
 

 

 

Revisionsarvodets reaktion på riskrelaterade 
händelser 

 
 
 
 
 

Patricia Paro 
 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för redovisning och handelsrätt 

Svenska handelshögskolan 

Vasa 
 

2018 

< 



   

 

 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution: 

Institutionen för redovisning och handelsrätt 

Arbetets art: 

Magisteravhandling 

Författare och Studerandenummer: 

Patricia Paro, s137981 

Datum:  

09.05.2018 

Avhandlingens rubrik:  

Revisionsarvodets reaktion på riskrelaterade händelser 

Sammandrag: 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur oförväntade och icke-kontrollerbara 

riskfyllda händelser påverkar revisionsarvodet hos börsnoterade företag. Dessa 

händelser är av extern karaktär och därmed något som företaget själv har svårt att 

påverka. Tidigare forskning angående vilka faktorer som bestämmer revisionsarvodet är 

rätt omfattande och forskare har undersökt flera olika determinanter. Som också 

konstateras i denna avhandling så är storleken på det reviderade företaget den faktor 

som är mest avgörande. Vidare är även komplexitet och affärsrisk andra faktorer som 

enligt tidigare studier har en inverkan på arvodet.  

De riskfyllda händelser som undersöks i denna avhandling är som redan nämnts externa 

och oförutsägbara. Dessa risker är makroekonomisk nedgång (finanskris) och en 

minskad inkomst hos befolkningen. Vidare inkluderas även ett mått för företagens 

finansiella ställning, Altman Z-score, som mäter sannolikheten för att ett företag går i 

konkurs. 

Undersökningens empiriska del utförs genom ett kvantitativt tillvägagångssätt och 264 

nordiska börsnoterade företag ingår i undersökningen. Tidsspannet är en tidsperiod på 

10 år (2007-2016) för att effekterna av finanskrisen 2008-2009 ska kunna uppfattas. 

Sambanden mellan revisionsarvodet och variablerna av intresse undersöktes med hjälp 

av regressionsanalyser. Efter analysen var gjord kunde konstateras att sannolikheten för 

att revisionsarvodet påverkas av dessa händelser, så som finanskrisen och en minskad 

köpkraft hos befolkningen, är signifikant. Altman z-score kan även direkt relateras till 

arvodets nivå genom att ett sämre finansiellt läge leder till ett högre revisionsarvode. 
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1 INLEDNING 

En rad olika förändringar har skett inom revisionsområdet på 2000-talet, vilka har 

kommit att påverka både revisionsbolagen men även deras klienter. Fallet av Arthur 

Andersen år 2002 i samband med Enron- skandalen har satt större press på 

revisionsbolag. Som ett resultat av olika skandaler infördes The Sarbanes- Oxley Act 

(2002) i USA. Dess syfte är att skydda investerare genom att förbättra tillförlitlighet med 

avseende på företagsinformation. SOX 2002 innehåller reglementen med avseende på 

bland annat revision, valfritt byte av revisionsbolag, kvalitetskontroller och 

revisionsstandarder. (SOX 2002) Alla dessa områden har starka kopplingar till den 

revisionstjänst som utbyts mellan revisor och klient och alla dessa kommer även att 

påverka priset som revisorn kräver. Större krav på den externa revisionen avseende 

kvalitet och genomförande inverkar direkt på priset. 

I enlighet med Palmrose (1989) finns revisionsarvodet specificerat i ett kontrakt vilket 

gäller mellan revisorn och den reviderade. Två olika typer av kontrakt tas upp, nämligen 

kontrakt med en förutbestämd avgift och kontrakt med kostnadsersättning (cost- 

reimbursement). Vidare anser Palmrose (1989) att typen av kontrakt kan påverka både 

revisionsarvodet och antalet timmar. Till exempel är det främst klienten som bär risken 

under ett kostnadsersättningskontrakt eftersom att avgiften bestäms först efter att 

kontraktet är gjort och revisorn har kartlagt storleken och utsträckningen för den 

kommande revideringen. (Palmrose 1989) Bortsett från dessa kontrakt så finns flera 

tidigare undersökningar som behandlar revisionsarvodet med syftet att kartlägga 

förhållandet mellan revisionsarvodet och olika faktorer som inverkar på arvodets nivå. 

En ofta förekommande teori är att revisionsarvodet stiger ju bättre kvalitén är. Till 

exempel kan Big 4 revisionsbolag (EY, Deloitte, KPMG och PWC) ofta ta ut högre utgifter 

eftersom att de anses ha bättre kunskap och större inflytande på revisionsobjektet än 

mindre revisionsföretag och därmed antagligen också bättre kvalité. En ytterligare faktor 

som varit föremål för så gott som alla tidigare undersökningar inom detta område är 

storleken på det reviderade företaget, vilket är logiskt i och med att ett större företag är 

med tidskrävande att revidera. 

För att ännu belysa utbredningen av forskning om determinanter så har många forskare 

förutom kvalitet och storlek till exempel funnit att ett företags komplexitet inverkar 

direkt på arvodet. Även affärsrisk, intern kontroll och geografisk belägenhet har 

undersökts. Rätt få forskare har dock hittills fokuserat på hur revisionsarvodet påverkas 
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vid en nedgång i ekonomin som till exempel vid en finanskris. Andra typer av externa 

riskers inverkan på revisionsarvodet är vidare ett rätt outforskat ämne. Studier som 

undersökt hur revisionsarvodet påverkats vid en makroekonomisk kris har kommit fram 

till varierande resultat. Vid en snabb inblick kan konstateras att resultaten är väldigt 

regionsspecifika. Alexeyeva & Svanström (2015) har i sin undersökning konstaterat att 

undersökningar från Australien och Kina visar på en ökning i revisionsarvodet under 

kristiden medan amerikanska undersökningar, så som Sonu, Ahn & Choi (2017), har 

funnit en minskning i arvodet som följd av att företag valt att vidta sparåtgärder.  

1.1 Problemområde 

 Flera forskare har, som tidigare nämnts, undersökt sambanden mellan olika typer av 

determinanter för revisionsarvodet och revisionsarvodets nivå. Dessa determinanter kan 

vara av olika slag och ha olika inverkan. Vidare kan de även skilja sig mellan olika länder 

som följd av olika politiska beslut och specifika lagar. Tidigare forskningar har tagit fram 

olika typer av modeller för vad som kan påverka prissättningen och en av de främsta 

determinanterna har visats vara storlek men även komplexitet och affärsrisk har visats 

vara väldigt relevanta (Firth 1997; Simunic 1980).  

 

I denna avhandling ligger fokus på hur revisionsarvodet byggs upp samt hur olika 

riskfaktorer kan påverka nivån på arvodet. I samband med affärsrisk, vilken främst 

hänger samman med risker kopplade till revisionsuppdraget, så menar Danielsen, Van 

Ness & Warr (2007) att osäkerhet om ett företag leder till att revisorn väljer att inkludera 

ett riskbelopp i arvodet. Vid detta fall består arvodet både av den satsning och tid som 

revisorn tillbringar på att utföra revisionsuppdraget men även en del som reflekterar 

risken som tillkommer i samband med uppdraget. Den risk som antas förekomma i detta 

sammanhang är främst risk för förekomst av revisionsfel i de finansiella rapporterna 

men även en risk för att det reviderade företaget misslyckas med sin verksamhet och 

vidare drar med sig revisorn i fallet. Författarna menar även att riskbeloppets storlek kan 

variera beroende på revisorns transparens till företaget på så vis att ett företag som 

erbjuder en mindre insyn kommer att ha ett högre riskbelopp. (Danielsen et al. 2007) 

I samband med affärsrisk är det även intressant att begrunda andra typer av risker som 

kan vara av betydelse för prissättningen av revisionsarvodet. Medan tidigare forskning 

har valt att rätt långt fokusera på risker i samband med revisionsuppdraget kommer 

denna avhandling att lägga vikten på risker som inte är lika självklara och inte lika 
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frekvent förekommande. Dessa risker kan förklaras som oförutsägbara risker av extern 

karaktär.  

 

En sådan händelse kunde exempelvis vara en makroekonomisk nedgång, vilken även kan 

klassificeras som en oförutsägbar risk av extern karaktär. Vidare är det realistiskt att 

jämföra finanskris med en typ av risk eftersom att finanskrisen förändrar läget på 

marknaden vilket i sin tur påverkar arvodets nivå. Till exempel har Groff, Trobec och 

Iglicar (2017) spekulerat i att finanskrisen skapar ett liknande underlag som konceptet 

revisionsrisk. Därför kan högre revisionsarvoden förväntas som en påföljd av ett ökat 

revisionsansvar. Som resultat av finanskrisen 2007-2009 har många forskare undersökt 

krisen i sig och varför den uppstod. Maher, Tiessen, Colson & Broman (1992) har 

undersökt revisionsarvoden under den ekonomiska nedgången mellan åren 1977 och 

1981 och finner en signifikant minskning i arvodena denna period som följd av en förhöjd 

konkurrens inom revisionsmarknaden. I avhandlingens andra kapitel kommer 

finanskrisen och andra liknande risker att tas upp och förklaras mer ingående.  

 

En tidigare studie, utförd av Hay, Knechel & Wong (2006) för att kartlägga bredden av 

forskning på området, visar att hela 186 olika faktorer har undersökts i olika försök att 

förklara möjliga determinanter. Endast två undersökningar, Niemi (2002) och Niemi 

(2004), har undersökt revisionsarvodets determinanter i finländska förhållanden. 

Medan Niemi (2004) fokuserat på revisionsbyråns storlek och prissättning så har Niemi 

(2002) undersökt förekomsten av riskpremium hos revisionsarvodet. Rätt få studier har 

även utförts i de övriga nordiska länderna och Europa (Thinggaard & Kiertzner 2008). 

Därför vore det av intresse att undersöka revisionsarvodets beteende med inriktning på 

olika oförutsägbara externa risker och det är även relevant att använda Norden som 

geografiskt område. Samtidigt är det även intressant att undersöka om det förekommer 

skillnader mellan de nordiska länderna eller om alla följer samma mönster. 

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur oförväntade och icke-kontrollerbara 

riskfyllda händelser påverkar revisionsarvodet hos börsnoterade företag. För att förklara 

så stor del av de risker som förekommer i samband med ett revisionsuppdrag som 

möjligt, kommer ett par variabler för risk att inkluderas utöver affärsrisk. Dessa övriga 

riskfaktorer kan förklaras som ett företags externa risker, d.v.s. sådana risker som 

företaget i sig inte kan påverka och som till viss del är oförväntade.  
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1.3 Metod och avgränsning 

Avhandlingens empiriska del utgörs av en kvantitativ undersökning vars data är hämtad 

ur Orbis och Data Stream. I undersökningens sampel ingår finansiell data för nordiska 

börsnoterade bolag. Bolagen är noterade på Nasdaq OMX i länderna Finland, Sverige 

och Danmark och de norska bolagen är noterade på Oslo Börs. Island har exkluderats till 

följd av att det slutliga samplet inte innehåller något isländskt företag. Ytterligare 

avgränsningar är att de valda företagen tillämpar IFRS som grund för uppgörande av 

bokslut och att de även upprättar konsoliderade bokslut. 

Valet av att studera förändringar i revisionsarvodet hos nordiska företag baseras på att 

det från tidigare inte förekommer mycket forskning om arvodet på detta geografiska 

område. Vidare är det intressant att kontrollera hur företagen reagerat vid senaste 

finanskris och hur övriga riskfaktorer påverkat arvodet. Att endast avgränsa 

undersökningen till exempelvis finländska listade bolag skulle dock ge för litet sampel. 

Vidare exkluderas finansiella institut och banker från samplet och företag med bristfällig 

data sorteras också bort. Den valda tidsperioden är från 2007 till 2016. Tidsspannet på 

10 år motiveras med att fler observationer ger ett tillförlitligare resultat, år 2008 och 

2009 är även relevanta att inkludera eftersom dessa år representerar finanskrisen. Det 

slutliga samplets storlek är 264 företag och den totala mängden observationer har 

räknats till 2460 stycken.  

Modellen som används baserar sig på tidigare forskning, d.v.s. en regressionsmodell där 

revisionsarvodet är den beroende variabeln. Vidare tillsätts en dummyvariabel för 

finanskrisen och en ytterligare variabel, befolkningens köpkraft, för att representera den 

externa risken. Måttet Altman z-score, som prognostiserar ett företags ekonomiska 

situation, tas även med. Kontrollvarialer är Big 4, det reviderade företagets komplexitet 

och storlek och byte av revisor. Undersökningen görs genom hypotesprövning.       

1.4 Disposition 

Kapitel två kommer att behandla den teoretiska delen av avhandlingen. I kapitlet 

diskuteras först revisionsarvodet i allmänhet och vidare redogörs även för de 

determinanter som valts ut för denna avhandling. Kapitel två innehåller även en 

introduktion till olika typer av risk som förekommer i samband med revision men här 

presenteras även den typ av risk som är föremål för undersökning i denna avhandling. 

Denna typ av risk är extern och svår att påverka för företaget. I slutet av detta kapitel 



 

 

5 

finns även en kort sammanfattning av teorin och här presenteras även de 

undersökningsspecifika hypoteserna. 

I kapitel tre hittas själva forskningsuppgiften tillsammans med beskrivning hur 

undersökningen kommer att utföras. Detta kapitel innehåller även beskrivning av hur 

behövlig data har införskaffats samt redogörelse för det slutgiltiga samplet och de 

variabler som ingår. 

I kapitel fyra redogörs för utformningen av vald data med hjälp av en tabell och vidare 

kommenteras även korrelationen mellan variablerna utgående från en 

korrelationsmatris. I detta kapitel ingår även regressionsanalyser och framställning 

undersökningens resultat genom redogörelse för om hypoteserna accepteras eller 

förkastas. Kapitlet avslutas med en analys av de erhållna resultaten. 

Det sista kapitlet, kapitel 5, innehåller en slutlig diskussion angående tidigare studiers 

resultat samtidigt som denna avhandlings utfall diskuteras i förhållande till dessa 

tidigare studier. Diskussionen leder avslutningsvis till en konklusion. Avhandlingen 

avslutas sedan med förslag till fortsatt forskning inom området och avhandlingens 

kontribution, reliabilitet och validitet kommenteras också. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitel 2 utgör avhandlingens teoretiska referensram. Inledningsvis definieras 

revisionsarvodet och olika determinanter som genom tidigare undersökningar visats ha 

en inverkan på prissättningen av revisionstjänsterna. I och med att determinanterna som 

tidigare utforskats är väldigt många till antalet fokuserar denna avhandling på de som 

utgående från flera tidigare undersökningar konstaterats vara relevanta. I slutet av 

kapitlet presenteras även begreppet risk med fokus på risker som kan inträffa både vid 

ett revisionsuppdrag men även risker som företaget inte själv kan påverka. Vidare 

presenteras även tidigare forskning som gjorts inom området och i slutet av kapitlet 

introduceras även hypoteserna som utformats efter tidigare studiers resultat. 

2.1 Revisionsarvodet 

I enlighet med ISA 200 är revisionens syfte att öka förtroendet för finansiella rapporter 

gentemot användare. I avsikt att öka förtroendet krävs att revisorn lämnar ett uttalande 

som innehållsmässigt beskriver äkthet och rättvishet i rapporterna samt ger bevis att de 

upprättats i enlighet med ett lämpligt ramverk. (ISA 200) Samtidigt förklaras revision av 

SOX (2002) som ” en examination av en utgivares bokslut i enlighet med lagar och 

regler för allmänt accepterade redovisningsprinciper för att sedan uttrycka en åsikt 

om dessa” [egen översättning]. Revisorn utses av det företag som ska granskas och 

revisorn betalas av det reviderade företaget (Europeiska Kommissionen 2010). 

audit fee = “the product of unit price and the quantity of audit services demanded by the manager 
of the audited company” (Simunic, 1980, s. 161) 

Simunic (1980) har utvecklat en modell för hur revisionsarvodet bestäms. Vidare utgår 

Simunic (1980) från att revisionsarvodet är priset multiplicerat med kvantiteten, alltså 

priset multiplicerat med antalet timmar som läggs ner på revisionen. Både revisorn och 

den reviderade ansvarar till lika stor del för möjliga förekommande förluster som beror 

på felaktigheter i de reviderade finansiella rapporterna gentemot dess användare. Men i 

och med att ansvaret är gemensamt för revisor och klienten så kommer förluster att delas 

upp mellan de två parterna. Dock är revisorn och den reviderade båda riskneutrala och 

kommer att försöka maximera sin egna förväntade vinst för varje period. (Simunic 1980) 

Enligt Firth (1997) så växer forskningen om determinanter hela tiden. Författaren 

skriver vidare att en analys av revisionsarvodet är intressant när man till exempel vill 

förutspå framtida avgifter eller kontrollera prissättningspolitik. Vad gäller arvodet så är 
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det rimligt att kvalitén och priset kommer att gå hand i hand förutsatt att andra variabler 

hålls konstanta. Dock menar Firth (1997) att en del spekulationer kring arvodet 

förekommer, bland annat att kunder som medför lönsam verksamhet till företaget 

debiteras med lägre avgifter. Vidare finns även en del teorier om arvodet, ett exempel är 

low-balling som går ut på att en ny klient blir erbjuden avdrag på arvodet vid ingången 

av ett nytt kontrakt med ett revisionsföretag (Lee & Gu 1998). En annan teori, eller ett 

annat fenomen, är price-cutting, båda dessa teorier anses ge en positiv utdelning till 

revisorn i och med att revisorn troligtvis lyckas behålla klienten (Magee & Tseng 1990). 

I vissa länder krävs att revisionsarvodena för listade företag ska publiceras i 

årsberättelsen med avsikt att förse intressenter med information (Firth 1997). Craswell 

& Francis (1999) behandlar i sin studie prissättning av revisionstjänster i Australien där 

revisionsarvodet är offentlig information, och enligt Choi, Kim, Liu & Simunic (2009) så 

är ett lands juridiska miljö är en viktig faktor vid förklaring av variation i 

revisionsarvodesstrukturen mellan olika länder. Ifall juridiskt ansvar, sammankopplat 

med revisionsfelaktigheter, är en viktig faktor som kommer att motivera revisorer att 

spendera mer tid och kunskap på revisionen så kommer ett lands rättsliga miljö att spela 

en viktig roll i prissättningen av revision (Choi et al. 2008).  För att skapa en modell som 

förklarar revisionsarvodet krävs det att variabler som påverkar och orsakar variationer 

först identifieras (Niemi 2002), i kapitel 2.2 presenteras bestämningsfaktorerna 

närmare. 

2.2 Revisionsarvodets determinanter 

Som redan konstaterats så är determinanter för revisionsarvodet ett väl utforskat 

område, Firth (1997) undersöker determinanter hos norska bolag medan Simunic (1980) 

har koncentrerat sig på amerikanska bolag. De studier som gjorts på brittisk data har 

gjorts utgående från företags årsrapporter medan amerikanska och kanadensiska studier 

har använt frågeformulär (Firth 1997). De mest använda faktorerna för att förklara nivån 

på arvodet är som redan tidigare nämnts, storlek och komplexitet hos klienten, risk är 

även en ofta förekommande variabel i utförda undersökningar (Simunic 1980; Chan, 

Ezzamel & Gwilliam 1993).   

Hay et al. (2006) har värderat och sammanfattat undersökningar med fokus på 

revisionsarvodets bestämningsfaktorer de senaste 25 åren. De konstaterar att de flesta 

har utgått från Simunics (1980) modell. Författarna menar att den typiska modellen är 

revisionsarvodet= storleksmått + två potentiella arvodesdrivare. Författarna listar alla 
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variabler som undersökts i samband med revisionsarvodets bestämningsfaktorer (186 

till antalet).  Några av de som tas med i deras studie är tillgångar, försäljning, 

komplexitet, antal dotterbolag, utländska dotterbolag, antal företagssegment, 

systematisk risk, lönsamhetsmått, aktieavkastning, intern revision, Big 4, byte av revisor 

och antal revisionsrapporter. Storlek är oftast mätt i form av totala tillgångar. 

Bestämningsfaktorer så som storlek, komplexitet och risk är enligt författarna 

klientspecifika variabler, medan en revisorsspecifik variabel till exempel är 

revisionskvalitet. Så som Simunic (1980) konstaterat så är storlek den mest betydande 

faktorn för arvodet. 

Vidare har Niemi (2004) undersökt vilka bestämningsfaktorer som spelar roll. Han 

studerar relationen mellan revisionsföretagets storlek och revisionsarvodet. Syftet är att 

genom granskning av prissättning av revisionstjänster undersöka om små revisionsbolag 

kan differentiera sina revisionstjänster eller om dessa uppfattas som en 

standardprodukt. I samplet ingår 103 små revisionsbolag i Finland vilka har en eller två 

entreprenörer med en egen faktureringsfunktion. Niemi (2004) kontrollerar även för 

variablerna arbetserfarenhet och utbildning som en följd av att revisionskvalitet som 

grundar sig på tekniska kunskaper hos revisorn också kan korrelera med storleken på 

revisionsbolaget. Detta är av större vikt vid studier som fokuserar på små revisionsbolag 

eftersom att dessa bolags tekniska kompetens är starkt länkade med den tekniska 

kompentensen hos entreprenören/revisorn. Resultaten visar på att både storlek och 

teknisk förmåga har en positiv effekt på revisorns ersättning. Ett positivt samband syns 

även mellan prissättning av revisionstjänster och storleken på revisionsbolaget hos små 

revisionsbolag. 

Olika typer av lagliga miljöer ger grund för att undersöka olika variabler (Groff et al. 

2017) och olika miljöer kommer även att ge olika resultat. Chan et al. (1993) har till 

exempel studerat ägarstyrning och revisorns grafiska läge utöver storlek och komplexitet 

och de skiljer även på Big 8 revisionsbolag och icke-Big 8. Deras resultat visar på att både 

ägarstyrning och revisorns geografiska läge har en signifikant inverkan på 

revisionsarvodet. Gemensamt för alla studier är att variabeln storlek är mycket 

signifikant vid förklarandet av revisionsarvodet, vidare finns det delade meningar kring 

variablerna komplexitet och risk som förekommer i samband med det reviderade 

företaget (Chan et al. 1993).  

En variation i lagar och reglementen länder emellan kommer att påverka 

revisionsarvodet. Till exempel måste danska listade företag enligt lag använda sig av två 
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oberoende revisorer (Thinggaard & Kiertzner 2008), i enlighet med den finländska 

Lagen om ändring av revisionslagen (622/2016) kan ett företag i sin bolagsordning ta 

med bestämmelser om val av flera revisorer. Tinggaard & Kiertzner (2008) undersöker 

påverkan av ett joint audit engagement på revisionsarvodets nivå hos danska företag. De 

kommer fram till att vid revisionsuppdrag (för stora företag) där båda revisorerna har 

visat betydande engagemang så är revisionsarvodet lägre jämfört med revisioner där 

endast en revisor är dominant.  För att spinna vidare på lagar och reglementen så skriver 

Choi et al. (2009) att även striktheten i ett lands juridiska ansvarsordning kommer att 

förorsaka ett högre revisionsarvode eftersom att desto striktare reglementen desto mer 

sannolikt är det att en revisor bär rättsligt ansvar i händelse av revisionsfel. Detta 

kommer i sin tur att förorsaka högre revisionsarvoden just på grund av högre juridiska 

ansvarskostnader (Choi et al. 2009). I efterföljande kapitel kommer 

bestämningsfaktorerna att delas in i klientspecifika, revisorsspecifika och övriga 

faktorer. 

2.2.1 Klientspecifika faktorer 

Klientspecifika faktorer är determinanter som kan kopplas ihop med egenskaper hos 

klienten, det reviderade företaget.  

Storlek 

Den största eller mest avgörande faktorn för nivån på arvodet har konstaterats vara 

storleken hos det reviderade företaget (Firth 1997) och de mest använda faktorerna för 

att mäta storlek är tillgångar och försäljningsintäkter. Storleken har en direkt inverkan 

på mängden arbete som ingår i revisionen men även på den medföljande risken. 

Fortsättningsvis är storlek även den variabel som visats vara signifikant hos alla studier 

(Chan et al. 1993).  Pong & Whittington (1994) har även studerat arvodets determinanter 

och de identifierar storlek utgående från att revisionsarvodet är ett pris på en speciell 

tjänst och att den reviderades storlek kan användas som mått på kvantiteten för 

revisionstjänster som behövs. Ett större företag tar mer tid att revidera och nivån på 

arvodet stiger. Existerande modeller som visar detta förhållande beskrivs ofta med en 

regressionslinje med observationer på pris/kvantitet för olika klienter. Förhållandet 

mellan pris och kvantitet kan även beskrivas som revisionsarvodet/den reviderades 

storlek. Enligt Pong & Whittington (1994) så uppstår här ett identifikationsproblem. 

Ligger fokus på utbudskurvan, på efterfrågakurvan eller på en mix av dem? 

Utbudskurvan utgår från att revisionsföretag är villiga att erbjuda individuella 
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revisionstjänster vid olika prisnivåer medan kurvan för efterfrågan för revisionstjänster 

vid olika prisnivåer.  

 

 
Figur 1 Sambandet mellan pris och storlek 

Figur 1 förklarar detta händelseförlopp. Pong & Whittington (1994) utgår från att 

utbudet av revisionstjänster kommer att vara konstant medan efterfrågan skiftar i 

enlighet med olika klienters behov. Kurvan som demonstrerar utbud (S), bestäms 

utgående från revisionsföretagens kostnadsfunktion och blir en funktion av andelen 

arbete som utförts oberoende av den reviderade. Dock kan vissa karakteristiska hos en 

klient medföra extra kostnader. Efterfrågan (d) grundar sig främst på den reviderades 

storlek i och med att revision är ett krav för stora företag och minimistandarden fastställs 

av lagar och yrkesmässiga standarder. Därmed är efterfrågan oelastisk och främst 

beroende av hur mycket arbete som krävs. Punkterna f1, f2 osv. representerar i sin tur 

nivån på efterfrågan och utbud som valts som i sin tur medför en viss nivå på arvodet. 

(Pong & Whittington 1994)  

Enligt Hay et al. (2006) har så många som 87 studier använt sig av tillgångar som 

kontrollvariabel för storlek varav 85 har konstaterat att den utgör en signifikant positiv 

koefficient.  24 studier har använt sig av försäljning som kontrollvariabel. Medan en del 

forskare valt att undersöka storleksvariabeln logaritmiskt för att ta i beaktande 

skalfördelar, har Pong & Whittington (1994) använt en metod som mäter variabeln i 

kvadrat. Författarna menar att denna metod är att föredra vid ett sampel som består av 

både små och stora företag.  
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Komplexitet 

Komplexitet hos den reviderade är en annan variabel som påverkar revisionsarvodets 

storlek. Komplexitet kan mätas bland annat med inventarier dividerat med totala 

tillgångar, kundfordringar dividerat med totala tillgångar, antal dotterbolag och i 

vilken utsträckning företaget producerar extraordinära produkter. Komplexiteten 

påverkar också i vilken grad och utsträckning företaget är i behov av revision. (Firth 

1997)  

När det gäller antalet dotterbolag påverkar det direkt tiden som behövs för revisionen. 

Flera dotterbolag kräver mer tid för resor och tid för att sätta sig in de olika bolagens 

verksamhet. Om företaget dessutom har utländska dotterbolag så kommer insatsen som 

behövs av revisorn att vara ännu högre. Hay et al. (2006) finner i sin studie att hela 82 

studier har använt sig av antal dotterbolag som variabel för komplexitet och 39 stycken 

har använt utländska dotterbolag. Författarnas undersökning visar även att faktorn 

komplexitet är en signifikant determinant för revisionsarvodet i 81 % av fallen. Groff et 

al. (2017) menar att komplexitet är ett mått som visar en högre grad engagemang vilket 

också såklart leder till ett högre arvode.  

Pong & Whittington (1994) förklarar att komplexitet tillsammans med 

storleksvariablerna totala tillgångar och omsättning kan förklaras som mängden arbete 

som behövs för att genomföra revisionen. Komplexitet samverkar med 

storleksvariablerna i den meningen att ett mer komplext företag antingen kräver mer tid 

eller mer kunnig arbetskraft per omsättningsenhet eller tillgång som revideras. För 

övrigt kan ett väldigt komplext företag även medföra en del fasta kostnader som till 

exempel ett högre startarvode. Författarna presenterar antalet dotterbolag som ett 

användbart mått för att förklara komplexiteten eftersom att flera dotterbolag kommer 

att medföra en större arbetsbörda vid uppgörande av koncernbokslut och eliminering av 

interna transaktioner mellan de olika företagen.  Andra mått som de nämner som 

passande vid examinering av komplexitet är olika mått för hur balansräkningen är 

uppgjord eller hur omsättningen är sammansatt.  

Komplexitet är för övrigt en av de mest undersökta variablerna men den har i motsats 

till storlek inte lika glasklar påverkan på revisionsarvodet. Det råder olika bevis på vare 

sig det är komplexitet förklarat med hjälp av verksamhetsområden eller med avseende 

på balansräkningen som är den som har störst inverkan på arvodets nivå. (Chan et al., 

1993) 
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Affärsrisk 

När det kommer till den affärsrisk som ett revisionsföretag står inför är det främst 

gentemot klienten, den reviderade. Revisionsbolagets rykte kan till exempel försvagas på 

grund av en riskabel och osäker kund. (Firth 1997) Pong & Whittington (1994) 

förespråkar vikten av en revisors kunskap att beakta risk, och därmed vara medveten om 

möjligheten för legala handlingar vid oaktsamt beteende och även möjlighet för 

inkomstförluster från framtida revisionstjänster. Dessa båda scenarion kan uppstå till 

följd av att en klients företag konkurssätts eller att revisorn inte lyckas upptäcka en 

felaktighet i de finansiella rapporterna. (Pong & Whittington 1994) 

Som tidigare också nämnts så inkluderar revisionsbolag ofta risk i revisionsarvodet i fall 

där transparensen till det reviderade företaget är låg (Danielsen et al. 2007). Risker enligt 

Firth (1997) kan innefatta förluster, dålig lönsamhet och stor variation i avkastningen på 

aktiemarknaden. Vidare kan ett revisionsbolag bli stämt av en klient som befinner sig i 

ett ekonomiskt dåligt läge, eller till och med i en konkurssituation, med avsikt att kräva 

tillbaka förluster. Precis som Danielsen et al. (2007) så konstaterade även Firth (1997) 

att företag som är mer troliga att hamna i en svår ekonomisk situation också är de som 

antagligen betalar ett högre arvode ofta på grund av extra arbete. Risk kan åskådliggöras 

på två sätt vid fastställande av revisionsarvodet (Pong & Whittington 1994), antingen ses 

risk som en konstant del vid uppläggning av revisionskostnaderna och blir då tillagd som 

en fast premie. Det andra sättet är att beakta risktillägget som ett interaktivt mått som 

förändras i takt med storleken på det reviderade företaget. Riskpremien blir då högre 

desto större det reviderade företaget är. Detta är fallet eftersom att större företag oftast 

medför större kostnader vid till exempel en möjlig rättslig skada eller förlust.  

Hay et al. (2006) pointerar att de vanligaste sättet att mäta risk på är inventarier + 

fordringar/totala tillgångar eller inventarier/totala tillgångar. Dessa mått användes i 

43 respektive 19 studier och 71 % av tidigare studier fann ett signifikant positivt samband 

mellan risk och revisionsarvodet. Enligt Niemi (2002) är den formella definitionen på 

risk följande “it is the probability that an auditor will suffer loss because of a client 

relationship” (s.38). Vilket kan uppkomma ifall revisorn inte kan inkassera avgifter eller 

vid händelse av rättstvister och sanktioner.  

För att fortsättningsvis belysa den affärsrisk som en revisor ställs inför i samband med 

ett revisionsuppdrag så har bland annat Kim & Fukukawa (2013) studerat hur tre stora 

revisionsföretagen i Japan reagerar på affärsrisk. Författarna påstår att det finns två 
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möjliga förhållningssätt för ett revisionsföretag att hantera risken. En möjlighet är att 

revisorn ökar revisionsinsatsen genom att åsidosätta mer tid för revisionen eller tillsätta 

mer kunnig personal till revisionsteamet. En annan möjlighet är enligt Kim & Fukukawa 

(2013) att revisorn tar ut ett riskpremium för att täcka för möjliga framtida förluster och 

därmed inte ökar på insatsen. Revisionsrapporterna grundar sig för tillfället på en 

revisionsriskmodell som fordrar att revisorn gör en riskbedömning för varje klient och 

vidare även specificerar en revisionsplan för hur riskerna ska hanteras. De senaste åren 

har även medfört att fokus i revisionsstandarder ligger på affärsrisk och bedrägeririsk 

och kräver därmed att revisorer förväntas hantera en större klientrisk genom att öka 

revisionsinsatsen. Ett företag förväntas möta olika typer av affärsrisk i anknytning till 

den interna och externa verksamhetsmiljön. Med utgångspunkt från att 

revisionsarvoden i Japan bestäms på basis av revisionsinsatsen så kommer en högre 

klientrelaterad risk att medföra ett högre arvode som effekt av en större insats. 

Resultaten för denna undersökning visar att alla tre av Japans Big 3 revisionsföretag ökar 

revisionsinsatsen som ett resultat av en högre affärsrisk i koppling till klienten, medan 

två av företagen även inkluderar ett riskpremium i revisionsarvodet. (Kim & Fukukawa 

2013) Sambandet förklaras i figur 2. 

 

 

 
Figur 2 Sambandet mellan risk och arvode 

 

(egen tolkning av JICPA 2003 riktl injer, refererade ti l l  i  Kim & Fukukawa 2013)
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Lönsamhet 

I samband med affärsrisk kan även lönsamhet tas upp. Simunic (1980) menar att en 

klients lönsamhet även kan användas som ett riskmått å revisorns sida. Detta beror på 

att en lägre lönsamhetsnivå hos klienten kan förknippas med revisorn står för en större 

risk då klienten inte är ekonomiskt lönsam. (Simunic 1980) Även en del av de revisorer 

som ingick i Chan et al.s (1993, s.769) studie var inne på samma linje och ansåg att det 

borde finnas ett samband mellan klientens lönsamhet och nivån på revisionsarvodet. För 

att mäta ett företags prestation används ett lönsamhetsmått, nettoinkomst dividerat 

med totala tillgångar. För att mäta förlust används dummy-variabeln så att ett år där 

företaget gått på minus får värdet 1. (Hay et al. 2006) Detta kapitels (kap 2) sista del 

kommer att behandla risker i samband med revisionsuppdraget, så som bland annat 

upptäcktsrisk och inneboende risk.  

Industri 

Vissa industrier är enligt Simunic (1980) svårare att revidera än andra. Ett exempel är 

finansiella institut och banker vars tillgångar normalt är rätt stora men revisionen kan 

fortfarande vara lättare än för företag med omfattande inventarier eller fordringar (Hay 

et al, 2006). Hay et al. (2006) menar också att revisionsarvodena för dessa företag 

kommer att vara märkbart lägre än för företag i andra branscher så som företag inom 

tillverkning. På grund av att finansiella institut och banker har en annan kapitalstruktur 

så kommer de inte att tas med i denna undersökning. 

I enlighet med Cairney & Stewarts (2015) undersökning så är revisionstjänster utförda 

av specialister billigare för homogena industrier än för icke-homogena. Cairney & 

Stewarts (2015) menar att många företag med liknande procedurer inom en marknad 

leder till att revisorer har möjlighet att arbeta effektivt och på så sätt erbjuda klienter ett 

billigare pris. 

2.2.2 Revisorsspecifika faktorer 

Nedan följer en förklaring av revisionsarvodesdeterminanter som beror på revisorn. I 

denna avhandling inkluderas revisorsspecifika faktorer så som revisionskvalitet och 

storlek, geografiskt läge och vare sig revisionsföretaget klassas som ett Big 4 företag eller 

inte.  
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Revisionskvalitet (och storlek) 

Revisorns förmåga att utföra högkvalitativa revisioner som en oberoende part är något 

som varit ett intressant diskussionsämne för tillståndsmyndigheter, lagstiftare och andra 

användare av finansiella rapporter. Den ersättning som betalas till revisorer för det jobb 

de utför kan påverka revisionskvaliteten på två sätt. För det första så kan stora arvoden 

öka den ansträngning som revisorn lägger ner på revideringen och därmed ökar även 

kvaliteten för revisionen.  För det andra så kan höga prisnivåer på arvodet för icke- 

revisionstjänster leda till att revisorn blir mer ekonomiskt beroende av sina kunder. 

Denna typ av finansiellt beroende kan komma till skada för revisorn i fall att han/hon 

inte utför passande utredningar under revisionen på grund av rädsla för att missa 

lönsamma avgifter. (Hoitash, Markelevich & Barragato 2007) 

Revisorn ska genom revidering av bokslut ge en rimlig försäkran om att boksluten är fria 

från felaktigheter som antigen kan bero på bedrägeri eller misstag. Målet är därmed att 

minimera risken för att finansiell information är felaktig. (Europeiska Kommissionen 

2010) En högre revisionskvalité kan ha samband med att högre arvode om revisorn är 

känd för högkvalitativa rapporter. Ett sätt att kontrollera för kvalitét är att använda sig 

av dummy-variabler, då främst så att Big 4 företag får värdet ett och de övriga noll. Hay 

et al. (2006) menar att Big 4 är associerade med högre avgifter än icke-Big 4. Vidare är 

det flera forskare som har undersökt sambandet mellan Big 4 företag och en förväntad 

högre kvalitet.   

Revisionskvalitén hos ett företag bestäms gemensamt av både chefer och revisorer och 

revisionsbevisen drivs till stor del av klienten. (Comprix & Huang 2015) DeAngelo 

(1981b) undersöker förhållandet mellan storlek och kvalitet och utgår från att större 

revisionsbolag erbjuder en högre nivå på revisionskvalitet. En revision kan även 

uppfattas som högkvalitativ i fall där revisionsföretaget är av större storlek mätt i antal 

kunder, och har därmed inte samma incitament att uppträda vinstmaximerande i eget 

syfte. Vidare kommer olika typer, eller nivåer, av revision att utföras i ett företag över 

tiden. Förändringar i denna nivå kommer att motsvara förändringar i 

revisionskvaliteten. DeAngelo (1981b) skriver att revisionskvalitet kan definieras som 

sannolikheten för att revisorn både finner och rapporterar om en felaktighet i en klients 

redovisningssystem. Rimligheten för en revisor att finna en felaktighet beror på revisorns 

teknologiska kunskaper, vilka procedurer som används i samband med en revision och 

storleken på samplet som ska revideras. Revisionskvaliteten kan vara svår för klienter att 

mäta och uppskatta och vid dessa tillfället används storleken på revisionsföretaget som 
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ett surrogatmått för revisionskvalitet. (DeAngelo 1981b) Ett tillvägagångssätt för att 

kontrollera kvaliteten hos finansiella rapporter är att se på discretionary accruals, 

eftersom de ger en bild av revisorns begränsningar i förhållande till ledningens 

rapporteringsbeslut. (Lawrence, Minutti-Meza & Zhang 2011) Även Kwon, Lim och 

Simnett (2014) har använt sig av ”abnormal discretionary accruals” för att mäta 

revisionskvaliteten. 

Geografiskt läge 

Chan et al. (1993) testar förutom storlek, komplexitet och risk även faktorer som 

ägarstyrning och geografiskt läge. Geografiskt läge är enligt författarna något som inte 

direkt blivit testat i tidigare studier men något som stod ut i samband med deras 

undersökning. Till exempel var revisionsarvodet högre i sydöstra Storbritannien än i 

resten av landet. Vidare finns även geografiska lägen med samma karaktär som är 

relevanta i denna undersökning. Till exempel är Oslo kostnadssett dyrare än övriga delar 

av Norge (Hay et al. 2006).  

Big 4/ icke- Big 4 revisor 

Som tidigare nämnts i denna avhandling så kan revisionsrapporter utförda av Big 4 

revisionsföretag ha en inverkan på arvodet. Tidigare forskning inom detta ämne visar på 

att forskare både hittat bevis som talar för att Big 4 företag kan kräva högre priser, ett så 

kallat Big 4 premium, medan bevis för motsatsen även förekommer. (Choi et al. 2008) 

På en konkurrensutsatt marknad kommer skillnader i revisionsarvodena bero på 

skillnader i kvalitet mellan olika företag, vilket medför ett behov av att värdera den 

premie som stora revisionsbolag begär för att uppskatta kvalitetsskillnaden mellan små 

och stora företag. (Ireland & Lennox 2002) 

AUDi = 1 om AUDi > 0 

Annars, AUDi = 0 

(Ireland och Lennox, 2002, s.76) 

 
Storleken mäts med hjälp av dummyvariabel i enlighet med modellen ovan så att Big 4 

revisionsbolag får värdet ett och resterande noll. Pong & Whittington (1994) som 

undersökte Big 8 revisionsbolagen som en variabel av intresse i sin undersökning, menar 

att Big 8 revisionsföretag troligen är bättre på att hantera mer komplexa företag eftersom 

att de oftast besitter en högre nivå teknisk expertis och erbjuder därmed en relativt billig 

revision i relation till ett mer komplext revisionsarbete. Forskarna tror vidare att ett Big 
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8 revisionsföretag taxar högre prisnivåer men nödvändigtvis inte så att varje enskild 

komponent av revisionen är dyrare.  

Förutsatt att en viss rättslig miljö är känd så kommer revisionsarvodet för Big 4 revisorer 

att vara högre än för icke-Big 4 för att kompensera för högre insatskostnader. Den 

rimliga juridiska ansvarskostnaden är högre för ett Big 4 revisionsföretag än för ett icke-

Big 4 företag och på så vis blir även priset för revisionen högre. (Choi et al, 2008) En 

annan teori grundar sig på att Big 4 revisionsföretag av större storlek förutspås erbjuda 

högre revisionskvalitet på grund av större in-house kompetens för att till exempel 

upptäcka problem i bokslut. Vidare har Big 4 företag med större kontor en större 

benägenhet att utfärda going-concern rapporter. (Francis & Yu 2009) 

2.2.3 Övriga faktorer 

Bestämningsfaktorer som inte hör under klient- eller revisorsspecifika faktorer tas upp i 

detta underkapitel. 

Konkurrens på revisionsmarknaden 

Numan och Willekens (2012) pointerar att revisionsmarknaden är ett oligopol med 

differentierade produkter, med vilket menas att revisorer har möjlighet att specialisera 

sig på olika industrier för att särskilja sig från mängden och därmed minskar 

priskonkurrensen. Även Habib (2011) skriver att genom specialisering på en viss industri 

ökar företaget efterfrågan på sina egna revisionstjänster men revisionseffektiveten ökar 

också.  

Fortsättningsvis kan existerande konkurrens på marknaden medföra lägre priser medan 

brist på konkurrens kan resultera i högre arvoden i vissa segment, dock är konkurrensen 

på revisionsmarknaden i allmänhet vara rätt hög. (Firth 1997) Med liknande resultat som 

Firth (1997) så menar även Maher et al. (1992) att en högre konkurrens leder till att 

priserna för revisionstjänster pressas ner. 

Konkurrens på revisionsmarknaden förekommer på en mer lokal nivå framom 

landsnivå. Herfindahl index som mäter koncentrationen inom en marknad är ett 

passande mått för att mäta konkurrensen inom samma typ av industri på olika 

geografiska marknader. (Kallapur, Sankaraquruswamy & Zang 2008)  
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(Herfindahl Index (H), Kallapur et al. 2008)  

 

Beräkning av Herfindahl index (H) utförs i enlighet med Kallapur et al. (2008) för en 

marknad genom att varje företags (som konkurrerar inom den specifika marknaden) 

marknadsandel kvadreras och adderas sedan med marknadens övriga företag. I 

modellen ovan är N de totala antalet företag, i detta fall, revisionsföretag, som är aktiva 

på revisionsmarknaden, si är storleken på revisionsföretaget och S är den totala storleken 

på revisionsmarknaden. Kallapur et al. (2008) har i sin undersökning definierat 

storleken på revisionsföretagen (si) som de totala inkasserade revisionsarvodena från 

utförda revisionsuppdrag antecknade i Audit Analytics. Den totala marknadens storlek 

räknas ut genom att företagens värden adderas. (Kallapur et al. 2008) Herfindahl index 

(H) eller Herfindahl-Hirschman index (HHI) som det också kallas ligger nära noll när 

företagen som konkurrerar på marknaden är relativt lika till storlek medan indexet kan 

anta ett värde ända upp till 10 000 om marknaden drivs av ett enda företag med 

monopolitisk ställning (Department of Justice US 2015).  

 

Konkurrens mellan revisionsföretag kan ses ha minskat i takt med att de stora 

revisionsbolagen blivit allt färre. Menon och Williams (2001) pointerar att fusioner av de 

tidigare Big 8, till Big 6 (och nu Big 4) har lett till att antalet revisionsföretag minskat, 

vilket i sin tur skapat frågan om fusioners inverkan på revisionsarvodet. Till Big 6 

revisionsbolagen räknas Deloitte, Price Waterhouse, EY, Arthur Andersen, KPMG och 

Coopers & Lybrand medan Big 8 består av Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte 

Haskins & Sells, Ernst & Whinney, Peat Marwick Mitchell, Price Waterhouse, Touche 

Ross och Arthur Young.  

 

Byte av revisor 

En ytterligare variabel som beaktas i denna undersökning är byte av revisor. Denna 

faktor mäts med hjälp av en dummyvariabel, i fall där företag bytt revisor under året blir 

värdet ett, övriga noll (Pong & Whittington 1994). I samband med denna faktor bör även 

begreppet ”low-balling” tas upp. Som redan nämnts i början av avhandlingen så är low-

balling ett fenomen som går ut på att revisorer erbjuder nya klienter ett billigare pris för 

den utförda tjänsten än vanligt (Lee & Gu 1998). Hay et al (2006) menar också att low-
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balling är ett vanligt förekommande fenomen för att få klienter att byta revisorer, lägre 

priser erbjuds för att försöka locka nya klienter. En klient kan även tänkas byta 

revisionsföretag för att en ny revisor möjligen kan erbjuda mer effektiv service med 

motiveringen att priset för tjänsten är lägre. Hay et al. (2006) menar att arvodet 

förväntas vara lägre i fall där revisorn är relativt ny och dummyvariabeln är ett. Vidare 

kan ett byte av revisor undersökas under antingen ett, två eller tre år.  

George (2004) presenterar ett huvudargument för byte av revisor med ett visst antal års 

mellanrum. Argumentet baserar sig på tanken att ett långtidsförhållande mellan klienten 

och revisorn ökar risken för en misslyckad revision. Ett för nära förhållande kan medföra 

att revisorns förmåga att behålla sin objektivitet och sitt professionella kunnande 

minskar. Men vidare finner George (2004) att obligatorisk rotation av revisor även kan 

ha en annan effekt. Nämligen att en ”misslyckad revision” är mer trolig vid nya 

förhållanden på grund av otillräcklig information och brist på erfarenhet och att risken 

för en misslyckad revision ökar för varje gång ett företag byter revisor.  

Enligt The Sarbaanes Oxley Act (SOX 2002) är det för ett registrerat publikt 

revisionsbolag olagligt att tillhandahålla revisionstjänster åt en klient om den 

huvudansvarige revisorn har utfört revisionstjänster åt klienten i fråga för de fem 

föregående räkenskapsåren. Med andra ord anvisar SOX (2002) till byte av revisor efter 

5 års tid. Europeiska Kommissionen (2010) tar även upp för- och nackdelar med byte av 

revisor, en revisor som reviderat samma företag i flera år uppfyller inte längre kravet på 

oberoende revisor. Däremot kan ett byte av revisionsföretag leda till att kunskap kan gå 

förlorad. Trots det är det viktigt att klienten byter ut hela revisionsföretaget och inte 

endast den ansvarige revisorn. I enlighet med Kwon, Lim & Simnett (2014) så har byte 

av revisionsbolag varit ett väl diskuterat ämne. Vid obligatoriskt byte skulle revisorns 

oberoende förbättras genom ökad yrkesrelaterad skepsis. Men, ett obligatoriskt byte 

kunde även medföra högre avgifter och större förekomst av problem vid revisioner som 

effekt av avsaknad av branschkunskap och detaljerad kunskap. (Kwon et al. 2014) 

2.3 Risker i relation till företaget 

Det svenska företaget Sandvik presenterar i sin årsredovisning för år 2012 fyra olika 

riskområden som ingår i riskhanteringen. Ett område som faller under speciellt intresse 

för denna avhandling är risker av engångskaraktär, där Sandvik har listat händelser så 

som strukturförändringar, dramatiska förändringar i makroekonomi och förvärv och 

due diligence processer. (Sandvik 2012, s.32) Denna typ av risk ligger i intresse i denna 
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avhandling för att de medför en viss oförutsägbarhet. Kaplan och Mikes (2012) har delat 

in de risker som företag ställs inför i tre kategorier, risker som kan förebyggas, strategiska 

risker och externa risker. Vid närmare analys kan risker av engångskaraktär liknas vid 

externa risker. Kaplan och Mikes (2012) beskriver dessa risker som risker som 

uppkommer till följd av en händelse utanför företaget som företaget inte heller har 

möjlighet att påverka eller kontrollera. Riskerna kan till exempel uppstå på grund av 

naturliga och politiska katastrofer men även genom förändringar i makroekonomin. 

Vidare skriver Kaplan och Mikes (2012) att brist på tillvägagångssätt för att skydda sig 

mot dessa risker leder till att företag och dess ledning istället måste fokusera på att 

identifiera dessa händelser och därefter försöka begränsa deras inverkan. (Kaplan & 

Mikes 2012) 

En tidigare finländsk undersökning, Niemi (2002), har genomförts med inriktning på 

detta område. Niemi (2002) kontrollerar om revisionsarvoden innehåller en för revisorn 

klientspecifik affärsrisk och undersöker därmed existensen av ett riskpremium i 

revisionsarvodet genom att utgå från den faktiska satsningen och avgiften. I 

undersökningen ingår revisioner utförda av Big 6 företag med Finland som geografiskt 

område. Datat som används är från år 1996 och har hämtats ur intern 

faktureringsinformation. Finansiella institut och banker har exkluderats och ur samplet 

som utgör 502 Big 6 klienter har Niemi (2002) via ett slumpmässigt urval valt ut 200 

klientföretag som blir föremål för undersökning. Niemi (2002) använder sig av 

revisionsföretag (Big 6) för att så tillgång till information om deras klienter. Resultatet 

visar att när en revisors klientspecifika affärsrisk är högre än normalt, eller när företaget 

är ett listat företag, så kommer arvodet att innehålla ett riskpremium. Dessutom finner 

Niemi (2002) också att nya kunder betalar högre avgifter. Dock hittas inget samband 

mellan riskpremium och en klients finansiellt dåliga läge. Ett annat resultat av 

undersökningen är att företag som går med förlust betalar lägre revisionsarvode än 

företag med bättre resultat.  

Nedan definieras först risker som förekommer i samband med ett revisionsuppdrag och 

däribland även risk för att revisionsföretaget skulle ställas inför en rättstvist som resultat 

av en klients beteende. Vidare behandlas de risker som anses vara utav engångskaraktär 

och därmed sådana risker som företaget själv inte kan påverka eller förhandla bort. 

Slutligen presenteras även måttet Altman Z-score som mäter ett företags finansiella 

ställning, eller mer specificerat, rimligheten att ett företag går i konkurs. 
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2.3.1 Risker i samband med revisionsuppdrag 

Revisionsrisk beskrivs enligt Statements on Auditing Standards Nr. 107 (American 

Institute of Certified Public Accountants 2006) som risken att revisorn omedvetet 

misslyckas med att på ett lämpligt sätt modifiera sin åsikt om väsentliga bokslutsdata 

men även de facto att revisorn kan utsättas för förluster i anknytning till tvister och 

negativ publicitet som kan uppstå i samband med att bokslut granskas och rapporteras. 

Trots att revisorn följer lagar och bestämmelser, så som GAAP, så existerar risken, dock 

till en relativt låg nivå. I enlighet med en god redovisningssed kan en del ämnen vara av 

större intresse än andra och det är upp till revisorn att bedöma väsentligheten. Revisorn 

ansvarar även för att planera och revidera de finansiella rapporterna och därigenom 

erhålla en rimlig försäkran om att väsentliga felaktigheter upptäcks. (AICPA 2006) 

ISA 200 definierar i sin tur revisionsrisk som en funktion av riskerna väsentliga 

felaktigheter och upptäcktsrisk. I likhet med AICPA (2006) så skriver även ISA att 

revisionsrisk är:  

”risken för att revisorn lämnar ett oriktigt uttalande i revisors rapport när de finansiella 
rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter” (ISA 200).  

Upptäcktsrisk definieras av ISA 200 som en del av revisionsrisken och förklaras som den 

risk som uppkommer i samband med att revisorn vidtar åtgärder för att minska 

revisonsrisken till en godtagbar nivå. Detta kan leda till att en väsentlig felaktighet1 inte 

upptäcks. (ISA 200) För att ännu förklara upptäcktsrisk litet närmare så står det för 

risken att revisorn inte kommer att upptäcka en förekommande relevant felaktighet. 

Graden av upptäcktsrisk beror på revisorns noggrannhet och effektivitet. Denna typ av 

risk kan dock inte vara noll eftersom att revisorn inte granskar exakt alla rapporter till 

hundra procent. (ISA 200) 

Även andra faktorer spelar roll i detta sammanhang, till exempel så kan det för 

revisionen valda tillvägagångssättet vara opassande eller så kan revisorn missuppfatta 

revisionsresultaten.  

__________________________________________________________ 

1En felaktighet kan bottna i antingen fel eller oegentligheter och kan vidare definieras som en 
skillnad mellan vad som presenteras i de finansiella rapporterna och vad som krävs för att 
redovisning av posten ska stämma överens med det tillämpade ramverket, t.ex. gällande belopp 
eller klassificering (ISA 200). 
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En specifik nivå på revisionsrisk innehåller risken för väsentliga felaktigheter och 

upptäcktsrisk, om risken för väsentliga felaktigheter är större kommer nivån på 

upptäcktsrisk som kan accepteras av revisorn att vara lägre. (AICPA 2006) 

Vidare finns det två typer av risker som förekommer i anknytning till väsentliga 

felaktigheter, dessa är inneboende risk och kontrollrisk. Inneboende risk är enligt ISA 

200 ”känsligheten hos ett påstående om ett transaktionsslag, ett konto eller en 

upplysning för en felaktighet som skulle kunna vara väsentlig, antingen enskilt eller 

tillsammans med andra felaktigheter, före beaktande av eventuella kontroller”. 

 I stora drag kan inneboende risk beskrivas som rimligheten att det i bokslutet 

förekommer en möjligen väsentlig felaktighet förutsatt att det inte finns relaterade 

kontroller. Kontrollrisk däremot innebär risken att en felaktighet i till exempel ett konto 

eller en upplysning inte upptäcks, förhindras eller rättas vid företagets interna kontroll. 

Utgångspunkten är att felaktigheten skulle kunna vara av väsentlig art. (ISA 200) I 

enlighet med ISA 315 är det på revisorns ansvar att genomföra riskbedömning i avseende 

att kunna identifiera och bedöma möjliga risker som i framtiden kan komma att påverka 

företaget. En riskbedömning grundar sig på att revisorn utför granskningsåtgärder för 

att lära känna företaget företagsmiljön och den interna kontrollen. (ISA 315)  

 
Enligt Hogan och Wilkins (2008) så utgör revisionsriskmodellen ett ramverk för att 

kunna utvärdera sambandet mellan total revisionsrisk, inneboende risk, kontrollrisk och 

upptäcktsrisk. Om till exempel inneboende risk eller kontrollrisk ökar så kan revisorn 

minska upptäcktsrisken genom att öka substantiva tester med avsikten att bibehålla den 

önskade nivån på den totala revisionsrisken. 

I Statements on Auditing Standards Nr. 107 presenteras följande riskmodell av American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA 2006, s.1653): AR = RMM x DR.  AR 

eller Audit Risk står för revisionsrisk medan RMM-risk of material misstatement är risk 

för väsentliga felaktigheter. RMM är en produkt av inneboende risk och kontrollrisk och 

dessa är företagsrisker som existerar oberoende av revision av bokslutet. DR- detection 

risk står för upptäcktsrisken. Modellen ska visa förhållandet mellan revisionsrisken och 

risker i samband med revisorns bedömning av risk för väsentliga felaktigheter. Modellen 

syftar även till att förklara risken att substantiva test och procedurer skulle misslyckas 

med att upptäcka väsentliga felaktigheter och därmed inte heller upptäckas av företagets 
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kontroller. (AICPA 2006)) Riskmodellen används som hjälpmedel för att hantera risker 

som uppkommer till följd av felaktig rapportering av bokslut som innehåller oupptäckta 

väsentliga felaktigheter. (Houston, Peters & Pratt 1999) 

En ytterligare risk som förekommer i samband med revision är risk för att 

revisionsbolaget ställs inför en rättstvist. Denna risk nämndes kort tidigare i 

avhandlingen i samband med revisionsarvodets bestämningsfaktorer. Denna risk beror 

på den reviderade. Risk för rättstvister är ett signifikant och ökande orosmoment för 

publika revisionsbolag och en viktig komponent vid väljandet av nya klienter är att 

revisorer effektivt analyserar klienter och uppskattar risk för rättstvister som 

förekommer i samband med en viss klient (Pratt & Stice 1994). Detta beteendemönster 

kan komma att avvisa klienter som tidigare blivit accepterade. I sin studie konstaterar 

Pratt & Stice (1994) att det är en klients finansiella ställning som är avgörande för om 

företaget accepteras eller inte. Ett företag med sämre finansiella resultat kommer att 

förknippas med högre nivåer på risk för rättstvister, mer revisionsbevis och högre 

revisionsarvoden. Resultaten av forskarnas undersökning visar att till exempel en klients 

marknadsvärde och ökad försäljning inte hade någon större påverkan på risken för 

rättstvist. Pratt & Stice (1994) menar även att revisionsarvodet reflekterar både mängden 

revisionsdata som samlats och ett extra riskpremium för rättstvist. Xu, Carson, Fargher 

& Jiang (2013) skriver att en revisor har tre olika möjligheter att minska och kontrollera 

revisionsrisken, 1) att avsäga sig riskfyllda klienter, 2) att öka benägenheten att utfärda 

förändrade revisionsrapporter och 3) öka revisionsinsatsen. 

Bell, Landsman & Shackelford (2000) undersöker relationen mellan revisorns 

förväntade affärsrisk och revisionsarvodet med avsikt att bestämma vare sig det är 

revisionsbolag eller revisionsbolagens klienter som bär de förväntade juridiska 

kostnaderna för affärsrisk. Bell et al. (2000) granskar 422 revisioner utförda år 1989 

vilka samlats in av ett stort internationellt revisionsföretag. Vid närmare inblick på 

affärsrisk skiljer Bell et al. (2000) på kostnader som uppstår till följd av kontakt med 

klienten och de kostnader som uppstår till följd av en misslyckad revision. Trots att de 

båda utgör kostnader i samband med affärsrisk så uppstår de till följd av olika 

situationer. Till exempel så minskas den inneboende risken i revisionen till en acceptabel 

nivå till följd av att revisorn inkasserar en avgift för att intyga att påståendena i kundens 

bokslut är korrekta. Den övriga affärsrisken är i sin tur en kvarstående risk som varken 

kan elimineras helt eller reduceras till en specifik nivå. Vidare skriver Bell et al. (2000) 

att revisionsavgifterna bör återspegla de kostnader som förväntas för revisorns affärsrisk 
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och genom att bedöma klient-företagets risk och inkludera denna risk i arvodet kan 

kostnaden för affärsrisken flyttas från revisionsföretaget till dess klienter. Ett annat sätt 

att förflytta risken till klinten är att utgå från ett pris som bestäms utgående från 

marknaden och därmed redan innehåller ett riskbelopp. Bell et al. (2000) förutspår att 

affärsrisk ökar revisionsarvodet per timme och antalet revisionstimmar. Vidare visar 

resultaten för undersökningen att ett revisionsföretag ökar antalet revisionstimmar när 

affärsrisk existerar men att nivån på arvodet inte stiger. Detta tyder på ett positivt 

samband mellan affärsrisk och revisionsarvodet.  

2.3.2 Finanskrisen 2007-2009 

Redan i problemdiskussionen och kapitlet som behandlade risk presenteras finanskrisen 

som ett osäkert läge både med avseende på marknaden och för det enskilda företaget. 

Nationalencyklopedin har definierat finanskris som en ”allvarlig rubbning i den 

finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i 

ekonomin”. Finanskrisen som började anas år 2007 hade sitt ursprung i USA och spred 

sig snabbt till den resterande världen och dess finansiella system (Kyeong-Won & Hwa-

Nyeon 2009). Krisens storlek och omfattning kräver en omvärdering av flera 

verksamhetsområden inklusive redovisning (Arnold 2009).  

Sikka (2009) vill med sin studie stimulera till debatter angående revisionskvaliteten 

genom att granska revisionsrapporter för företag i nöd. Artikeln har skrivits i slutet av 

december 2008 det vill säga under senaste makroekonomiska nedgång. Författaren 

påpekar att västerländska ekonomier då gick igenom en finanskris som blir allt svårare. 

Ett stort antal företag har kollapsat under denna period som effekt av okvalificerade 

revisionsrapporter, och nödställda företag har betalat stora arvoden år revisorer. Vidare 

har länder så som Irland, Island, Ungern och Turkiet ansökt om finansiell assistans från 

IMT (International Monetary Fund) för att klara av krisen (The Guardian 21.10.2008, 

29.10.2008 och 20.11.2008; refererad till i Sikka 2009).  

The Guardian (21.10.2008) har publicerat en artikel angående den finansiella 

situationen i olika länder under finanskrisen. Till exempel så valde europeiska unionen 

att stöda större finansiella institut vars undergång kunde ha stor inverkan på andra 

system. När det kommer till de länder inkluderade i denna undersökning så ansåg 

Sverige att deras banksystem var säkra medan Finland skulle vidta åtgärder vid behov. 

Norska banker ansågs inte ha någon koppling till den amerikanska marknaden medan 

Danmarks banker var väldigt utsatta och tilldelades statsgaranti.  



 

 

25 

PCAOB (2010) har i sin tur utfärdat en rapport med observationer som relaterar till 

revisionsriskområden som påverkades av finanskrisen. Rapporten innehåller aspekter 

av styrelsens inspektioner från 2007, 2008 och 2009. De antyder att finanskrisen 

märkbart ökade risken för väsentliga felaktigheter i finansiella rapporter i en del 

industrier och även inom vissa revisionsområden. Vidare har Sikka (2009) presenterat 

information gällande väsentliga felaktigheter i boksluten, författaren skriver att 

nödställda företag erhöll okvalificerade revisionsutlåtanden angående deras bokslut 

strax innan finanskrisen förklarades offentligt. Företagen i fråga var alla reviderade av 

Big 4 revisionsföretag.  

En del av de områden som i enlighet med PCAOB (2010) berördes var bland annat 

värdering till verkligt värde, nedskrivningar av tillgångar, värdering av inventarier, 

intäktsredovisning och förmåga att fortsätta enligt going concern principer. När 

styrelsen av PCAOB identifierat risker i samband med finanskrisen så tog de kontakt med 

några av de större registrerade företagen för att diskutera utmaningar. I takt med att 

utmaningarna växte och spred sig genom de finansiella marknadssektorerna pågick 

inspektionen av hur företag justerade sina revisionsplaner för att ändå kunna uppfylla 

revisionsstandarder. 

Åtminstone en tidigare studie, Maher et al. (1992) har undersökt läget under 

finanskrisen som varade i slutet av 1970-talet. Samtidigt som denna ekonomiska kris 

förekom även en del förändringar kring redovisning som yrke. Dessa båda faktorer tros 

gemensamt ha skapat en högre konkurrens på revisionsmarknaden och därför är det 

troligt att revisionsarvodet minskade under denna period. Syftet var enligt författarna 

att beskriva revisionsarvodets beteende under en period med en högre konkurrens på 

marknaden. Samplet består av 78 publika företag från University of Michigan database. 

Företagen ska även ha rapporterat revisionsarvoden för extern revision och banker och 

finansiella institut har exkluderats. Vidare exkluderas även företag som bytt revisor 

under de senaste tre åren. Efter ett binomialtest konstaterar Maher et al. (1992) att 

revisionsarvodena sjönk för 51 av de 78 företag som ingick i undersökningen. Ett 

ytterligare binomialtest körs, efter att författarna kontrollerat variabeln storlek, som är 

viktigt vid tvärsnittliga estimat för revisionsarvodet. Både tillgångar och 

försäljningsintäkter kontrolleras i undersökningen som storleksmått för att utesluta 

problem i samband med mätteknik och båda ger samma resultat. Vidare visar de 

slutgiltiga resultaten en signifikant minskning i revisionsarvodet från år 1977 till 1981 

som också skulle stöda teorin om en ökad konkurrens på marknaden. I studien 



 

 

26 

kontrolleras även för den reviderades storlek, komplexitet och riskfyllda tillgångar men 

resultaten tycktes inte påverkas av storleken eller typen av funktionell form. (Maher et 

al. 1992) 

När det gäller forskning från senaste finanskris (2007-2009) så har olika författare 

kommit fram till olika resultat. Det finns både forskningen som visar på ett höjt arvode 

under denna makroekonomiska förändring och forskning som tyder på det motsatta. 

Alexeyeva och Svanström (2015) undersöker hur makroekonomiska förändringar har 

påverkat revisionsarvoden och icke-revisionsarvodet i Sverige. De utgår från 

finanskrisen och kontrollerar därmed om krisen har påverkat nivån på revisionsarvoden 

och ifall detta har fortsatt under återhämtningsperioden. Författarna undersöker läget 

både före, under och efter krisen för att få en bild av hur aktörerna har reagerat. Vilket 

skiljer sig från tidigare undersökningar, som endast fokuserat på läget under 

finanskrisen, eller läget före och under finanskrisen. Författarna menar att endast en del 

forskare har undersökt finanskrisens inverkan på revisionsarvodena och att dessa har 

kommit fram till olika resultat. Samplet i Alexeyeva & Svanströms (2015) undersökning 

består av företag listade på Stockholm OMX år 2012. Alexeyeva och Svanström (2015) 

finner att makroekonomiska svängningar kan påverka till exempel kundrisk, efterfrågan 

och möjlighet att betala för olika typer av service. Deras undersökning visar också att 

revisionsarvodena var högre under tiden efter krisen jämfört med tiden före. De kommer 

även fram till att högre revisionsarvode under finanskrisen beror på strukturella 

förändringar i revisionsarvode-modellen och att revisorer tar högre avgifter under 

finanskrisen.  

I motsats till detta så finner Groff et al. (2017), vilka undersöker icke-listade stora och 

medelstora tillverkningsföretag på den Slovenska marknaden, att revisionsarvodena är 

lägre än normalt under finanskrisen. Deras resultat är i sin tur liknande som 

undersökningar gjorda i USA, som också konstaterat att revisionsarvodet är lägre under 

finanskrisen. Groff et al. (2017) kommer även fram till att ett bolags storlek har en positiv 

effekt på revisionsarvodet, samma gäller också ifall företaget har använt sig av ett Big 4 

revisionsbolag. 

Även en koreansk undersökning visar på lägre arvodespriser under finanskrisen. 

Undersökningen är utförd av Sonu et al. (2017), vilka utgår från att klienten besitter 

möjligheten att pressa ner priset under situationer så som finanskrisen, också på grund 

av att företag vidtar kostnadsreducerande aktiviteter för att klara sig genom svåra 

perioder. Sonu et al. (2017) undersöker även hur ett lägre revisionsarvode hänger ihop 
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med revisionsrisk, eftersom att mindre tid ofta leder till sämre kvalitet och därmed högre 

risk för revisorn eftersom att han/hon möjligtvis kan missa felaktigheter. Vidare 

undersöker Sonu et al. (2017) hur finanskrisen kan komma att påverka revisionsarvodets 

enskilda bestämningsfaktorer men de kontrollerar även vilken effekt en sänkning av 

arvodet har på revisionsarvodets struktur. I undersökningen används koreansk data om 

revisionsarvodet och finansiell data under tiden 2005 till 2010. Resultaten visar på att 

revisionsarvodena sjönk märkbart under finanskrisen 2008. När det gäller 

bestämningsfaktorer så kom Sonu et al. (2017) fram till att klientens storlek inte utgör 

lika stor del av faktorerna medan revisionsrisken ökade inom krisperioden. Vidare så 

minskade arvodet endast för klienter med dålig ekonomisk läge vilket visar på att 

revisorer reagerar annorlunda beroende på klientens finansiella läge.  

En forskning från Australien gjord av Xu, Carson, Fargher & Jiang (2013), fokuserar på 

hur finanskrisen påverkar beteendet hos revisorer i Australien. Syftet med denna artikel 

är att studera hur revisorer reagerar på förändringar i revisionsrisk. För att utföra detta 

använder sig författarna av senaste finanskris. Xu et al. (2013) undersöker listade företag 

och studerar hur, och om, revisorers benägenhet att utfärda ändringar gällande ett 

företags ”going concern” koncept påverkats av finanskrisen. En ytterligare faktor av 

intresse är ifall finanskrisen har lett till en ökad revisionsinsats och därmed syns i 

arvoden och rapportering. Vidare menar Xu et al. (2013) att en revisor har tre olika 

möjligheter att minska och kontrollera revisionsrisken, 1) att avsäga sig riskfyllda 

klienter, 2) att öka benägenheten att utfärda förändrade revisionsrapporter och 3) öka 

revisionsinsatsen. Bortsett från att lagar i Australien medför att revisorerna inte har 

möjlighet att avsäga klienter under en kort tidsperiod så kommer Xu et al. (2013) fram 

till att de två andra strategierna användes under finanskrisen. Resultaten visar på att 

revisionsarvodet är högre för större klienter, företag med mera dotterbolag och mera 

omsättningstillgångar och för revisioner utförda av Big N revisorer. Revisionsarvodena 

är även högre under finanskrisen som ett resultat av högre revisionsrisk och affärsrisk 

och vidare så tenderar revisorer satsa mer tid på granskning under kristiden. (Xu et al. 

2013) Författarna finner att de större revisionsbolagen (Big 4) var snabbare att svara på 

finanskrisen än icke-Big 4 företag och vidare även att revisionsarvodena ökade under 

perioden 2007-2009 jämfört med perioden före (2005-2007). 
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2.3.3 Befolkningens köpkraft 

Köpbeteende granskas oftast i samband med konsumentbeteende vars huvudområde 

studerar processen som en individs eller en grupp individer går igenom vid ett inköpsval 

för att uppfylla ett behov. För att förstå köpkraft krävs att man också förstår vilka olika 

faktorer som kan påverka den. För det första spelar inkomst, demografi och sociala och 

kulturella faktorer en stor roll men vidare har även externa faktorer en avgörande 

betydelse. Varav den mest betydande och avgörande externa faktorn är osäkerheter och 

instabilitet i ekonomin. (Mansoor & Jalal 2011)  

Mansoor och Jalal (2011) har undersökt köpbeteendet hos invånare i det lilla landet 

Bahrain. Syftet med undersökningen är att identifiera finanskrisens inverkan på 

konsumentbeteendet i Bahrain. Deras resultat visar att den komplexa utformningen av 

finanskrisen gjorde att inköpsbeslut blev mer riskfyllda och därmed valde konsumenter 

mindre riskfyllda valmöjligheter. 

2.3.4 Altman Z-score 

Altman z-score mäter den ekonomiska ställningen hos företag, då främst i samband med 

att företaget befinner sig i finansiell nöd eller knipa (Altman 2000), det är även rimligt 

att se måttet som ett mått för att mäta sannolikheten för att ett företag går i konkurs. 

Som Altman (1968) skriver så har det alltid varit av intresse att upptäcka operationella 

eller finansiella svårigheter hos företag med hjälp av att analysera finansiella nyckeltal. 

Vidare så kommer ett företag som närmar sig konkurrens att visa ett annat värde på de 

olika kvotmåtten jämfört med företag som har goda framtidsutsikter. För att upptäcka 

misslyckande hos ett företag har analys av relationstal visats vara ett effektivt sätt varav 

de viktigaste relationstalen är lönsamhet, likviditet och solvens. Altman (1968) 

inkluderar fem relationstal som ingår i Z-score måttet vilka är 1) rörelsekapital/totala 

tillgångar, 2) balanserade vinstmedel/totala tillgångar, 3) EBIT/totala tillgångar, 4) 

marknadsvärde för eget kapital/bokföringsvärde för totala skulder och 5) försäljning/ 

totala tillgångar. Formeln har förändrats under åren varvid den från början såg ut som 

följande: 

𝑍 = 0,012𝑋1 + 0,014𝑋2 + 0,033𝑋3 + 0,006𝑋4 + 0,999𝑋5 

      (Altman 1968, s.594) 
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Altman (2000) menar att formeln har förändrats i takt med att flera forskare funnit en 

mer lämplig variant. I den andra formeln används de direkta procenttalen och vidare så 

avrundas det sista koefficienten upp till 1,o (tidigare 0,99). Den formel som presenteras 

nedan kommer även att vara den som används i denna avhandling. 

𝑍 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 1,0𝑋5 

                      (Altman 2000,) 

Ett lågt z-värde indikerar att företagets ekonomiska situation inte är den bästa medan ett 

högre z-värde talar om att företaget är ekonomiskt lönsamt och har en god ekonomi 

(Altman 1968). Vidare menar Altman (1968) att en konkurs kan upptäckas upp till två år 

på förhand innan själva händelsen. Ett z-score värde kring 1,81 tyder på att företaget 

möjligen kommer försättas i konkurs medan sannolikheten för att ett företag med ett z-

score värde över 2,67 hamnar i en ekonomiskt svår situation är lägre (Altman 2000). 

2.4 Sammanställning och presentation av hypoteser 

I detta kapitel sammanfattas tidigare forskningars och teoriers resultat och hypoteserna 

presenteras. Hypoteserna har framställts till följd av antaganden som grundar sig på 

tidigare forskning och teori som har tagits upp.  

Avhandlingens teoretiska del sammanfattas i figur 3 nedan. Figurens syfte är att på ett 

klart och tydligt sätt presentera de determinanter som ingår i denna undersökning och 

som tidigare forskning har konstaterat vara av betydelse för revisionsarvodet. Vidare är 

även de variabler som är av specifikt intresse för denna avhandling uppräknade. I stora 

drag har kapitel 2 i avhandlingen behandlat olika faktorer som är av betydelse för 

revisionsarvodets prisnivå. De faktorer vars inverkan nästan kan sägas vara självklara är 

storlek, komplexitet och affärsrisk, medan de faktorer som blir av intresse just för denna 

specifika undersökning är makroekonomiska fluktuationer (finanskrisen), nivån på 

invånarnas köpkraft och måttet Altman z-score, vilket mäter aktualiteten för att ett 

företag försätts i konkurs är även en undersökningsspecifik variabel.  

Ett företags storlek och komplexitet har ett direkt samband med revisionsarvodet 

eftersom tidsåtgången för ett större och mer komplext företag är högre än för ett mindre 

företag (Pong & Whittington 1994; Firth 1997), och ett längre revisionsuppdrag 

tidsmässigt kommer högst antagligen att kosta mera. Ett komplext företag med 

exempelvis flera differentierade produkter och flera dotterbolag kräver även en mer 
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kunnig revisor för att utföra jobbet (Pong & Whittington 1994). På likande sätt som 

storleken så har det även betydelse av ett hurudant revisionsbolag företaget revideras av. 

Choi et al. (2008) skriver att det finns bevis på att företag som revideras av Big 4 företag 

antingen taxas med ett högre pris eller ett lägre pris än normalt. Ett högre pris beror på 

att Big 4 företaget har inkluderat ett så kallat Big 4 premium medan ett lägre pris kan 

vara ett resultat av att ett Big 4 revisionsbolag har väldigt högkompentent personal och 

på så vis kan ett stort och komplext företag revideras till ett lägre pris jämfört med om 

ett så kallat vanligt revisionsbolag skulle ha utfört revisionen (Choi et al. 2008). 

Som redan beskrivits i avhandlingen så är det av intresse att kontrollera hur företagens 

revisionsarvoden beter sig, när företaget prövas vid händelse av en finanskris eller till 

exempel då befolkningens inkomstnivå sjunker.  

 

 
Figur 3 Sammanfattande bild 

Hypotes nummer ett kommer att ta ställning till huruvida förändringar inom 

makroekonomin kommer att påverka revisionsarvodet. Bland annat Xu et al. (2013) har 

genom sin undersökning visat att priset för revisionstjänster är högre under 

finanskristiden som ett resultat av att finskrisen skapat högre revisions- och affärsrisk 

men även för att revisorer spenderat mer tid på granskning av boksluten under denna 

period. Fortsättningsvis så har Alexeyeva & Svanström (2015) funnit en signifikant 

ökning i revisionsarvodet hos svenska företag under finanskrisen än jämfört med 

perioden före. Alexeyeva & Svanström (2015) spekulerar i att förändringar inom 

ekonomin utgör en utmaning för företag i och med att det kan påverka företagets risknivå 

samtidigt som även marknadskonkurrensen kan förändras. Dessa förändringar kan även 
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komma att påverka priset för revisionstjänster. Den första hypotesen grundas på de 

resultat som Alexeyevas & Svanström (2015) kom fram till i sin undersökning. Hypotesen 

kommer att utformas efter deras resultat eftersom att undersökningen är utförd i Sverige 

och Sverige som geografiskt område även kommer att ingå i denna undersökning. Vidare 

förväntas inte förhållandena mellan de övriga nordiska länderna och Sverige vara 

speciellt avvikande. På basis av detta framställs följande hypotes: 

H1: finanskrisen har ett positiv samband med revisionsarvodet (+) 

Den andra hypotesen spinner vidare på samma bana och kommer att grunda sig på 

köpkraften hos befolkningen. Lägre nivåer på disponibel inkomst resulterar i att 

köpkraften hos befolkningen minskar. Eftersom att befolkningens köpkraft kan minska 

till följd av till exempel ett finansiellt dåligt läge kommer denna hypotes att formuleras 

på samma teorier som hypotes nummer ett (H1). Dock är detta mått, till skillnad från 

finanskrisen, ett longitudinellt mått som mäter befolkningens köpkraft över tiden istället 

för finanskrisen som mäter inverkan av en specifik händelse. Hypotes två är som följer: 

H2: köpkraften hos befolkningen har ett positivt samband med revisionsarvodet 

(+) 

Hypotes nummer tre beaktar det konkursprognostiserande måttet Altman z-score. 

Måttet kommer att inkluderas som en varningslampa för att kontrollera sambandet 

mellan nivån på ett företags revisionsarvode och på vilken ekonomisk nivå företaget 

befinner sig. Som Altman (1968) konstaterade så är ett lägre värde för måttet en 

indikator på att företaget går ekonomisk dåligt och står inför ökad risk att gå i konkurs, 

medan ett högre tal förekommer bland företag som är mer lönsamma. Både Firth (1997) 

och Danielsen et al. (2007) har i samband med forskning om affärsrisk även konstaterat 

att företag som befinner sig i en ekonomiskt svår situation, eller företag som är mer 

troliga att hamna i en ekonomisk svacka även är de företag som betalar ett högre arvode 

på grund av mer arbete. Därmed har följande hypotes framställts: 

H3: ett lägre Altman z-score har ett negativt samband med ett högre 

revisionsarvode (-) 

I nästa kapitel presenteras forskningsuppgiften och den valda metoden för 

undersökningen. I kapitel 4 som behandlar undersökningens resultat, kommer en 

beskrivning av om hypoteserna accepteras eller förkastas att presenteras. 
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3 FORSKNINGSUPPGIFT 

I detta kapitel presenteras forskningsuppgiften och dess utformning samt 

undersökningens tillvägagångssätt. Vidare redogörs även för hur datamaterialet har 

samlats in och vilka bortfall som förekommit för att till slut presentera det slutgiltiga 

samplet som ingår i undersökningen. I slutet av kapitlet presenteras även 

undersökningsmodellerna. 

Bryman & Bell (2013) menar att det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt vid 

genomförandet av en vetenskaplig undersökning, ett deduktivt angreppssätt och ett 

induktivt. Den kvantitativa undersökningstypen kopplas ofta ihop med det deduktiva 

synsättet vilket innebär att undersökningens hypoteser testas mot redan befintliga 

teorier (teoriprövning) och sedan omformuleras teorin vid behov. Det deduktiva 

tillvägagångsättet sätter också tyngd vid insamling och kvantifiering av data. Som 

motsats till det deduktiva (kvantitativa) synsättet ligger fokus hos det induktiva 

(kvalitativa) tillvägagångssättet på generering av teorier utgående från olika typer av 

observationer och resultat. (Bryman & Bell 2013) Vidare utgår den kvantitativa 

undersökningen ofta från redan befintlig data så som databaser, årsredovisningar och 

företagens egna hemsidor, medan den kvalitativa undersökningen ofta innebär att 

författaren själv samlar in information genom olika typer av intervjuer (Ghauri & 

Grönhaug 2010). Den kvantitativa metoden passar denna undersökning bra i och med 

att en stor mängd data behövs för att det ska vara möjligt att urskilja resultat, data finns 

presenterade i företagens bokslut och i databaser, dvs. så kallade sekundärkällor. Fler 

exempel på sekundärkällor är även statsägda organisationers kataloger och hemsidor 

och olika typer av artiklar publicerade i journaler. Dock krävs det uppmärksamhet vid 

användning av sekundärdata eftersom att denna typ av data kan vara insamlad för ett 

annat ändamål och därmed inte vara passande för alla typer av undersökningar. Till 

exempel kan data på företagens hemsidor vara utformade för att övertyga kunden och 

företaget kan visa en skev bild av företaget genom deras årsredovisning. (Ghauri & 

Grönhaug 2010) 

  

Figur 4 Det deduktiva tillvägagångssättet (Bryman & Bell 2013, s.31) 

1. Teori  2. Hypoteser       3. Datainsamling   4. Resultat

                 5. Acceptera/ förkasta hypoteser 6. Omformulering av teori
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Undersökningen i denna avhandling följer det deduktiva tillvägagångssättet där 

utgångspunkten är befintlig teori. Figur 4 ger en övergripande bild av det deduktiva 

systemets olika steg. Avhandlingen följer detta system. Som redan presenterats så är 

avhandlingens syfte att undersöka hur oförväntade och icke-kontrollerbara riskfyllda 

händelser påverkar revisionsarvodet hos börsnoterade företag. Som också nämnts så 

består undersökningens sampel av nordiska börsnoterade företag med undantag från 

isländska företag. 

3.1 Forskningsmetod 

Den vetenskapliga undersökningen i denna studie följer den kvantitativa metoden där 

fokus ligger på insamling av befintlig data och vidare analys. Analysen av 

revisionsarvodena och dess determinanter görs genom hypotesprövning. De 

undersökningsspecifika hypoteserna har formulerats och presenterats i föregående 

kapitel. För att undersöka den inverkan som externa, icke-kontrollerbara, risker har på 

revisionsarvodet används regressioner. Som redan nämndes i syftesformuleringen så 

förklaras dessa externa och icke-kontrollerbara risker med variablerna köpkraft och 

finanskrisen. Regressionsmodellerna, som presenteras i ett lite senare skede, analyseras 

med hjälp av programmet Eviews. Slutligen görs en bedömning för om hypoteserna 

förkastas eller accepteras. Dessutom är det även intressant att kontrollera vilka 

skillnader som förekommer mellan länderna.  Revisionsarvodet utgör den beroende 

variabeln och vidare har variablerna storlek, komplexitet, affärsrisk, Big 4 och byte av 

revisor valts ut som kontrollvariabler. Variablerna av intresse utgörs av finanskris, 

befolkningens köpkraft och det konkurrsprognostiserande måttet Altman z-score. 

3.2 Data 

Företagen som ingår i undersökningen är publika bolag listade på NASDAQ OMX i 

Finland, Sverige och Danmark och på Oslo börsen. Island ingick även vid 

datahämtningen men på grund av att inget isländskt företag ingår i undersökningens 

slutliga sampel så har det helt exkluderats. För att få en realistisk bild av den 

makroekonomiska inverkan som finanskrisen haft på sin omgivning, kommer data från 

åren 2007-2016 att användas, vilket betyder att undersökningens data utgörs av 

paneldata. Finanskrisen antas vara som tydligast i de nordiska länderna mellan åren 

2008 och 2009.  
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Den data som behövs för genomförandet av undersökningen har hämtas från olika 

databaser och en viss del har även samlats in manuellt från företagens årsredovisningar. 

Data för revisionsarvoden har hämtats ur Data Stream medan data för 

kontrollvariablerna har hämtats ur Orbis. Data som plockats är till exempel data för 

totala tillgångar, nettoförsäljning och omsättning. Gällande intressevariabeln som mäter 

befolkningens köpkraft så baserar sig variabeln på hushållens disponibla inkomst 

(household disposable income). Enligt OECD:s (2018) egen definition så är household 

disposable income summan av ett hushålls konsumtion och sparande minus 

förändringen i eget kapital av hushållets pensionsfonder. Denna information har 

hämtats från OECDs hemsida och anges landsvis på årsbasis. Den andra 

intressevariabeln, makroekonomisk nedgång, som mäts med hjälp av finanskrisen, 

kräver ingen ytterligare data i och med att den antar karaktären av en dummy-variabel. 

Med hjälp av en internationell ticker-kod sammanställs data för revisionsarvoden med 

data för kontrollvariablerna till en slutlig fil.  

 

Tabell 1 Sampelurval 

I undersökningens sampel ingår 264 företag. Tabell 1 visar hur det slutliga sampelurvalet 

har tagits fram. De nordiska publika aktiebolagen konstateras vara 1095 stycken till 

antalet. Ett ytterligare krav var att företagen skulle ha konsoliderade bokslutsdata och 

tillämpa IRFS som redovisningsprincip, detta gav ett bortfall på 345 företag. Banker (19 

st) har även exkluderats ur samplet. De övriga bortfallen förklaras med brist på 

fullständig data, det största bortfallet beror på att Data Stream saknade data över 

revisionsarvoden för flera företag. En annan orsak var vidare att de båda databaserna 

inte innehåller exakt samma företag, vilket gjorde att ett företag med fullständig data 

gällande kontrollvariabler saknade data för revisionsarvoden och tvärt om. Dessa har 

därmed även exkluderats. 

Undersökningens sampel

Antalet publikt listade bolag i Norden 1 095

- Icke konsoliderad bokslutsdata och icke IFRS -345

- Ofullständig data (Orbis och Data Stream) -467

- Banker och finansiella institut -1 9

Slutligt sampel 264
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Tabell 2 Fördelning landsvis         

Tabell 2 förklarar fördelningen mellan de olika länderna, som kan utläsas ur tabellen så 

är de svenska företagen betydligt fler än de övriga, de utgör 45% av det totala samplet. 

Detta beror på att de svenska listade bolagen från början är avsevärt fler till antalet 

jämfört med de andra länderna. I enlighet med Kauppalehti (13.1.2018) var ca 320 

svenska bolag listade på Stockholmbörsen, jämfört med Finlands 131 listade bolag och 

Danmarks 139.  På Oslo-börsen finns totalt ungefär 230 företag listade (Oslo Börs, 

13.01.2018).  I enlighet med Simunic (1980) så kan vissa företag vara svårare att revidera 

beroende på vilken typ av företag de är. Vidare är det intressant att beakta vilka 

näringsgrenar företagen hör till, eftersom att till exempel finansieringsföretag och 

banker kan vara svårare att revidera enligt Hay et al. (2006), dock har banker exkluderats 

ur detta sampel. Av de 264 företag som ingår i undersökningen så är 153 stycken (58 %) 

av dem industriföretag, 53 stycken är handelsföretag (20 %), 24 stycken är finansföretag 

(9 %) och 34 stycken räknas till tjänsteföretag (13 %). Fördelningen baserar sig på SIC:s 

(2018) uppdelning och kan ses från tabellen nedan. Skillnader mellan olika typer av 

företag kommer att tas med som dummy-variabler i ett senare skede. 

 

SE
45 %

FI
20 %

NO
19 %

DK
16 %

Fördelning landsvis
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Tabell 3 Industrifördelning 

3.3 Undersökningsvariabler 

De undersökningsvariabler som behövs för undersökningen är först och främst variabler 

för de olika typerna av revisionsarvodesdeterminanter som förekommer. Dessa 

determinanter har redan presenterats tidigare i avhandlingen (kap 2). De 

undersökningsvariabler som valts ut för denna undersökning motiveras här nedan i 

samband med att regressionsmodellerna presenteras. 

3.3.1 Beroende variabeln 

Den beroende variabeln i regressionsmodellen är, liksom i tidigare undersökningar som 

behandlar determinanter för revisionsarvodet, revisionsarvodet. Tidigare i kapitlet 

förklarades att data för arvodet har inhämtats med hjälp av Data Stream. Vid närmare 

kontroll framkom det att revisionsarvodena som erhölls från databasen var i företagets 

egen valuta, på så vis att finska bolags arvoden angavs i euro, svenska företags arvoden i 

kronor och så vidare. Som resultat av detta har valutorna korrigerats till euro för att alla 

arvoden ska vara av samma valuta och därmed jämförbara. De valda valutakurserna har 

hämtats från hemsidan XE (The Worlds Thrusted Currency Authority) och 

informationen har hämtats för varje år den 30.12. Valutakurserna har sedan satts in i 

datafilen för att konvertera alla arvoden till euro.  I tabellen nedan ges en överblick av 

valutakurserna för varje land över den valda tidsperioden. Valutorna anges i förhållande 

till euro. Tabellen anger även medelkursen för varje valuta, dock har de enskilda 

valutakurserna för varje land per år använts för att få ett så exakt revisionsarvode som 

möjligt. 

SIC identifieringskoder

0100-999 Jord-, skogsbruk och fiske

1000-1499 Gruvindustri INDUSTRI

1500- 1799 Tillverkande industri

2000-3999 Produktion

4000-4999 Transport och allmännyttiga tjänster

5000-5999 Parti- och detaljhandel

6000-6799 Finansiella institut, försäkringsföretag, fastigheter FINANS

7000-9999 Tjänster och allmän administration TJÄNSTER

Käl la : SIC Code (2018)
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Tabell 4 Valutakurser hämtade från OECD 

3.3.2 Intressevariabler 

De variabler som är av intresse för undersökningen är i enlighet med studiens syfte och 

problemformulering finanskrisen, befolkningens köpkraft och måttet Altman z-score. 

Dessa variabler förväntas beskriva de förändringar som ett företag normalt sett inte kan 

förbereda sig på. Sandvik (2012) presenterade dessa som risker av engångskaraktär. 

Vidare är det intressant att kontrollera om dessa variabler kommer att inverka på 

prissättningen av revisionstjänster.  

Makroekonomins inverkan på revisionsarvodet kommer följaktligen undersökas med 

hjälp av finanskrisen. Denna intressevariabel antar formen av en dummy-variabel. De 

flesta tidigare forskningar har även använt sig av detta tillvägagångssätt. Bland annat 

Alexeyeva & Svanström (2015) har använt sig av en dummy-variabel för att kontrollera 

för finanskrisen. Författarna ger åren 2008 och 2009 värdet ett medan resterande år får 

värdet noll. I och med att författarna även undersöker tiden strax efter finanskrisen som 

en skild period med förväntade skillnader från krisen så har även åren 2010 och 2011 i 

deras undersökning getts värdet ett. I denna undersökning kommer den tidsperiod då 

krisen var som starkast i de nordiska länderna ges värdet ett (år 2008 och 2009). 

Intressevariabeln köpkraft utgör den andra icke-kontrollerbara riskfyllda händelsen 

som undersöks i denna studie. Variabeln grundar sig på data över hushållens disponibla 

inkomst för de olika länderna. En försvagad köpkraft kan till exempel vara ett resultat av 

en makroekonomisk nedgång. I enlighet med Foster & Magdoff (2009) kommer en 

investeringsminskning, som resultat av sämre ekonomi, att minska antalet 

Valutakurser EUR SEK/EUR NOK/EUR DKK/EUR

2007 1,000 9,4557 7,9664 7,4664

2008 1,000 10,973 9,8773 7,4548

2009 1,000 10,2651 8,311 7,4416

2010 1,000 8,9698 7,8201 7,4548

2011 1,000 8,9185 7,7462 7,4325

2012 1,000 8,6075 7,3866 7,4600

2013 1,000 8,8615 8,3821 7,4597

2014 1,000 9,4223 9,0353 7,4457

2015 1,000 9,1969 9,6272 7,4614

2016 1,000 9,5820 9,0911 7,4349

Medeltal 1,000 9,42523 8,5243 7,4512

Källa: OECD 
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anställningsförhållanden och även påverka affärsklimatet på ett negativt sätt. Foster & 

Magdoff (2009) skriver att detta kommer att leda till en ekonomisk avmattning. En 

finanskris kan därmed minska på hushållens disponibla inkomst och kan således 

påverka befolkningens köpkraft.  I tabellen nedan (tabell 5) kan ses hur inkomsten har 

förändrats för varje land under den valda tidsperioden. Ur tabellen kan till exempel ses 

att alla länders disponibla inkomst, förutom Danmarks, sjunker från 2007 till 2008.  

 

Figur 5 Hushållens disponibla inkomst 

Den tredje variabeln som är av intresse i denna avhandling är måttet Altman z-score, 

vilket beskriver företagets finansiella ställning. I kapitel 2 presenterades måttets 

uppbyggnad.  Det första nyckeltalet som ingår är rörelsekapital/totala tillgångar där 

rörelsekapitalet definieras som skillnaden mellan kortfristiga tillgångar (current assets) 

och kortfristiga skulder (current liabilities). Nyckeltal nummer 2 utgörs av balanserade 

vinstmedel/totala tillgångar och nummer 3, EBIT/totala tillgångar. När det kommer till 

nyckeltal nummer 4, marknadsvärde för eget kapital/bokföringsvärde för totala skulder, 

så innehåller totala skulder både korta och långfristiga skulder. Det femte nyckeltalet 

som ingår i z-score måttet är försäljning/ totala tillgångar. (Altman 1968) Denna data är 

även hämtad ur databasen Orbis. 

3.3.3 Kontrollvariabler 

För att resultatet av undersökningen ska bli så sanningsenliga som möjligt är det viktigt 

att inkludera olika typer av kontrollvariabler. Orsaken till användning av 

kontrollvariabler är enligt Wooldrigde (2001) att intressevariablerna för en 

undersökning antas korrelera med andra variabler. Kontrollvariablerna utgörs av 
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variabler som tillsammans med intressevariablerna kan påverka den beroende variabeln 

(Wooldridge 2001), vidare kan användning av olika variabler leda till att olika 

konklusioner beträffande samma variabelrelation. Vid utförande av en undersökning 

bestäms vilka variabler som ska hållas oföränderliga, det vill säga vilka kontrollvariabler 

som väljs. Beroende på undersökningens fokus väljs relevanta variabler ut (Wooldridge 

2001). 

De för undersökningen valda kontrollvariablerna motiveras med att de är frekvent 

förekommande i tidigare undersökningar som undersökt revisionsarvodets 

determinanter. Redan i det andra kapitlet presenterades de vanligaste determinanterna 

varav storlek och komplexitet hos det reviderade företaget är de som använts i flera 

undersökningar, bland annat av Alexeyeva & Svanström (2015) och Groff et al. (2017). 

Med tidigare undersökningar som referens så antas att storlek och komplexitet kommer 

att vara relevanta variabler även i denna undersökning. Dessa två variabler har även i 

enlighet med Hay et al. (2006) visats ha en positiv inverkan på revisionsarvodet i de 

flesta studier. Vidare har även revisionsbolagets storlek och affärsrisk undersökts av 

Alexeyeva & Svanström (2015) och Groff et al. (2017), och revisionsbolagets storlek mäts 

vanligtvis med variablerna Big 4 och icke-Big 4 eftersom att detta utgör en klar gräns när 

det gäller revisionsbolagens storlek. Big 4 företagen är EY, Deloitte, KPMG och PwC.  Vid 

genomgång av tidigare forskning är inventarier plus fordringar dividerat med totala 

tillgångar det mest förekommande sättet att mäta affärsrisk på. Ett annat sätt att mäta 

affärsrisk är att använda sig av företagets lönsamhet (Simunic 1980). I denna 

undersökning kommer den förstnämnda att användas.  

Kontrollvariabeln byte av revisor inkluderas för att kontrollera för effekten av 

fenomenet low-balling eller price-cutting. Vilket går ut på att en revisor kan erbjuda nya 

klienter ett billigare pris i början för att ge ett bättre intryck (Lee & Gu 1998). Ett företag 

som byter revisor under året kan därmed ha lägre arvodeskostnader än vad det normalt 

sett skulle ha, därför är det skäligt att beakta detta samband. Data för denna variabel har 

delvis samlats manuellt i och med att det inte var möjligt att hämta som paneldata. 

Databasen Orbis anger dock vilken/vilka revisorer som använts under det senaste året 

(2016). Vidare har bolagens årsredovisningar för år 2007 kontrollerats. I fall bokslutet 

reviderats av samma revisionsbolag för båda åren så har ett antagande gjorts att ett byte 

inte har skett. I vissa enstaka fall har företaget gått från att ha ett revisionsbolag till två 

revisionsbolag som utför revisionen eller tvärt om. Som exempel har företag X:s revision 

utförts av EY år 2007 medan revisionen för år 2016 blev utförd av Deloitte, ännu är det 
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klart och tydligt ett byte som skett. Men ifall revisionen år 2007 utförts av EY och år 2016 

utförts av EY och PWC blir det aningen mer komplicerat. I denna avhandling kommer 

detta dock att räknas som ett byte. Detta motiveras med att vid båda tillfällena så sker en 

förändring. Vid byte av revisor visar tidigare forskning (Lee & Guy 1998) att priserna ofta 

går ner vilket också har konstaterats vara fallet när ett företag har anställt två revisorer 

att utföra revisionen. Ett revisionsuppdrag som är delat på två revisionsbyråer har ofta 

lägre arvoden än de med endast en revisor (Tinggaard & Kiertzner 2008). Variabeln byte 

av revisor kommer att förklaras med hjälp av en dummy-variabel. 

3.3.4 Regressionsmodell 

Regressionsmodellerna baserar sig på de ovannämnda variablerna, och som tidigare 

nämnts så utgör revisionsarvodet den beroende variabeln. Regressionen utförs av en 

multipel regression, en multipel regression är enligt Ghauri & Grönhaug (2010) en 

regression där två eller flera oberoende variabler har valts ut med avsikt att förklara den 

beroende variabeln. För att normalisera revisionsarvodet så kommer logaritmen av 

arvodet att användas. Detta görs för att beakta skillnader i storlek mellan företag, vilket 

också gjorts vid tidigare undersökningar utförda av bland annat Thinggaard & Kiertzner 

(2008) och Alexeyeva & Svanström (2015). Simunic (1980) i sin tur har normaliserat 

revisionsarvodesvärdet genom att dividera det med företagets tillgångar och Niemi 

(2004) använder sig av revisorns arvode per timme.  Även kontrollvariabeln storlek som 

undersöks med hjälp av de totala försäljningsintäkterna kommer att normaliseras med 

den naturliga logaritmen.  

Valet av att använda två olika regressionsmodeller baserar sig på att intressevariablerna 

Affärsrisk och Komplexitet högst antagligen kommer att korrelera med varandra. Detta 

till följd av att de mäts på liknande sätt. Modell 1 kommer genom hela avhandlingen att 

beakta komplexitet medan modell 2 innehåller en variabel för affärsrisk. Vidare kan även 

kommenteras att variablerna finanskris och köpkraft kan tyckas mäta liknande effekter 

eftersom att en försvagad köpkraft till exempel kan vara ett resultat av en nedgång i 

ekonomin. Dock är det relevant att inkludera dem båda i och med att variabeln finanskris 

kontrollerar för läget under de specifika åren 2008 och 2009 medan köpkraft är ett 

kontinuerligt mått som mäts över hela den valda tidsperioden och kontrollerar 

befolkningens inkomstnivå per land.  
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Modell 1 

𝐴𝑅𝑉 = 𝛼 +  𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽2𝐵𝑖𝑔4 + 𝛽3𝐵_𝑅𝐸𝑉 +  𝛽4𝐾𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝛽5𝐾ö𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡

+ 𝛽6𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠 + 𝛽7𝐴𝑙𝑡𝑚𝑎𝑛 + 𝛽8𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 + 𝛽9𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 + 𝛽10𝑇𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟

+  𝛽11𝐹𝐼 +  𝛽12𝑆𝑉𝐸 +  𝛽13𝐷𝑁𝐾 

 

 

Modell 2 

𝐴𝑅𝑉 = 𝛼 +  𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽2𝐵𝑖𝑔4 + 𝛽3𝐵_𝑅𝐸𝑉 + 𝛽4𝐴𝑓𝑓ä𝑟𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 + 𝛽5𝐾ö𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡

+ 𝛽6𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠 + 𝛽7𝐴𝑙𝑡𝑚𝑎𝑛 +  𝛽8𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 + 𝛽9𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 + 𝛽10𝑇𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟

+  𝛽11𝐹𝐼 + 𝛽12𝑆𝑉𝐸 +  𝛽13𝐷𝑁𝐾 

Där; 

ARV = Beroende variabeln, den naturliga logaritmen av företagets 

revisionsarvode 

Storlek  = Den naturliga logaritmen av totala försäljningsintäkter 

Komplexitet  = inventarier dividerat med totala tillgångar 

Big 4 = indikator som antar värdet 1 ifall revisionsföretaget är 

någondera av EY, Deloitte, KPMG eller PwC, annars 0. 

Affärsrisk = inventarier plus fordringar dividerat med totala tillgångar 

Byte av revisor = Företag som bytt revisor under tidsperioden 

Finanskris  = indikator som antar värdet 1 under åren 2008 och 2009 

Köpkraft = mäts med hjälp av hushållens disponibla inkomst (OECD 

household disposable income) 

Altman   = Altman Z-score 

FI  = dummyvariabel för Finland 

SVE  = dummyvariabel för Sverige 

DNK  = dummyvariabel för Danmark 

 

De tre sista dummyvariablerna inkluderas för att även kunna kontrollera skillnader 

mellan länderna. Data har plockats för en tidsperiod på 10 år och materialet kommer 

därmed behandlas som paneldata vid körningen av regressioner i Eviews. 1 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras de resultat som funnits genom utförande av regressioner och 

hypotesprövning som beskrevs i föregående kapitel. Här ingår även presentation av 

datamaterialets deskriptiva statistik och en korrelationsanalys för att kontrollera för 

möjlig multikollinearitet mellan variablerna. Slutligen analyseras och diskuteras 

resultatet.  

4.1 Deskriptiv statistik 

I undersökningen ingår totalt 1821 observationer, som tidigare nämnts så är antalet 

företag 264 stycken och tidsspannet är en period på 10 år (2007-2016). Den deskriptiva 

statistiken för variablerna, både den beroende variabeln och de övriga variablerna, 

beskrivs i tabell 5 nedan. Ur tabellen kan skiljas medelvärde, median, maximum- och 

minimum-värden samt standardavvikelse för variablerna. Variablerna byte av revisor 

(B_REV), BIG 4 och Finanskris är alla dummyvariabler och är därmed inte lika 

intressanta i just detta skede som de övriga variablerna.  

 

 

Tabell 5 Statistik över variablerna 

 

Från tabellen ovan kan ses att antalet observationer som ingår i korrelationsmatrisen är 

1811 till antalet. De undersökningsvariabler med mer intressant statistik är icke- 

dummyvariablerna, från dessa utläser man klart och tydligt medelvärden och median. 

Standardavvikelsen, som beskriver hur pass stor spridning det förekommer i 

datamaterialet för en variabel, är störst för variablerna Altman (2,17), Storlek (1,72) och 

Medeltal  Median  Maximum  Minimum  Std. Avv. Skevhet  Kurtosis  Observationer

Altman 2,4215 2,3721 28,6610 -37,9926 2,1687 -4,2945 114,4633 1811

LNARV 6,8405 6,7742 14,0059 -1,9997 1,3907 0,0400 5,4485 1811

B_REV 0,4285 0,0000 1,0000 0,0000 0,4950 0,2890 1,0835 1811

BIG 4 0,9901 1,0000 1,0000 0,0000 0,0992 -9,8803 98,6212 1811

Affärsrisk 0,2754 0,2644 1,9983 0,0000 0,1662 0,9713 8,8199 1811

Komplexitet 0,1288 0,1111 0,9212 -0,04216 0,1138 1,4144 6,8662 1811

Finanskris 0,2021 0,0000 1,0000 0,0000 0,4017 1,4837 3,2014 1811

Köpkraft 2,1005 2,2718 5,1948 -0,7432 1,2164 -0,2417 2,8611 1811

Storlek 13,6874 13,6689 18,4049 5,6454 1,7192 -0,1572 3,1703 1811
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LNARV (1,39). Om man kontrollerar max- och minimumvärden för både Altman och 

Storlek så kan konstateras att redan här syns stora skillnader då högsta värdet som mätts 

i detta sampel för variabeln Altman är 28,66 och det lägsta är -37,99. Vidare är 

motsvarande värden för Storlek 18,40 och 5,64. På samma sätt som Storlek har stora 

skillnader mellan högsta och lägsta värde, så har även likande konstaterats hos 

revisionsarvodet (LNARV), vilket är rimligt eftersom att storleken redan i tidigare 

studier konstaterats vara en av de determinanter som påverkar revisionsarvodet mest. 

Högsta värdet för revisionsarvodet är 14 och lägsta värdet -1,99. Vida De variabler med 

minst spridning är däremot Affärsrisk och Komplexitet. Från tabellen ovan kan även 

datans skevhet och kurtosis utläsas.  Enligt Wooldrigde (2013) anger datats skevhet hur 

pass långt fördelningen är från att vara symmetrisk, om ett datasampel har en skevhet 

på 0 så kan konstateras att datat är normalfördelat. Vid ett normalfördelat sampel borde 

värdet på kurtosis vara kring 3 (Brooks, 2008), ett icke-normal fördelat sampel är inte 

symmetriskt. Vid kontroll av tabellen så kan ses att de flesta variabler inte är 

normalfördelade.  

Tabell 6 nedan innehåller en korrelationsmatris som förklarar korrelationen mellan 

variablerna. Som korrelationsmått används ofta Pearsons r vars intervall går från -1 till 

1. En korrelation nära -1 påpekar på ett negativt lineärt samband medan en korrelation 

närmare 1 beskriver ett positivt lineärt samband (Ghauri & Grönhaug 2010).  

Tabell 6 Korrelationsmatris 

 

Om de oberoende variablerna som ingår i undersökningen korrelerar på hög nivå 

uppstår ett så kallat multikollinearitetsproblem. I enlighet med Vatcheva, Lee, 

McCormick & Rahbar (2016) kan undersökningens resultat lätt tolkas felaktigt om 

multikollinearitetsproblem inte identifieras och rapporteras.  Detta problem uppstår när 

Altman LNARV B_REV BIG 4 Affärsrisk Komplexitet Finanskris Köpkraft Storlek

Altman 1

LNARV -0,0059 1

B_REV -0,0065 -0,0790 *** 1

BIG 4 -0,0135 0,0950 *** -0,0032 1

Affärsrisk 0,1759 *** -0,0045 -0,0819 *** -0,0189 1

Komplexitet 0,1590 *** -0,0085 -0,0326 -0,0282 0,8060 1

Finanskris 0,0100 -0,0115 0,0116 0,0088 0,0021 -0,0044 1

Köpkraft -0,0206 0,0088 -0,0565 *** -0,0423 * -0,0656 *** -0,0864 *** 0,0449 * 1

Storlek 0,0889 0,7907 *** -0,0363 0,0814 *** 0,0088 0,0506 ** -0,0551 ** -0,0480 ** 1
*** Signi fikant på  1 % nivå

** Signi fikant på  5 % nivå

* Signi fikant på  10 % nivå
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två (eller flera) av de oberoende variablerna har en hög korrelation och mäts eller 

utvärderas samtidigt.  

Med fokus på tabellen ovan (tabell 6) kan konstateras att korrelationsvärdena mellan de 

flesta variablerna ligger på en godtagbar nivå, dock förekommer det ett par fall där 

korrelationen borde uppmärksammas. I tabellen kan även korrelationernas 

signifikansnivåer hittas. Signifikansen mäts på 1 %, 5 % och 10 % nivå. Den högsta 

korrelationen i denna tabell förekommer mellan variablerna Komplexitet och Affärsrisk 

och är 0,80, vilket enligt Vatcheva et al. (2016) räknas som hög korrelation. Enligt 

författarna är ett gränsvärde på 0,81 det som används flitigast för att kontrollera för en 

för hög korrelation medan man bör vara uppmärksam då korrelation stiger över 0,5. 

Korrelationen mellan variablerna Komplexitet och Affärsrisk förväntades vara hög på 

grund av att dessa mått mäter en liknande typ av egenskap hos företaget, de har även 

kalkylerats på liknande vis. Vidare kan även kommenteras att denna korrelation är 

signifikant på 1 % nivå, vilket visar på att korrelationen mellan komplexitet och affärsrisk 

har en hög signifikans och därmed är sannolikheten för att dessa kommer korrelera 

väldigt hög. För att begränsa detta multikollinearitetsproblem skiljs dessa variabler åt 

genom att de placeras i olika regressionsmodeller, den ena regressionen används som 

utgångsmodell medan den andra inkluderas som ett ytterligare test för att kontrollera 

modellens känslighet. 

Utgående från korrelationsmatrisen är det möjligt att göra en tidig analys av 

undersökningens resultat. Korrelationmatrisen visar antingen ett positivt eller ett 

negativt samband mellan variablerna. Vidare är korrelationen mellan beroende 

variabeln för revisionsarvodet, LNARV, och oberoende variabeln Storlek, 0,79, och 

därmed något som borde noteras. I enlighet med tidigare studier har det reviderade 

företagets storlek konstaterats vara den viktigaste determinanten för revisionsarvodet, 

vilket även Firth (1997), Groff et al. (2017) och många andra har konstaterat. Vilket även 

förklaras av denna höga korrelation. Ur korrelationmatrisen kan även ses att sambandet 

är positivt, det vill säga att desto större företaget är desto högre är revisionsarvodet, detta 

samband förklarades i avhandlingens teoridel. 

 Det som vidare är av större intresse för just denna undersökning är de valda 

intressevariablernas korrelation med beroende variabeln. Intressevariabeln Altman och 

revisionsarvodet, LNARV, har ett negativt samband och väldigt låg korrelation. Detta 

samband beskriver en relation där ett högre värde för Altman hänger ihop med ett lägre 

revisionsarvode. Det vill säga, mindre finansiellt stressade företag betalar ett lägre 
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revisionsarvode medan företag som har ett sämre ekonomiskt läge får betala ett högre 

arvode för revisionstjänster. Dock kan det i detta skede inte ännu påstås att så är fallet 

eftersom att det enligt korrelationsmatrisen inte är signifikant.  

Vad gäller sambandet mellan undersökningens tredje intressevariabel, befolkningens 

köpkraft (Köpkraft), och revisionsarvodet (LNARV) så förklarar korrelationsmatrisen 

ett positivt samband. Eftersom att korrelationen inte är signifikant så krävs prövning av 

regressionsmodellen för att kunna förklara denna relation. Variabeln som representerar 

finanskrisen har i enlighet med korrelationsmatrisen ett negativt samband med 

revisionsarvodet, vilket inte är i linje med de förväntade utfallet, dock är inte heller detta 

samband signifikant i denna matris. 

4.2 Regressionsanalys och hypotesprövning 

Innan själva regressionen körs winsoriseras datamaterialet i Eviews. Alla variabler 

winsorieras förutom de som är dummy-variabler. Winsoriserigen görs på så sätt att 1 % 

av de högsta och lägsta värdena (extremvärden) för varje variabel plockas bort för att 

undvika att så kallade ”utstickare” påverkar resultatet. Gränserna som används är alltså 

0,01 för att plocka bort extrema låga värden, och 0,99 för att plocka bort extrema höga 

värden. Winsoriseringen utförs för ett år i gången.   

När winsoriseringen är gjord och extremvärden bortplockade ur datamaterialet så kan 

regressionerna utföras. Som tidigare nämnts så kommer variablerna Komplexitet och 

Affärsrisk skiljas åt på grund av den höga korrelation (0,81) som fanns mellan 

variablerna. Affärsrisk och Komplexitet är båda kontrollvariabler och den första 

regressionsmodellen inkluderar Komplexitet. Det är även denna modell som 

hypoteserna kommer att tests mot till en början eftersom att komplexitet i tidigare 

undersökningar visats vara en signifikant determinant i fler undersökningar än 

affärsrisk, den andra modellen inkluderas som ett känslighetstest. Regressionsmodell 1a 

som redan presenterades redan i det föregående kapitlet ser ut som följande. 

𝐿𝑁𝐴𝑅𝑉 = 𝛼 +  𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽2𝐵𝐼𝐺 4 + 𝛽3𝐵_𝑅𝐸𝑉 +  𝛽4𝐾𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝛽5𝐾ö𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡

+ 𝛽6𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠 + 𝛽7𝐴𝑙𝑡𝑚𝑎𝑛 + 𝛽8𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 + 𝛽9𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 + 𝛽10𝑇𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟  

Den första regressionen utförts enligt detta. Tidigare presenterades hypoteserna med tre 

stycken lands-dummyn i slutet. Dessa landsvariabler och tillhörande resultat kommer 

att beaktas litet senare i avhandlingen.  
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Med fokus på modell 1a i tabellen nedan (se tabell 7) så kan konstateras att alla variabler 

är signifikanta på antingen 1 % nivå eller 5 % nivå, med undantag från två av variablerna 

som anger vilken näringsgren företaget befinner sig i. Utgående från modellens R-square 

(tabell 7) kan konstateras att denna modell förklarar ungefär 70 % utav variationen i 

revisionsarvodet. R-square har ett värde på 0,697 medan justerat R-square är 0,696. Det 

höga värdet för R-square kan förklaras med att flera av de variabler som i tidigare 

undersökningar konstaterats vara betydande för revisionsarvodet har tagits med i denna 

undersökning. R-square är även i linje med vad som presenterats i tidigare studier 

inriktade på revisionsarvodet. Med fokus på intressevariablerna så kan kommenteras att 

alla tre är signifikanta på åtminstone 5 % nivå och även modellen är signifikant på 1 % 

nivå.  

 

Tabell 7 Regressionsmodell 1a 

 I modellen finns även tre stycken variabler vars syfte är att förklara skillnader mellan de 

olika typer av näringsgrenar som företagen representerar. Att konstatera är att variabeln 

Industri, som representerar företag inom industribranschen, är den enda av dessa som 

är signifikant. Resultatet i modell 1a tyder på att revisionsarvodena för Industri skulle 

vara 25 % högre än revisionsarvoden för finansiella institut (Finans) vilket är den 

Modell 1a 

Beroende variabel: LNARV

Variabel Koefficient St.avvikelse T Hypotes

Konstant -2,230 *** 0,237 -9,411

Storlek 0,633 *** 0,010 60,696

BIG 4 0,475 *** 0,174 2,736

B_REV -0,114 *** 0,035 -3,297

Komplexitet -0,649 *** 0,172 -3,768

Finanskris 0,086 ** 0,043 2,019 H1 (+)

Köpkraft 0,043 *** 0,014 3,042 H2 (+)

Altman -0,091 *** 0,013 -7,177 H3 (-)

Industri 0,245 *** 0,095 2,573

Handel 0,026 0,099 0,257

Tjänster 0,032 0,108 0,302

R-square 0,697

Justerat R-square 0,696

F- statistika 416,74***

Antal observationer 1821

*** Signifikant på 1 % nivå

** Signifikant på 5 % nivå

* Signifikant på 10 % nivå
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näringsgren som de andra prövas i förhållande till. Dessa resultat stämmer överens med 

Hay et al.s (2006) tankar om att företag inom finansbranschen antagligen kommer att 

inneha de lägsta arvodena, och Simunic (1980) förklarade detta med att dessa inte 

innehar lika omfattande fordringar och inventarier som företag till exempel inom 

industribranschen. Vidare kan konstateras att arvodena för företag inom 

näringsgrenarna Industri och Tjänster än aningen högre än arvodena för Industri, dock 

är dessa inte är signifikanta i enlighet med denna undersökning. Ur tabellen kan även 

skiljas vilken intressevariabel som kopplas ihop med vilken hypotes.  

I den ursprungliga regressionsmodellen som presenterades i kapitel 3 som modell 1, 

ingick även dummyvariabler för de länder som finns representerade i samplet. I detta 

kapitel kontrolleras för möjliga befintliga skillnader mellan dessa länder. 

Dummyvariabler för länderna Danmark, Sverige och Finland används vid körningen av 

regressionen, modellerna överensstämmer därmed med modellerna som presenterades 

i kapitel 3.3.4. Som redan nämndes tidigare så lämnas Norge bort för att undvika en så 

kallad dummy-trap.  

 

Tabell 8 Regressionsmodell 1b- med landsvariabler 

Modell 1b- landsvariabler

Beroende variabel: LNARV

Variabel Koefficient St.avvikelse T Hypotes

Konstant -2,3407 *** 0,2353 -9,9480

Storlek 0,6402 *** 0,0102 62,5486

BIG 4 0,4589 *** 0,1704 2,6920

B_REV -0,1171 *** 0,0342 -3,4229

Komplexitet -0,4443 ** 0,1753 -2,5342

Köpkraft 0,0224 0,0167 1,3403 H1 (+)

Finanskris 0,0859 ** 0,0417 2,0596 H2 (+)

Altman -0,1025 *** 0,0125 -8,1704 H3 (-)

Industri 0,2416 ** 0,0947 2,5505

Handel 0,0375 0,0991 0,3781

Tjänster 0,0497 0,1060 0,4684

FI -0,1861 *** 0,0670 -2,7761

SVE 0,1508 *** 0,0524 2,8794

DNK 0,3245 *** 0,0676 4,8004

R-square 0,7116

Justerat R-square 0,7095

F- statistika 341,90 ***

Antal observationer 1811

*** Signifikant på 1 % nivå

** Signifikant på 5 % nivå

* Signifikant på 10 % nivå
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Det som kan avläsas ur resultaten är att ungefär 71 % av variationen inom 

revisionsarvodet förklaras av variablerna ovan och därmed är R-square ungefär på 

samma nivå som tidigare. Landsvariablerna är alla signifikanta på 1 % nivå och markanta 

skillnader kan konstateras mellan länderna. Med Norge som utgångspunkt 

(referensvärde), så kan noteras att revisionsarvodena i Danmark är ca 32 % högre medan 

arvodena i Sverige är ca 15 % högre. Gällande Finland och de finländska företagens 

arvoden, så kan ses att dessa är lägre än de övriga nordiska ländernas. De finländska 

revisionsarvodena är ca 19 % lägre än arvodena i Norge. Slutligen är det intressant att 

kommentera att variabeln Köpkraft, som mäter befolkningens inkomst, går från att vara 

signifikant på 1 % nivå i modell 1a i tabell 7, till att inte vara signifikant på någon av de 

tre signifikansnivåerna i modell 1b.  

Hypotes 1 

Den första hypotesen, finanskrisen har ett positivt samband med revisionsarvodet, 

undersöks först. Hypotesens utformning beaktas och jämförs sedan med 

regressionsmodellerna ovan. Som kan konstateras så är sambandet mellan 

revisionsarvodet och finanskrisen positivt, liksom också Alexeyeva & Svanström (2015) 

har konstaterat genom sin undersökning. Sambandet mellan finanskrisen och 

revisionsarvodet har koefficienten 0,086 (tabell 7) och sambandet är signifikant på 5 % 

nivå. I och med att relationen mellan dessa variabler är så pass signifikant så kan 

konstateras att revisionsarvodena höjdes med ungefär 9 % under finanskrisen (2008-

2009). Utgående från detta så accepteras hypotes nummer 1, finanskrisen har ett 

samband med revisionsarvodet, och sambandet är positivt. Hypotesen accepteras även 

med modell 1b som utgångspunkt. Alexeyeva & Svanström (2015) påstår att en 

ekonomisk kris i allmänhet kommer att öka risknivån hos företag eftersom att en kris 

möjligtvis kan skapa incitament för företaget att bryta mot så kallade skuldkontrakt, och 

en ytterligare risk är att företaget skulle tvingas ansöka om konkurs.  

Hypotes 2 

Hypotes nummer 2 fokuserar på befolkningens köpkraft. Hypotes 2 har tidigare 

framställts som följande, köpkraften hos befolkningen har ettpositivt samband med 

revisionsarvodet. På samma sätt som finanskrisen förväntas ha ett positivt samband 

med revisionsarvodet så kan även antas att befolkningens köpkraft förväntas ha ett 

positivt samband med revisionsarvodet eftersom att de skapar likande underlag. Från 

modellerna ovan kan även tydas att sambandet mellan revisionsarvodet och en försvagad 



 

 

49 

köpkraft hos befolkningen är 0,043 och positivt (tabell 7). Sambandet är också 

signifikant på 1 % nivå och därmed kan hypotesen accepteras. Vidare kan tolkas ur 

resultatet att för varje enhet som befolkningens inkomst ökar så stiger revisionsarvodet 

med 0,043. Därmed kan även kommenteras att lägre nivåer på inkomst ger ett lägre 

arvode. Utgående från modell 1b där landsvariablerna också var inkluderade så kan 

denna hypotes dock inte accepteras eftersom att variabeln Köpkraft inte är signifikant, 

detta kan troligtvis förklaras med korrelationen mellan de valda variablerna. 

Hypotes 3 

Hypotes 3 lyder, nyckeltalet Altman z-score har ett samband med revisionsarvodet (-). 

Här är det förväntade förtecknet mellan revisionsarvodet och z-score negativt, och som 

kan tydas ur modellen så är sambandet mellan variablerna är negativt. Utgående från 

tabell 7 kan ses att sambandet är -0,091. Vid beslut angående hypotesens förkastning 

eller acceptans så kan direkt sägas att hypotesen accepteras. Det finns ett samband 

mellan ett företags z-score och revisionsarvodet, sambandet är även signifikant på 1 % 

nivå. Utgående från resultatet kan tydas att då värdet för Altman z-score ökar med en 

enhet så sjunker revisionsarvodet med 0,091 (ceteris paribus). 

4.3 Känslighetsanalys  

För att kontrollera att resultaten är robusta genomförs ett par ytterligare tester. I enlighet 

med Ittonen & Peni (2012) kan en känslighetsanalys utföras genom att dummyvariabler 

för land och industri plockas bort. Resultaten borde då visa näst intill samma som innan. 

Ett ytterligare sätt att kontrollera att testet är robust är att winsorisera datamaterialet 

(Ittonen & Peni 2012), vilket gjordes redan innan de första regressionsmodellerna 

utfördes (kap 4.2). En tabell över regressionsresultatet för det icke-winsoriserade 

datamaterialet kan ses i bilaga 4, samtidigt har även de landsspecifierande 

dummyvariablerna och industrivariablerna lämnats bort. Som kan tydas ur tabellerna så 

är resultatet fortfarande signifikant, vidare kan identiska slutsatser dras på basis av 

denna tabell som resultatet som presenterades i kapitel 4.2. Värdena för justerat R-

square är 64 % för båda modellerna. 

Tidigare i kapitlet utfördes regressioner med variabeln Komplexitet, modell 1a (tabell 7), 

som ett ytterligare test kommer denna variabel i detta skede att bytas ut till Affärsrisk. 

Som konstaterat så visade korrelationstestet en relativt hög korrelation mellan dessa två 

variabler och med detta som grund så utförs nu ett ytterligare test för att kontrollera 
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modellens stabilitet. Även i denna modell har landsvariablerna lämnats bort, medan 

industrivariablerna inkluderas.  

𝐿𝑁𝐴𝑅𝑉 = 𝛼 +  𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽2𝐵𝐼𝐺 4 + 𝛽3𝐵_𝑅𝐸𝑉 +  𝛽4𝐴𝑓𝑓ä𝑟𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 + 𝛽5𝐾ö𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡

+ 𝛽6𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠 + 𝛽7𝐴𝑙𝑡𝑚𝑎𝑛 + 𝛽8𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 + 𝛽9𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 + 𝛽10𝑇𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 

 

Tabell 9 Regressionsmodell 2a 

I likhet med modell 1a så förklarar även denna modell ca 70 % utav förändringen hos 

revisionsarvodet. Trots att respektive modell (modell 1a och 2a) beskriver ungefär lika 

stor del av variationen inom revisionsarvodet så kan vissa skillnader identifieras vid en 

jämförelse. Variabeln Komplexitet var signifikant på 1 % nivå medan variabeln Affärsrisk 

inte är signifikant på någon av de tre signifikansnivåerna i detta test. Fortsättningsvis 

kan konstateras att ett med modell 1a identiskt resultat kan åskådliggöras, vilket även 

anmärker på att modellen är robust. Alla tre intressevariabler är även signifikanta. 

Variabeln för näringsgrenen Handel antar i denna modell ett negativt förtecken, dock är 

den inte heller här signifikant. 

Modell 2a

Beroende variabel: LNARV

Variabel Koefficient St.avvikelse T Hypotes 

Konstant -2,251 *** 0,238 -9,443

Storlek 0,634 *** 0,010 60,442

BIG 4 0,483 *** 0,175 2,767

B_REV -0,109 *** 0,035 -3,108

Affärsrisk -0,120 0,118 -1,021

Finanskris 0,084 * 0,043 1,947 H1 (+)

Köpkraft 0,045 *** 0,014 3,183 H2 (+)

Altman -0,100 *** 0,013 -7,748 H3 (-)

Industri 0,203 ** 0,096 2,112

Handel -0,007 0,100 -0,080

Tjänster 0,046 0,110 0,418

R-square 0,695

Justerat R-square 0,693

F- statistika 410,18***

Antal observationer 1811

*** Signifikant på 1 % nivå

** Signifikant på 5 % nivå

* Signifikant på 10 % nivå



 

 

51 

En ytterligare kontroll som utförs för att undersöka modellens sensitivitet är ”firm fixed 

effects”. Firm fixed effects kontrollerar för faktorer/effekter som är fasta över tiden eller 

så kallade standardfel när datat utgörs av paneldata. 

För att detta skall kunna utföras så krävs att alla variabler som inte förändras mellan 

åren exkluderas, därmed tas dummyvariablerna för näringsgrenar och länder bort men 

även variablerna Big 4 och B_REV. Intressevariabeln Finanskris måste även plockas 

bort för att regressionen ska kunna utföras. 

 

Tabell 10 Firm fixed effects 

I och med att variabeln Finanskris exkluderades ur modellen så kan inte den första 

hypotesen granskas utgående från detta utfall. Utgående från tabell 10 så förkastas 

hypotes 2 på grund av att variabeln Köpkraft inte är signifikant medan hypotes 3 kan 

accepteras. Sambandet mellan revisionsarvodet och Altman z-score är signifikant på 1 % 

nivå och sambandet är fortfarande negativt.  

4.4 Analys av undersökningens resultat 

För att ytterligare begrunda de regressionsresultat som presenterades i föregående 

kapitel så kommer en noggrannare analys att göras. Av de tre intressevariablerna så är 

finanskrisen den som det forskats mest om i anknytning till revisionsarvodet, dock är 

detta område inte heller särskilt utforskat i jämförelse till faktorer så som storlek och 

komplexitet. Regressionsresultaten visade, som förväntat, ett positivt samband mellan 

finanskrisen och revisionsarvodet. Det positiva sambandet förutspåddes i denna 

avhandling utgående från Alexeyeva & Svanströms (2015) undersökning på svenska 

företag som visade att revisionsarvodet höjs i samband med en finanskris. Sambandet 

Firm fixed effects

Modell 1 Modell 2

Variabel Koefficient St. avvikelse Variabel Koefficient St. avvikelse

Konstant 2,2252 *** 0,4723 Konstant 2,2582 *** 0,475

Storlek 0,3442 *** 0,0349 Storlek 0,3423 *** 0,0347

Komplexitet 0,0859 0,3471 Affärsrisk 0,0164 0,2146

Köpkraft -0,0007 0,0135 Köpkraft -0,0007 0,0136

Altman -0,0593 *** 0,0157 Altman -0,0591 *** 0,0157

R-squared 0,8677 R-squared 0,8677

Adjusted R-squared 0,8499 Adjusted R-squared 0,8499

F-statistic 48,8777 *** F-statistic 48,8472 ***
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förväntades vara liknande eftersom att svenska företag utgör 45 % av detta sampel, men 

även för att alla nordiska länderna förväntas ha ungefär liknande förutsättningar. Som 

redan skrevs i föregående kapitel så kunde hypotes H1 accepteras på basis av de resultat 

som erhölls genom regressionsmodellerna. Variabeln som kontrollerade för finanskrisen 

var positiv och signifikant i alla tre modeller (1a, 1b och 2a) och även i känslighetstestet i 

bilaga 4 där datamaterialet inte var winsoriserat och lands- och industrivariabler hade 

exkluderats. Eftersom att variabeln dock var konstant på sikt så kunde den inte 

inkluderas i modellen där fasta effekter beaktades och kan därmed varken accepteras 

eller förkastas utgående från den modellen (tabell 10).  

Ett positivt samband mellan revisionsarvodet och finanskrisen kan i enlighet med Xu et 

al. (2013) bero på ökat revisionsengagemang, vilket logiskt sett är mer tidskrävande och 

därmed dyrare. Vidare kunde även en ekonomisk kris leda till högre osäkerhet och 

därmed en högre revisionsrisk och på så vis tenderar revisorer spendera mer tid på 

granskning (Xu et al. 2013). Xu et al. (2013) fann motsvarande resultat än förväntat, det 

förväntade positiva sambandet mellan revisionsarvodet och finanskrisen visade sig vara 

negativt. Vilket kunde förklaras med Zhang & Huangs (2013) teori om att företag väljer 

att vidta sparåtgärder vid kristider, och därmed tvingas även revisionsbyråer sänka sina 

arvoden. En ytterligare orsak till att revisionsarvoden kunde sjunka under en ekonomisk 

kris vore enligt Maher et al. (1992) att denna typ av läge kommer att skapa en högre 

konkurrens på marknaden och därmed tvingas revisionsarvodet ner.  

I likhet med tidigare studier så visade denna undersökning högre arvoden under 

kristiden. En del tidigare studier har i motsats till detta kommit fram till lägre arvoden 

under finanskristiden vilket kan förklaras med Choi et al.s (2008) teori om att arvodet 

reagerar olika i olika länder på grund av skillnader i lagar. En teori som talar för högre 

arvoden under kristiden vore att högre osäkerhet på marknaden leder till högre 

incitament för resultatmanipulering och därmed ökar revisorernas arbete vid granskning 

av de finansiella boksluten. Som motsats till detta så har Filip & Raffournier (2014) 

genom sin studie kommit fram till resultat som tyder på att resultatmanipuleringen 

minskade signifikant under finanskrisen (2008-2009), dock finns det även forskning 

som stöder det motsatta. Till exempel så presenterar Burgstahler & Dichev (1997) bevis 

på att företag manipulerar sina resultat för att undvika resultatminskningar och 

förluster, vilket i sin tur kunde vara fallet under en finanskris.  

Gällande de två ytterligare intressevariablerna så finns ingen tidigare forskning om hur 

dessa inverkar på revisionsarvodet. Från resultaten kunde tydas att befolkningens 
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disponibla inkomst som mäts med variabeln Köpkraft, hade ett positivt samband med 

revisionsarvodet och sambandet var signifikant på 1 % nivå (tabell 7). Utgående från 

detta kan konstateras att nivån på befolkningens disponibla inkomst har en inverkan på 

revisionsarvodet. Det positiva sambandet visar att en högre inkomstnivå leder till ett 

högre arvode. Vidare tyder det negativa sambandet som fanns mellan Altman z-score 

och revisionsarvodet (LNARV) på att företag med sämre ekonomiskt läge även innebär 

en större risk för revisorn. Eftersom att Altman z-score mäter företagets finansiella 

ställning kunde det även användas som ett mått på hur riskfyllt det är för revisorn att 

ingå kontrakt med företaget i fråga. Ett företag som befinner sig i ekonomiskt nödläge 

medför större osäkerhet och enligt Firth (1997) och Danielsen et al. (2007) är det även 

dessa företag som kommer betala ett högre arvode. Som Kim & Fukukawa (2013) skrev 

så kan risken hanteras genom att 1) tillsätta mer kunnig personal eller 2) att öka 

revisionsinsatsen. Båda alternativen kommer antagligen dock att leda till ett högre 

arvode. Som en ytterligare metod för att hantera denna risk så presenterade Pong & 

Whittington (1994) möjligheten att använda ett riskpremium som adderas till 

revisionsarvodet. Premien kan till exempel förändras beroende på hur stor 

revisionsbolaget anser att risken är, eller i relation till det reviderade företagets storlek.  

Beträffande det samband som befolkningens köpkraft har med revisionsarvodet så 

kunde hypotesen accepteras utgående från modell 1a som utgjorde standardmodellen 

och 2a som ingick som en sensitivitetskontroll hos modellen. Variabeln hade även ett 

signifikant samband med revisionsarvodet i enlighet med känslighetstesterna i bilaga 4. 

Dock finns vissa frågetecken gällande acceptansen av denna hypotes eftersom att två av 

känslighetstesterna inte visade några signifikanta samband, modell 1b, där 

landsvariablerna ingick, och modell 2 i tabell 10 där fasta effekter kontrollerades. 

Hypotes två kan därmed varken accepteras eller förkastas efter att känslighetstesterna 

utförts. Den tredje hypotesen, som beaktade intressevariabeln Altman z-score, 

accepterades också i enlighet med standardmodellen. Vidare kan kommenteras att 

hypotesen även kan accepteras utgående från alla de övriga känslighetstesterna som 

utfördes. 

Som förväntat så var det reviderade företagets storlek en signifikant determinant för 

revisionsarvodet. Det som däremot konstaterats vara avvikande från tidigare studier 

vara att affärsrisk inte visade sig vara signifikant enligt någon av modellerna. Hela 71 %, 

av de som undersökt sambandet mellan revisionsarvodet och affärsrisk, har funnit att 

affärsrisk är en signifikant determinant för revisionsarvodet (Hay et al. 2006). Detta är 



 

 

54 

också logiskt eftersom att revidering av ett företag, innebär större risk, och kräver 

antingen ett riskpremium eller en noggrannare revidering utförd av revisorn. Båda 

alternativen kommer att leda till ett högre arvode. Vad som är den bakomliggande 

orsaken till att affärsrisk i denna undersökning inte är signifikant är svårt att spekulera 

i. Möjligtvis kan felaktigheter i måttet resultera i ett missvisande resultat.  

För övrigt så erhölls liknande resultat som tidigare studier. Bland annat så kunde 

storleken konstateras vara ansvarig för 66 % av variationen inom revisionsarvodet, vilket 

ger en inblick i hur pass stort inflytande det reviderade företagets storlek har på arvodets 

nivå. Enligt Niemi (2004) så är medelarvodet för en revision ungefär 60 €/h och vidare 

så konstateras att skillnaderna mellan medelarvoden i undersökningen visar på stora 

skillnader, Niemi (2004) menar att det högsta arvodet är upp till tre gånger så stort som 

det lägsta. Antalet klienter för de revisionsbolag som ingår i samplet ligger mellan 6 och 

600, rimligtvis är det även Big 4 företagen som hör till de med flest klienter. Vidare 

förklarar Niemi (2004) att de största internationella företagen hör till de som har 

möjlighet att differentiera sina tjänster, och därmed har möjlighet att kräva ett större 

arvode i motsats. Denna studie visar att revisionsarvodet för Big 4 företag är ca 40- 50 % 

högre i jämförelse med de företag som inte reviderats av ett Big 4 företag. Sambandet 

som även visades vara signifikant i alla modeller kan dock vara aningen missvisande. I 

samplet ingår nämligen endast en hand full företag som inte reviderats av ett Big 4 

företag. Vidare är sambandet mellan revisionsarvodet ARV och Big 4 positivt och därmed 

kan tolkas att revisionsarvodet förväntas vara högre då revisionen utförts av antingen 

EY, Deloitte, PCW eller KPMG. 

Niemi (2004) fokuserade på den finländska marknaden och tar upp de facto att revision 

av finansiella rapporter är obligatoriskt för nästan alla företag i Finland, med undantag 

för småföretag. Dock kan andra länder ha en annan typ av lagstiftning som ändrar på 

krav av revision. Niemi (2004) påpekar att i vissa länder med engelska som huvudspråk 

kan mindre företag ha möjlighet att välja vare sig en komplett revision ska genomföras 

eller endast alternativa kontroller som inte ger lika stor försäkran om att de finansiella 

rapporterna blivit uppgjorda korrekt. Denna fakta hänger samman med information 

presenterad av Choi et al. (2008), som poängterar att ett lands rättsliga miljö även 

påverkar prissättningen av revision. De landspecifika resultat som kan ses i denna 

avhandling kunde möjligtvis förklaras med dessa teorier. Olikheter i lagar, reglementen 

och standarder som tillämpas i de olika länderna kommer även att leda till att 

revisionsarvodena varierar. I enlighet med de resultat som erhölls så sitter Finland på de 



 

 

55 

lägsta arvodena följt av Norge, Sverige och sedan Danmark där de högsta arvodena kan 

hittas.  
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5 KONKLUSION  

I anknytning till att The Sarbanes- Oxley Act infördes i USA år 2002 sattes med press på 

revisorer och revisionstjänster. Revisionsbyrån Arthur Andersens nedgång i samband 

med Enronskandalen blev starten för mer skärpta kontroller och regler. Ur ISA 200 kan 

läsas att revisionens avsikt är att öka förtroendet för finansiella rapporter och vidare även 

att de har upprättats enligt lämpliga ramverk. Även SOX (2002) förklarar revision som 

ett instrument för att visa att rapporterna är uppgjorde enligt allmänt accepterade 

redovisningsprinciper och därmed trovärdiga. Palmrose (1989) skriver att revisorer 

kräver tillräckliga bevis för att själv kunna stöda att de finansiella rapporterna inte 

innehåller felaktigheter.  

Trots att tillämpning av revisionsstandarder och övriga reglementen ger grund för en viss 

trovärdighet och samtidigt även fungerar som ett slags ramverk för insamling av bevis, 

så menar Palmrose (1989) att varje uppdrag är speciellt på sitt sätt gällande både 

tidsaspekt och egenskaper hos den reviderade enheten. Vidare specificerar Palmrose 

(1989) två olika typer av kontrakt som kan förekomma mellan revisorn och det 

reviderade företaget. Kontrakten som även presenterades i kapitel 2 har olika 

utformning. Den ena kontraktstypen kunde sägas vara till fördel för klienten, vid 

ingången av detta kontrakt sätts ett fast pris för revisionen, medan det andra kontraktets 

pris kan stiga vartefter revisionen utförs. Som flera forskare skrivit så kommer 

revisionsarvodet till stor del bero på hur mycket tid som krävs för utförandet (Palmrose 

1989; Simunic 1980), ett större företag kräver en mer utförlig revision och därmed stiger 

arvodet.  Men arvodet bestäms även utgående från hur komplext det reviderade företaget 

är. Ett mer komplext företag kräver en kunnig revisor eftersom att dessa företag ofta har 

en mer komplex verksamhet, flera dotterbolag och specificerade produkter (Pong & 

Whittington 1994). Revisorn kan även behöva kunskaper i olika typer av branscher för 

att revidera komplexa företag. Enligt Simunic (1980) så kan vissa branscher vara svårare 

att revidera än andra och som redan nämnts så skiljer sig revideringen av finansföretag 

från de övriga industrierna (Hay et al. 2006). Desto mer osäkerhet som en revidering av 

ett företag medför, desto större sannolikhet är det att revisionsarvodet höjs som resultat 

av att revisorn väljer att inkludera ett riskbelopp. Kim & Fukukawa (2013) specificerade 

två olika tillvägagångsätt för att hantera denna risk, antingen kunde revisionsbyrån 

tillsätta mer kunniga revisorer till uppdraget eller välja att inkludera ett riskpremium. 

Ett riskpremium skulle därmed kunna täcka möjliga förluster i framtiden.  
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Syftet med avhandlingen var att undersöka hur oförväntade och icke-kontrollerbara 

riskfyllda händelser påverkar revisionsarvodet hos börsnoterade företag. I avhandlingen 

beskrivs och presenteras olika faktorer som har en inverkan på revisionsarvodets nivå, 

samtidigt förklaras även hur och varför dessa faktorer har en inverkan utgående från 

tidigare forskning. De avhandlingsspecifika faktorerna finanskris, befolkningens 

köpkraft och Altman z-score har även presenterats. Vidare har även motiverats varför 

det vore intressant att kontrollera dessa faktorers inverkan på revisionsarvodet. 

Faktorerna räknas alla till risker som företaget inte kan skydda sig mot och är därmed en 

annan typ av risk än affärsrisk. Till exempel så har även Groff et al. (2017) spekulerat i 

att finanskrisen kommer att medföra ett liknande läge som koncepten för revisionsrisk 

och ansvar. Skillnaden är dock att revisorn oftast är medveten om den risk som 

förekommer vid ett revisionskontrakt medan företaget inte kan förbereda sig på en 

finanskris.  

Undersökningen genomfördes genom användning av regressionsmodeller och utförande 

av regressionsanalyser och hypotesprövning. Samplet bestod av 264 nordiska företag. 

Antalet observationer var totalt 2640 stycken då tidsspannet var 10 år och därmed utgörs 

samplet av paneldata. Från början plockades data för finländska, svenska, danska, 

norska och isländska företag men eftersom att det slutliga samplet inte innehöll något 

isländskt företag så exkluderas Island i denna undersökning. Tre hypoteser framställdes 

utgående från tidigare forskning och teori, dessa hypoteser, tog fasta på de för företagen 

externa riskerna, prövades sedan med hjälp av regressioner.  

Regressionsmodellerna som valdes ut för avhandlingen visades vara signifikanta och 

variationen i revisionsarvodet kunde förklaras till ungefär 70 % med de determinanter 

som inkluderades. Determinanterna, som baserats på tidigare studier, representerades 

av storlek, Big 4, byte av revisor, komplexitet och affärsrisk. Vidare inkluderades även 

fyra variabler som representerade företagets näringsgren och slutligen även en variabel 

för vilket land som företaget kom ifrån. Variablerna vars syfte var att beskriva 

förändringar i makroekonomin, köpkraften hos befolkningen och Altman z-score 

testades i förhållande till revisionsarvodet genom hypotesprövning. Eviews användes 

som verktyg för att erhålla de slutgiltiga resultaten och efter utförd analys kunde 

konstateras att de tre variablerna av intresse hade ett signifikant samband med 

revisionsarvodet. Variablerna finanskris och befolkningens köpkraft visades ha ett 

positivt samband med revisionsarvodet medan Altman z-score hade ett negativt 

samband. Dock är det även rimligt att beakta de facto att variabeln köpkraft inte visades 
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vara signifikant i alla modeller men att den ursprungliga modellen visade ett signifikant 

samband.  

Med avseende på hur finanskrisen har inverkat på arvodet så kan den rapport som 

utfärdades av PCAOB (2010) lyftas fram. Rapporten innehöll bevis på att finanskrisen 

ökade risken för felaktigheter i de finansiella rapporterna, vilket möjligtvis var en av 

orsakerna till att revisionsarvodet ökade. Bland annat Xu et al. (2013) skrev att högre 

revisionsrisk och affärsrisk ledde till att revisorns insats höjdes med målsättning att 

granskningen fortfarande skulle hålla samma standard.  

Altman z-score betraktades intressant att inkludera eftersom att ett företag som 

ekonomiskt sett inte är stabilt kommer att öka risken för revisorns. Måttet ger en bild av 

företagets finansiella situation och kan därmed även vara en typ av riktlinje för hur pass 

mycket osäkerhet och risk som kan kopplas ihop med företaget. Eftersom att ett lägre 

mått på Altman z-score visar att företagets finansiella ställning är lidande, förväntades 

ett högre revisionsarvode. Altman z-score kan rimligen även förklara hur pass riskfyllt 

uppdraget som revisorn ingår är. Högre risk leder till ett högre arvode, och på samma 

sätt så förklarar ett lägre Altman z-score en högre risk för revisorn och därmed även 

högre arvode. 

Som Sikka (2009) skrev så tvingades flera företag gå i konkurs under finanskrisen på 

grund av okvalificerade finansiella rapporter och vidare så tjänade revisorer stora 

summor från finansiellt stressade företag. Även denna avhandling har bevisat att 

revisionsarvodena var högre under finanskrisen och detta stämmer därmed överens med 

vad Sikka (2009) har funnit. Ett sämre ekonomiskt läge sätter press på företag och kan 

därmed orsaka att företagens finansiella rapporter inte godkänns. Fler felaktigheter i de 

finansiella rapporterna resulterar i mer tidskrävande jobb för revisorer och därmed kan 

de kräva mer ersättning i enlighet med Simunics (1980) teori om hur arvodet byggs upp. 

Kriser som denna prövar revisorernas kunskap och roll, Sikka (2009) menade att 

revisorer och revisionsyrket även nedvärderas till större grad vid osäkra förhållanden 

eftersom att företag ofta förlitar sig på revisorn när det gäller företagets finansiella 

rapporter och ställning.  

Avslutningsvis var resultaten som erhölls genom undersökningen i denna avhandling i 

linje med det som presenterats i tidigare studier på området. De tre determinanterna 

finanskris, befolkningens köpkraft och Altman z-score ger tillsammans en omfattande 

bild av de externa och riskfyllda händelser som ett revisionsbolag kan utsättas för. 
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Förutom de determinanter vars samband med revisionsarvodet redan bekräftats genom 

tidigare studier kan nu även konstateras att åtminstone två av variablerna ovan har ett 

samband med nivån på revisorns arvode. Resultatet för den tredje variabeln, köpkraft, 

bör dock beaktas med försiktighet då denna hypotes slutligen varken kunde accepteras 

eller förkastas. 

5.1 Reliabilitet och validitet 

Vid utförande av en undersökning är det viktigt att beakta hur pass tillförlitligt och 

sanningsenligt resultatet är. Avsikten med detta kapitel är att påvisa undersökningens 

reliabilitet och validitet. Ghauri & Grönhaug (2010) definierar reliabilitet som 

stabiliteten och trovärdigheten hos de mått som använts medan validitet kontrollerar om 

de mått som valts ut verkligen mäter det som var avsikt att mätas i undersökningen. 

Denna typ av studie undersöker sambandet mellan olika variabler, trovärdigheten i dessa 

mått påverkas av slumpmässiga felaktigheter i hur de olika variablerna har mätts. 

Eftersom att datainsamlingen till viss del har utförts manuellt och vissa variabler har 

även kalkylerats manuellt så finns det en risk för att felaktigheter förekommer. 

Undersökningarna innehåller ofta olika typer av variabler uttänkta för att ge ett så stort 

stöd åt resultatet som möjligt. Desto fler variabler som används i undersökningen desto 

större sannolikhet är det att dessa variabler kommer att förklara variationen i den 

beroende variabel som valts ut, eller med andra ord förklara modellen. Från de båda 

regressionerna som körts kunde utläsas att ca 70 % av variationen hos den beroende 

variabeln förklaras med de valda variablerna, och ca 87 % av variationen hos variabeln 

kunde förklaras med de valda variablerna när modellen testades med beaktande av fasta 

effekter (firm fixed effects). Därmed kan konstateras att reliabiliteten i undersökningen 

är på en godtagbar nivå och i linje med tidigare studier. Resultaten kan även godtas 

eftersom att flera av de variabler som tagits med redan tidigare konstaterats vara 

signifikanta arvodesdrivare och detta förklarar även det höga procenttalet på R-square. 

Enligt Ghauri & Grönhaug (2010) är även multipla indikatorer eller variabler mer 

robusta och därmed reduceras de slumpmässiga felen som kan förekomma. En 

ytterligare faktor som kan påverka en undersöknings validitet är korrelationen mellan 

variablerna. Om samtliga variabler korrelerar på hög nivå mäter de alla samma sak, 

därmed är inte validiteten hög eftersom att de inte uppfyller vad som enligt 

undersökningens syfte och utformning skulle undersökas. Korrelationen i denna 

avhandling var endast vid det högre laget vid två tillfällen (Affärsrisk-Komplexitet och 
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Storlek- LNARV) och eftersom att korrelationen har beaktats och variablerna Affärsrisk 

och Komplexitet har separerats med hjälp av att använda olika regressionsmodeller så 

kan undersökningens resultat i detta sammanhang vara pålitligt. Den höga korrelationen 

mellan Storlek och LNARV anses inte heller vara problematiskt eftersom att storleken 

till stor del driver arvodet. 

En ytterligare definition på validitet är ” till vilken utsträckning en operation uppfyller 

det koncept som är av avsikt att mäta” (Ghauri & Grönhaug 2010, s.81). Det 

förekommer olika typer av validitet som förklarar olika aspekter, en typ av validitet som 

ännu kunde nämnas är den externa validiteten. Extern validitet fokuserar på i vilken 

utsträckning som resultaten kan generaliseras till övriga miljöer och tidsperioder. 

Beträffande denna undersökning så kan kommenteras att generalisering av resultatet 

dock bör göras med försiktighet eftersom att samplet består av nordiska företag. Dock 

kan det konstateras att resultaten högst antagligen visar det samma om man undersökte 

att annat tidsspann men samma geografiska område. 

Eftersom att variabeln Affärsrisk inte visade sig vara signifikant på någon av de tre 

signifikansnivåerna så är det relevant att fundera kring dess äkthet. Ett alternativ vore 

att kalkylera affärsrisk på ett annat sätt än vad som gjordes i denna avhandling eftersom 

det är möjligt att ett mätfel förekommer. Emellertid är denna variabel endast en 

kontrollvariabel och inte en av variablerna som undersöks i denna avhandling och 

därmed behöv inte allt för stor fokus läggas på detta.  

5.2 Kontribution 

Denna avhandling bidrar till tidigare forskning berörande ämnet revisionsarvodets 

determinanter. Inom detta ämnesområde har denna avhandling riktat in sig på att 

undersöka risker som kan komma att påverka revisionsarvodets nivå. De risker som 

beaktats är externa risker som företaget inte kan skydda sig mot eller påverka. Studierna 

som tidigare gjorts är väldigt omfattande och har beaktat flera typer av determinanter, 

dessa studier och undersökningar är dock till största del utförda på andra geografiska 

områden. Endast ett par studier har gjorts inom Norden (bland annat Niemi 2002; 

Niemi 2004; Alexeyeva & Svanström 2015) och därmed bidrar denna avhandling till 

forskning gällande revisionsarvodesdeterminanter undersökta för ett nordiskt 

företagsklimat. Vidare överensstämmer resultaten med de undersökningar som tidigare 

utförts bland nordiska företag och resultaten är även signifikanta. De 
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regressionsmodeller som använts förklarar ca 70 % av variationen hos revisionsarvodet 

vilket är högt.  

Risk har även mätts rätt frekvent när det gäller revisionsarvodet, dock är denna risk 

främst den affärsrisk som medföljer vid ett revisionsuppdrag (så kallad inneboende risk), 

men även finanskrisen har blivit en typ av risk som undersökts flitigt på senare år, då 

främst i USA och övriga Europa.  Denna avhandling bidrar med kontribution genom att 

inkludera förhållanden som revisionsarvode- finanskris, revisionsarvode- köpkraft och 

revisionsarvode- Altman z-score. Finanskrisen har inte undersökts till så stor grad bland 

nordiska företag och vidare så har revisionsarvodet, enligt vad som hittats i tidigare 

studier, inte granskats i förhållande till varken en minskad köpkraft eller det 

konkurrsprognostiserande måttet Altman z-score tidigare. Därmed har det genom denna 

avhandling hittats ytterligare två determinanter som driver revisionsarvodet. Samplet 

representeras av nordiska företag och resultaten kan därmed generaliseras till Norden. 

Choi et al. (2008) förklarade i sin studie att ett lands lagliga miljö kommer att påverka 

vilka determinanter som ingår i revisionsarvodets struktur och därför kan resultaten inte 

generaliseras till övriga geografiska områden.  

5.3 Begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

Avslutningsvis kunde ett par kommentarer kring begränsningar som gjorts för utförande 

av undersökningen. Samplet begränsades till nordiska företag eftersom att forskningen 

på detta geografiska område inte är värst omfattande, därför kunde det vara intressant 

att kontrollera ifall liknande resultat hittas på andra geografiska områden, exempelvis 

USA som innebär andra förutsättningar. 

En ytterligare begränsning var antalet observationer, eftersom att flera företag saknade 

data för revisionsarvoden resulterade det i att samplet bestod av 264 företag vilket 

medförde att 2640 stycken var det slutliga antalet observationer medan antalet 

observationer som ingick vid körningen av regressionerna var 1811. Men eftersom att 

resultaten var signifikanta så antas samplet ändå vara tillräckligt.  

Ett ytterligare förslag till vad som vore intressant att kontrollera vid fortsatta studier vore 

även att undersöka varför de finländska företagen har lägre revisionsarvoden jämfört 

med danska, norska och svenska företag, eller till exempel varför de arvodena hos danska 

företag är så pass höga. Det vore även intressant att kontrollera för två geografiska 

områden samtidigt, etc. nordiska länder och övriga Europa för att se vilka skillnader som 
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förekommer. Vidare kunde det vara intressant att undersöka ifall liknande samband 

hittas för övriga konsulttjänster utförda av revisionsbolag som för revisionsarvodet.  
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BILAGA 1 DISPONIBEL INKOMST 

 

 

 

Disponibel inkomst

DNK FI SE NO

2007 -0,19226 2,99469 4,00658 5,19487

2008 0,38696 2,23699 2,22024 3,03477

2009 2,71162 1,03945 2,23518 3,97547

2010 3,35131 2,3496 1,35698 2,2718

2011 0,88182 1,00374 3,08768 3,2172

2012 -0,07405 -0,02667 2,78074 3,74205

2013 1,12609 0,31618 1,41079 3,05321

2014 1,55122 -0,74325 2,36049 2,38248

2015 2,48714 1,20331 2,46472 4,093

2016 1,86522 0,64124 2,63861 -0,24775

Källa: OECD Data
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BILAGA 2 GRAF ÖVER INDRUSTRIFÖRDELNING 
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BILAGA 3 REGRESSIONSMODELL MED ICKE WINSORISERAT 
DATAMATERIAL 

 

 

Beroende variabel: LNARV (revisionsarvodet)

Modell 1 Modell 2

Variabel Koefficient Variabel Koefficient

Konstant -2,2868 *** Konstant -2,3558 ***

Storlek 0,6450 *** Storlek 0,6447 ***

Big 4 0,4099 ** Big 4 0,4255 **

B_REV -0,1420 *** B_REV -0,1357 ***

Komplexitet -0,4315 ** Affärsrisk 0,0105 

Finanskris 0,1118 ** Finanskris 0,1095 **

Köpkraft 0,0459 *** Köpkraft 0,0488 ***

Altman -0,0455 *** Altman -0,0489 ***

R-square 0,6387 R-square 0,6372

Justerat R-square 0,6373 Justerat R-square 0,6358

F- statistika 457,88 *** F- statistika 452,56 ***

*** Signifikant på 1 % nivå

** Signifikant på 5 % nivå

* Signifikant på 10 % nivå


