätt i revisionsarvodet, var högre 2009 jämfört med 2007 visar det 
att ansträngningen var högre under lågkonjunkturen 2009 än i högkonjunkturen 2007. Trots 
att vi inte säkert kan uttala oss om att det var konjunkturen som ökat ansträngningen utan att 
det kan ha varit andra faktorer som påverkade så indikerar studien att revisorer ökar sin 
ansträngning när konjunkturläget försämras. Detta visar användarna av den finansiella 
informationen att i lågkonjunktur när oro finns att företag presterar sämre ökar revisorerna sin 
ansträngning och därmed kan användarna av årsrapporter lita på att informationen är 
säkerställd. Studien har bidragit till att visa att revisionsansträngningen ökade under 
lågkonjunkturen 2009 i Sverige. Att revisionsansträngningen var högre under 2009 än 2007 
visar att revisorer utför revisioner av hög kvalitet och anpassar revisionen till det rådande 
konjunkturläget, vilket är överrensstämmande med vad som anges i standarderna (ISA). 

Om detta har en påverkan på utformningen av standarderna är svårt att förutse men det kan 
visa att det med fördel ska framgå i varje standard att revisionen ska anpassa revisionen efter 
konjunkturläget eftersom företag påverkas av samhällsklimatet och därmed måste revisionen 
anpassas därefter. 
 
Sammanfattningsvis har studien visat att revisionsansträngningen ökade under 
lågkonjunkturen hos företag på Mid cap och Small cap under 2009, jämfört med 2007.  
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Studien visade att svenska - och totala dotterföretag hade ett negativt samband med 
revisionsarvodet, vilket visade att en ökning i antal inhemska - eller totala dotterföretag 
minskar revisionsansträngningen hos revisorerna.  Som tidigare nämns är det i strid mot 
tidigare forskning som genomförts på andra marknader än den svenska. Därför skulle det vara 
intressant att närmare undersöka hur revisorer förhåller sig till svenska – och totala 
dotterföretag i koncerner.  
 
Vi fann inget samband mellan revisorns erfarenhet och revisionsarvodet, detta borde 
undersökas djupare med ett större urval för att se om erfarenhet är med och bidrar till antingen 
en högre – eller lägre revisionsansträngning. 
 
Det kan även vara intressant att studera revisionsansträngningen hos olika branscher. Då 
denna studie inte tagit hänsyn till branschinriktning. 
 
Vi utförde en kvantitativ studie och kan därför vi inte yttra oss om varför revisorerna agerar 
på ett visst sätt under en hög-respektive lågkonjunktur, intressant fortsatt forskning torde vara 
att undersöka vad som påverkar revisorn att agera annorlunda.  
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Sanningskriterier 
För att öka transparensen och kvaliteten i studien kommer vi i detta kapitel att gå igenom 
sanningskriterierna Validitet och Reliabilitet. 

8.1 Validitet 
Validitet handlar om att veta att det vi ämnar undersöka överrensstämmer med vad vi faktiskt 
undersöker (Patel & Davidsson, 2003:98). Vanligtvis brukar man dela upp validiteten i 
begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. (Byrman & Bell, 2005:48) 
 
Begreppsvaliditet brukar även kallas teoretisk validitet och handlar främst om att säkerställa 
att ett särskilt mått verkligen spelar det som var tanken med måttet. (Bryman & Bell, 2005:48) 
Det är absolut möjligt att ifrågasätta huruvida revisionsarvodet verkligen speglar 
revisionsansträngningen mätt i antal arbetade timmar. Vi har dock valt att gå denna väg då 
tidigare forskning kring ämnet valt att mäta revisionsansträngningen och revisionsarvodet på 
detta sett.  Vi anser följaktligen att det är ett erkänt och accepterat mått inom 
forskningsområdet. Med det sagt torde man vara medveten om att vissa vetenskapsmän menar 
att detta inte alls är ett bra mått för revisionsansträngning och revisionsarvodet, denna 
problematik har belysts i uppsatsen och vi har valt att följa vad majoriteten av den tidigare 
forskningen är baserad på.  
 
Den interna validiteten syftar till att förklara hur pass övertygad vi kan vara över hur 
variationen i den oberoende variabeln kan förklaras genom den beroende variabeln (Bryman 
& Bell, 2005:49), i vårt fall revisionsarvodet. Då revisionsarvodet torde anses vara komplext 
och bero på en mängd olika faktorer, vissa faktorer som vi undersökt men förmodligen andra 
faktorer också har vi inledningsvis valt att genomföra mulitkollinearitetstest för att direkt 
utesluta faktorer som har ett närmare samband med varandra, detta för att ge studien hög 
tillförlitlighet. Vi har därefter valt att använda oss av en väl accepterad regressionsmodell som 
mycket av den forskning som vår studie bygger på har använt sig av.  Som nämns i 
vetenskaplig metod är multipel linjär regression är den vanligaste metoden som används inom 
den företagsekonomiska forskningen (Hair et al, 1998:141). Vi har även valt att använda oss 
av kontrollvariabler för att säkerställa att våra slutsatser inte dras på felaktiga grunder, bland 
annat har storleken på företaget, mätt i både omsättning eller totala tillgångar, visat sig vara en 
avgörande faktor i en ökning av revisionsarvodet. 
 
Den sista typen av validitet är den externa validiteten vilken handlar om generaliserbarhet, 
kommer vårt resultat kunna appliceras på andra observationer (Bryman & Bell, 2005:49, 100) 
Då vår studie är gjord på Stockholmsbörsens Mid cap och Small cap anser vi oss inte i särskilt 
stor utsträckning kunnat påverka urvalet och generaliserbarheten torde vara god. Dock borde 
man med försiktighet applicera detta på andra listor i Sverige, då företagen vi studerat har 
varit medelstora noterade svenska bolag. Det är möjligt att de allra största svenska företagen 
skulle reagera annorlunda, detsamma gäller de allra minsta bolagen i Sverige noterade som 
onoterade. Viktigt att ha i baktanke är att vår studie är gjort på den svenska marknaden och 
hur de svenska företagen påverkades av den finansiella krisen. Då många regelverk kring 
bolag är harmoniserade mellan världens länder finns det dock fortfarande skillnader och vissa 
länder påverkades betydligt mer av finanskrisen än vad Sverige gjorde och det är då möjligt 
att detta skulle ha gett ett annat utslag. 
 
Som nämns tidigare torde man med försiktighet applicera denna studie på icke-noterade 
svenska bolag, där revisionsplikten för många nu är avskaffad kan det eventuellt finnas andra 
incitament och anledningar till vad revisionsansträngningen och revisionsarvodet baseras på. 
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Agentteorin och intresseasymmetrin existerar inte heller i samma utsträckning som vid 
noterade bolag då många mindre företag är ägarledda och uppdelningen mellan ledning och 
ägare inte existerar. 
 

8.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten syftar till att förklara tillförlitligheten i studien, det vill säga om resultatet i 
studien skulle få samma utslag om undersökningen genomfördes på nytt. (Bryman & Bell, 
2005:48) Vi anser att tillförlitligheten i studien är god, då nyckeltal och faktorer vi använt oss 
av baseras på tidigare forskning som varit publicerade i erkända vetenskapliga tidsskrifter och 
peer-reviewed vilket innebär att artiklarna har gått igenom granskning och kontroll innan 
publicering. Vi menar även att valet av datainsamling har skett med hög tillförlitlighet från 
databas som används av Umeå universitetsbibliotek. Denna studie är i mångt och mycket 
baserad på andrahandsinformation, vilket resulterar i att informationen i säg inte kan påverkas 
lika mycket som ett intervjuobjekt som kan ändra sina påståenden vid en eventuell replikation 
av studien. Med detta sagt blir istället tillförlitligheten i undersökningen att vi har samlat in 
och mätt den information vi fått på rätt sätt. Den mänskliga faktorn finns med då vi i vissa fall 
manuellt behövt mata in data, detta har skett av oss båda då det skulle blivit för tidskrävande 
att en person gick igenom all data själv. Detta betyder i sig att vi förmodligen har valt olika 
sätt att gå tillväga vid insamlandet och risk för mänskliga fel och felinmatningar existerar. 
Men då urvalet är relativt stort anser vi att någon systematisk felinmatning inte har skett och 
den eventuella felinmatningen som skulle kunna ha skett torde vara så liten i förhållande till 
urvalet att det inte borde ha avgörande påverkan på resultatet.  I den praktiska metoden har vi 
grundligt gått ingen vårt tillvägagångssätt för att göra en replikation av studien möjlig. 
 
När det kommer till val att modell och hypoteser har vi följt det som används flitigt i 
forskarvärden och studierat tidigare studier inom området för att genomföra 
regressionsmodellen på ett så snarlikt sätt som möjligt. Det är av den anledningen vi har valt 
att använda oss av en regressionsmodell som genomförts i dataprogrammet SPSS som också 
flitigt används i forskarvärlden. Vi menar därför att tillförlitligheten i regressionsmodellerna, 
hypoteser och dataprogram är hög då de är baserade på tidigare forskning och erkända 
statistiska modeller och program. Det som kan minska tillförlitligheten i studien är att 
regressionsmodellerna vi använt oss av i studien har visat sig lite skakiga och vissa samband 
mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna har förändrats när vi bytt ut en 
variabel mot en annan. 
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Appendix 1 
Tabell 19 Bortfall 

Mid Cap Small Cap 
Addtech Coastal Contacts Inc. 
Arise Windpower AB  Bong Ljungdahl 
Black Earth Farming EpiCept 
Bure Equity  
CDON Group Etrion Corporation 
Corem Property Group Global Health Partner 
EnQuest Plc. Kabe 
Hexpol AB KnowIT 
Höganäs Luxonen 
Transcom WorldWide Metro International 
Vostok Nafta Investment NAXS Nordic Access Buyout Fund 
Unibet Group Nordic Mines 
SAS PSI Group 
Öresund Sensys Traffic 
 Svedbergs 
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Tabell 20 Korrelationsmatris 2007 

 Rev- 
Arvode 

Tot.Df Ut. Df Swe. 
Df 

Dag KF+L/T ROA Skuld-ratio 

Revisions 1 ,296** ,423** ,070 -,182* ,098 ,097 ,091 
Totala. Df ,296** 1 ,549** ,827** -,068 ,020 ,185* ,013 

Ut. Df ,423** ,549** 1 -,017 -,107 ,174* ,136 ,007 
Swe. Df ,070 ,827** -,017 1 -,009 -,094 ,130 ,010 
Dagar -,182* -,068 -,107 -,009 1 -,102 -,204* -,004 

KF+L/T ,098 ,020 ,174* -,094 -,102 1 ,278** ,234** 
ROA ,097 ,185* ,136 ,130 -,204* ,278** 1 ,163* 

Skuldratio ,091 ,013 ,007 ,010 -,004 ,234** ,163* 1 
Erfarenhet ,060 ,047 -,116 ,135 -,064 ,061 ,039 ,017 

Ålder ,060 ,180* -,095 ,277** -,086 ,060 ,082 ,059 
Ln tillgångar ,585** ,387** ,153 ,360** -,210* -,120 ,209** ,130 

Ln Oms ,641** ,345** ,284** ,221** -,241** ,359** ,494** ,246** 
Förlust -,118 -,241** -,163* -,179* ,119 -,223** -,736** -,124 
FKF ,234** ,222** ,095 ,202* -,027 -,195* ,150 ,036 
Byrå ,087 -,085 ,029 -,121 -,055 ,070 -,034 -,069 

 
 

 Erfaren Ålder Ln.T Ln.Oms Förlust FKF Byrå 
Revisionsarvode ,060 ,060 ,585** ,641** -,118 ,234** ,087 

Totala Df ,047 ,180* ,387** ,345** -,241** ,222** -,085 
Utl. Df -,116 -,095 ,153 ,284** -,163* ,095 ,029 
Swe. Df ,135 ,277** ,360** ,221** -,179* ,202* -,121 
Dagar -,064 -,086 -,210* -,241** ,119 -,027 -,055 

FK+L/T ,061 ,060 -,120 ,359** -,223** -,195* ,070 
ROA ,039 ,082 ,209** ,494** -,736** ,150 -,034 

Skuldratio ,017 ,059 ,130 ,246** -,124 ,036 -,069 
Erfarenhet 1 ,907** ,014 ,035 ,028 -,013 -,078 

Ålder ,907** 1 ,109 ,082 -,071 ,046 -,093 
Ln. Tillgångar ,014 ,109 1 ,722** -,294** ,158 ,063 

Ln. Oms ,035 ,082 ,722** 1 -,395** ,216** ,141 
Förlust ,028 -,071 -,294** -,395** 1 -,099 ,002 
FKF -,013 ,046 ,158 ,216** -,099 1 -,091 
Byrå -,078 -,093 ,063 ,141 ,002 -,091 1 

** Multikollinäriteten är signifikant på 1-procentnivån. 

1 
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* Multikollinäriteten är signifikant på 5-procentnivå 
 
 
 
Tabell 21 Korrelationsmatris 2009 

 Rev- 
Arvode 

Tot.Df Ut. Df Swe. 
Df 

Dag KF+L/T ROA Skuld-ratio 

Revisions 1 ,352** ,493** ,103 -,153 ,126 ,051 ,182* 
Totala. Df ,352** 1 ,537** ,843** -,033 -,009 ,087 ,267** 

Ut. Df ,493** ,537** 1 ,000 -,103 ,167* ,092 -,056 
Swe. Df ,103 ,843** ,000 1 ,016 -,118 ,044 ,352** 
Dagar -,153 -,033 -,103 ,016 1 -,147 -,150 ,117 

KF+L/T ,126 -,009 ,167* -,118 -,147 1 ,128 -,344** 
ROA ,051 ,087 ,092 ,044 -,150 ,128 1 -,001 

Skuldratio ,182* ,267** -,056 ,352** ,117 -,344** -,001 1 
Erfarenhet ,076 ,047 -,074 ,103 -,101 ,032 -,020 ,064 

Ålder ,069 ,180* -,068 ,254** -,055 ,054 -,008 ,167 
Ln tillgångar ,586** ,392** ,197* ,339** -,224** -,180* ,089 ,558** 

Ln Oms ,669** ,331** ,326** ,184* -,282** ,320** ,216** ,251** 
Förlust -,146 -,177* -,171* -,101 ,085 -,011 -,485** -,092 
FKF ,289** ,249** ,212** ,160 -,044 -,152 ,110 ,164* 
Byrå ,063 -,085 ,024 -,116 -,017 ,075 -,060 -,125 

 
 

 Erfaren Ålder Ln.T Ln.Oms Förlust FKF Byrå 
Revisionsarvode ,076 ,069 ,586** ,669** -,146 ,289** ,063 

Totala Df ,047 ,180* ,392** ,331** -,177* ,249** -,085 
Utl. Df -,074 -,068 ,197* ,326** -,171* ,212** ,024 
Swe. Df ,103 ,254** ,339** ,184* -,101 ,160 -,116 
Dagar -,101 -,055 -,224** -,282** ,085 -,044 -,017 

FK+L/T ,032 ,054 -,180* ,320** -,011 -,152 ,075 
ROA -,020 -,008 ,089 ,216** -,485** ,110 -,060 

Skuldratio ,064 ,167 ,558** ,251** -,092 ,164* -,125 
Erfarenhet 1 ,907** ,018 ,028 -,009 ,049 -,078 

Ålder ,907** 1 ,104 ,065 -,019 ,058 -,093 
Ln. Tillgångar ,018 ,104 1 ,719** -,277** ,408** ,050 

Ln. Oms ,028 ,065 ,719** 1 -,240** ,312** ,115 
Förlust -,009 -,019 -,277** -,240** 1 -,183* ,160* 
FKF ,049 ,058 ,408** ,312** -,183* 1 ,017 
Byrå -,078 -,093 ,050 ,115 ,160* ,017 1 

** Multikollinäriteten är signifikant på 1-procentnivån. 
* Multikollinäriteten är signifikant på 5-procentniv 
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