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Sammanfattning 

 

Titel: Revisionskvalitet på Stockholmsbörsen: En studie om hur styrelsens 

sammansättning påverkar revisionskvaliteten hos bolag noterade på 

Stockholmsbörsen. 

Författare: Hilda Andersson och Josefine Strömgren 

Handledare: Torbjörn Tagesson 

 

Bakgrund: 

 

Styrelsen anses vara en viktig mekanism inom bolagetsstyrningen. Ett 

syfte med styrelsen är att övervaka den operativa ledningen. Revisorns 

syfte är att reducera de agentkostnader som uppstår vid separationen 

mellan ledning och ägande, vilket sker i stor omfattning inom noterade 

bolag. Det är därför relevant att studera hur styrelsens sammansättning 

påverkar revisionskvaliteten.   

Syfte: 

 

Syftet med studien är att förklara hur styrelsens sammansättning påverkar 

revisionskvaliteten.  

 

Metod: 

 

Studien har ett deduktivt angreppssätt. Teorin som används utgår från 

agentteorin, Corporate Governance Strategy och stewardship-teorin. En 

kvantitativ undersökning av bolagens årsredovisningar och databaser har 

utförts. Datamaterialet är hänförbart till räkenskapsåret som avslutats 

under 2016 samt 2017. 

Slutsats: 

 

Utifrån studien kan det konstateras att det finns samband mellan 

styrelsens sammansättning och revisionskvaliteten hos bolag noterade på 

Stockholmsbörsen. 

Nyckelord: 

 

Revisionskvalitet, Revision, Revisor, Styrelse, Sverige 



 
 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

 

Titel: Audit quality on Nasdaq Stockholm: A study about board characteristics 

affect on audit quality. 

Authors: Hilda Andersson and Josefine Strömgren 

Supervisor: Torbjörn Tagesson. 

 

Background: 

 

The board of directors is considered being an important part of corporate 

governance.  One purpose of the board is to monitor the managers. When 

there is a separation between managing and ownership of a company, 

agency costs occure. This happens when companies are listed. The 

auditors purpose is to reduce the agency costs. Because of this, it is 

relevant to study how board characteristics affect audit quality. 

Purpose: 

 

This paper aims to explain how board characteristics affect audit quality.  

Method: 

 

This study is based on a deductive approach. Theories used in this study 

are agency theory, Corporate Governance Strategy and stewardship 

theory. A quantitative study of annual reports and databases have been 

done. The empirical datasets are collected from the years 2016 and 2017. 

 

Conclusion: 

 

The results from this study show that board characteristics affect audit 

quality at companies listed at Nasdaq Stockholm. 

 

Key words: 

 

Audit quality, Audit, Auditor, Board, Board of directors, Sweden 
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1. Introduktion 

En introduktion till ämnet ges i detta första kapitel. Därefter följer en problematisering 

som resulterar i syftet med uppsatsen. Den disposition som sedan efterföljs i uppsatsen 

presenteras i detta kapitel. 

1.1 Introduktion  

Styrelsen är en viktig del av bolaget och beskrivs som en betydande mekanism inom 

bolagsstyrning (Golden & Zajac, 2001; Collin, 2007). I en styrelse ska principalens vilja 

identifieras och förmedlas till agenten. Styrelsen innefattar principaler och/eller personer som 

kan anses representera principalens vilja. Det är en mekanism som bland annat används av 

ägarna för att övervaka den operativa ledningen (Carcello et al., 2002). Bolagsverket (2016) 

listar fyra punkter som beskriver styrelsens syfte:  

” - leda företagets verksamhet 

   - kalla aktieägarna till bolagsstämma 

   - ansvara för att skatter betalas in  

   - se till att upprätta årsredovisningar och, när det krävs, revisionsberättelse och   

att skicka in handlingarna till Bolagsverket” (Bolagsverket, 2016).  

Ett börsnoterat bolag måste offentliggöra en revisionsberättelse (SFS, 1995:1554). Därav 

ansvarar styrelsen i ett börsnoterat bolag för att det upprätts en revisionsberättelse.  

I ett börsnoterat bolag uppstår informationsasymmetri mellan ägarna och den operativa 

ledningen som har i uppgift att förvalta och driva bolaget. Informationsasymmetri uppstår 

även mellan styrelsen och ägarna, givet att ägarna själva ej ingår i styrelsen. Dessutom finns 

det informationsasymmetri mellan den operativa ledningen och styrelsen. Revisorn fyller 

således en funktion att minska informationsasymmetrin i samtliga förhållanden och har en 

av de viktigaste rollerna för att kontrollera den operativa ledningens agerande (Watts & 

Zimmerman, 1983).  

Revisionsbranschen är en marknad utsatt för hög konkurrens. Många aktörer på marknaden 

medför att en revisor på något sätt måste särskilja sig från andra revisorer (Rippe, 2014). 

Rippe (2014) menar att den revisionskvalitet revisorn erbjuder kan användas för att få en 

konkurrensfördel på marknaden. Ett syfte med att anlita en revisor är att minska de 
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agentkostnader som uppstår vid separation mellan ledning och ägande av ett bolag (Jensen 

& Meckling, 1976). Då bolag har olika agentkostnader efterfrågas olika nivå av 

revisionskvalitet (DeAngelo, 1981). Att anlita en revisor innebär dock tillkommande 

kostnader, exempelvis på grund av revisionsarvode. En jämförelse mellan revisorer är viktig 

för att kundens nytta ska vara större än den kostnad det innebär att anlita en revisor. Det finns 

således ett behov av att undersöka faktorer som påverkar revisionskvaliteten.  

En bolagsstyrelse kan välja att organisera sitt arbete i olika utskott. Dock finns det lagstadgat 

att ett bolag vars aktier är upptagna för handel på en reglerad marknad, likt 

Stockholmsbörsen, måste ha ett revisionsutskott (SFS, 2005:551). Enligt ABL får ledamöter 

i revisionsutskottet ej vara anställda av bolaget. Att en lag likt ovan överhuvudtaget existerar 

visar på att revisionen har en betydande roll, främst hos noterade bolag. Den betydande rollen 

kan förklaras av den ökade informationsasymmetrin som uppkommer med flera, mer spridda, 

ägare, i ett börsnoterat bolag (Laffont & Martimort, 2001). Andrew Ceresney, ordförande för 

Division of Enforcement hos U.S Security and exchange commission, har uttalat följande: 

“Audit committee members who fail to reasonably carry out their responsibilities,    

and auditors who unreasonably fail to comply with relevant auditing standards in 

their audit work, can expect to be in our focus.” (Ceresney, 2016) 

Audit committee kan här likställas med den svenska termen revisionsutskott. Uttalandet ger 

insikt om styrelseledamöters, och då främst de som sitter i revisionsutskotten, och revisorns 

ansvar. Det ansvar som styrelsen har, när det kommer till övervakning av den operativa 

ledningen, ger styrelsen incitament till att vilja påverka revisionskvaliteten. Då revisorn väljs 

av bolagets ägare på bolagsstämman (SFS, 2005:551), har styrelsen ingen direkt påverkan på 

valet. När bolagets ägare väljer revisor kan de antas ta hänsyn till den agentproblematik som 

finns i bolaget, då revisorns syfte är att minska de problemen och de agentkostnader som 

uppstår (Jensen & Meckling, 1976). Således kan bolagets ägare även förväntas ta hänsyn till 

styrelsens sammansättning då styrelsen är en del av bolagets ledning, med syfte att övervaka 

den operativa ledningen. Vi vill därför undersöka hur styrelsens sammansättning kan påverka 

revisionskvaliteten. Den definition av styrelsens sammansättning vi använder syftar till olika 

karaktärsdrag hos styrelsen, exempelvis könsfördelning, storlek eller erfarenhet.  
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1.2 Problematisering  

 

Informationsasymmetri uppstår mellan ägare och operativ ledning när aktierna säljs på en 

offentlig marknad (Jensen & Meckling, 1976). Den operativa ledningen har ett 

informationsövertag gentemot ägarna, detta kallas Adverse selection (Akerlöf, 1970). Även 

Moral hazard är ett resultat av informationsasymmetrin som förekommer. Moral hazard 

syftar till, i ett börsnoterat bolag, att bolagets ägare ej kan veta om ledningen agerar 

opportunistiskt efter ingånget avtal (Laffont & Martimort, 2001). Revisorn fungerar som en 

attestant vid båda typer av problem med informationsasymmetri (Jensen & Meckling, 1976). 

Resultat av revisorns attest blir dels minskat informationsövertag för agenten, dels 

övervakning av ledningens beslutsfattande (Jensen & Meckling, 1976; Laffont & Martimort, 

2001).  

Fama och Jensen (1983) menar att styrelsen är en av de viktigaste mekanismerna för att 

kontrollera bolagsledningens opportunistiska beteende. Styrelsen kan sätta press på den 

operativa ledningen till att fatta strategiska beslut (Eisenhardt, 1989).  Då alla aktiebolag 

måste ha en styrelse (SFS, 2005:551), medför det att frågan om huruvida styrelsen övervakar 

och kontrollerar ett bolag eller ej, inte kan besvaras genom att enbart se till förekomsten av 

variabeln styrelse, då den skulle sakna variation. Således kan forskning om huruvida 

styrelsen aktivt övervakar och kontrollerar ett bolag endast göras genom att studera styrelsens 

varierande sammansättning (Adams et al. 2010).  

Forskning gällande styrelsesammansättning utgår ofta från agentteorin och att individer är 

nyttomaximerande och rationella (Ees et al., 2009, Alfraih, 2017). Sett till ett börsnoterat 

bolag, kommer detta leda till opportunistiska ageranden av den operativa ledningen för att 

nyttomaximera sina intressen, vilket leder till att ägarnas intressen kan komma att motarbetas 

till fördel för den operativa ledningen (Jensen & Meckling, 1976; DeAngelo, 1981; Fama & 

Jensen, 1983; Watts & Zinnerman, 1986). Revisorn har en attestfunktion mellan ägare och 

den operativa ledningen och kan skydda ägarnas intressen. Således har både revisorn och 

styrelsen en viktig roll när det kommer till att övervaka den operativa ledningen till förmån 

för aktieägarna.  
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Många tidigare studier undersöker huruvida styrelsesammansättningen påverkar 

förekomsten av hög revisionskvalitet (Carcello, 2002; Lin & Liu, 2009; Cao et al., 2015; 

Alfraih, 2017; Lai et al., 2017). Cravens och Wallace (2001) menar att forskning gällande 

styrelsen och revisionskvalitet ofta är begränsad till Nordamerika. Vi har även funnit studier 

som utförts utanför Nordamerika, däribland Kuwait (Alfraih, 2017), Singapore och Malaysia 

(Bradbury, 2006) och Kina (Cao et al., 2015). På grund av både kulturella och ekonomiska 

skillnader är det inte med säkerhet det går att generalisera resultatet från studierna till en 

svensk kontext, vi har heller inte funnit någon studie som utforskar huruvida 

styrelsesammansättningen påverkar revisionskvaliteten i Sverige.  

Vi kommer därför att i denna studie att undersöka hur styrelsens sammansättning påverkar 

revisionskvaliteten hos bolag noterade på Stockholmsbörsen. Även om studien är begränsad 

till svenska bolag tror vi att den kommer kunna bidra med kunskap som är giltig även för 

liknande kontext, och vi vill därför med denna vinkel ge ny kunskap gällande hur styrelsens 

sammansättning påverkar revisionskvaliteten hos börsnoterade bolag. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att förklara hur styrelsens sammansättning påverkar 

revisionskvaliteten.  
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1.4 Disposition 

 

Tabell 1 – Studiens disposition  

 

Kapitel 2 

 

Vetenskaplig metod 

I detta kapitel beskrivs den 

forskningsansats studien 

använder utgår ifrån samt 

valet av teori. 

 

Kapitel 3 

 

Teori 

I kapitel 3 beskrivs den teori 

som funnits inom ämnet. 

Teori och tidigare studiers 

resultat som resulterar i ett 

antal hypoteser. 

 

Kapitel 4 

 

Empirisk metod 

I detta kapitel anges den 

empiriska metoden och den 

forskningsdesign som 

används i studien. 

Operationalisering av 

variablerna samt en 

diskussion kring de etiska 

aspekterna ingår i kapitel 4. 

 

Kapitel 5 

 

Analys 

I detta kapitel redovisas de 

statistiska analyserna som 

utförts på den empiriska 

datan. Kapitlet innehåller en 

redogörelse huruvida de 

hypoteser som ställts upp i 

studien, kan förkastas eller ej. 
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Kapitel 6 

 

Diskussion och slutsats 

I studiens avslutande kapitel 

förs en diskussion kring 

studiens resultat och studiens 

slutsats presenteras. Studiens 

bidrag presenteras, likt förslag 

till vidare forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 

 

Avsnittet beskriver den vetenskapliga ansats och de teorier som valts ut för att 

studiens syfte skall uppnås. 

 

2.1 Forskningsansats 

 

Studiens syfte är att förklara hur styrelsens sammansättning påverkar revisionskvaliteten. 

Utgångspunkten har varit tidigare studier angående revisionskvalitet och dess koppling till 

bolagets styrelse (Carcello, 2002; Lin & Liu, 2009; Cao et al., 2015; Alfraih, 2017; Lai et al., 

2017). Studien utgår från tidigare forskning och teorier angående hög revisionskvalitet 

(Simunic, 1980; DeAngelo, 1981; Khurana & Raman, 2004; Alfraih, 2017; Sundgren & 

Svanström, 2017), och avser bidra till forskningen inom ämnet, detta leder till att vi i studien 

använder en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen gör oss begränsade till teorin vi har 

som utgångspunkt (Bryman & Bell, 2013). För att minska dessa begränsningar har vi valt att 

använda tre olika teorier, agentteorin, Corporate Governance Strategy och stewardship-

teorin. Genom ett eklektiskt angreppsätt ökar vi möjligheten att finna teori som är bättre 

förklarar empirin (Collin et al. 2009). 

Då vi använder en deduktiv ansats bör viss kritik lyftas fram. Studien riskerar att begränsas 

av våra egna preferenser då våra litteratursökningar kan ha påverkats av vad vi anser vara 

relevant eller ej. Vi riskerar således att gå miste om relevant och viktig information. 

Studiens hypoteser har bildats genom undersökning och analys av tidigare forskningen inom 

området, dels en genomgång av dess teoretiska argument, dels av de empiriska resultaten. 
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2.2 Val av teori 

Med utgångspunkt från att undersöka hur styrelsens sammansättning påverkar 

revisionskvaliteten har vi valt att utgå från agentteorin, Corporate Governance Strategy  och 

stewardship-teorin.  

Corporate Governance Strategy beskriver fenomenet då principalen designar olika 

mekanismer som kan användas till bolagsstyrning samt bestämmer sammansättningen av de 

olika mekanismerna. Mekanismerna är ett verktyg som principalen kan använda för att 

påverka agenten att agera enligt principalens önskan (Collin, 2007). Styrelsen beskrivs som 

en av dessa mekanismer (Golden & Zajac, 2001; Brown & Caylor, 2006; Collin, 2007). Inom 

styrelsen ska principalens vilja identifieras och förmedlas till agenten. Styrelsen innefattar 

principaler och/eller personer som kan anses representera principalens åsikter (idib). Enligt 

Brown och Caylor (2006) kommer bolag med bättre och effektivare bolagsstyrning att ha 

lägre agentkostnad och mer effektiv övervakning. 

Vi utgår även till viss del från agentteorin som utgår från uppdelningen mellan ägande och 

ledning. Ägarna i ett bolag (principalen) är de som tillför kapital till bolaget och har således 

incitament till en värdeökning av det kapitalet, ägarna delegerar förvaltningen av bolaget till 

dess operativa ledning (agenten) (Jensen & Meckling, 1976; Lubatkin et al. 2005). Teorin 

utgår från att alla individer är rationella och nyttomaximerande, varför incitamenten mellan 

ägare och ledning kan skiljas åt (ibid.). Eftersom ägarna vill bejaka sina intressen anlitas en 

revisor (attestant) för att kunna övervaka den operativa ledningens arbete (ibid.). Vi kommer 

använda teorin för att argumentera kring de incitament som kan påverkan efterfrågan av 

högre eller lägre revisionskvalitet.  

Stewardship-teorin utgår likt agentteorin från att individer är rationella och 

nyttomaximerande (Davis et al., 1997). Teorin utgår från att personer med chefspositioner 

(stewards) i ett företag har incitament som inte alltid går i linje med företagets intressen, 

därför behöver olika incitamentsprogram finnas för att personen i chefspositionen ska följa 

principalens intressen (Davis et al., 1997; Ben-Hassoun, 2018).   

 



9 
 

3. Teori 

 

I följande kapitel beskrivs de teoretiska argument samt empiriska bevis som funnits genom 

tidigare forskning inom området. 

 

Då syftet med studien är att förklara hur styrelsens sammansättning påverkar 

revisionskvaliteten har vi studerat tidigare forskning inom området. Nedan följer teoretiska 

argument och empiriska bevis från tidigare studier. Olika faktorer har visat sig ha en påverkan 

på revisionskvaliteten hos de studerade bolagen. 

 

3.1 Styrelsens storlek  

 

Utifrån Corporate Governance Strategy har styrelsen en viktig roll som en mekanism inom 

bolagsstyrningen, och ett syfte att övervaka den operativa ledningen (Golden & Zajac, 2001; 

Brown & Caylor, 2006; Collin, 2007). En större styrelse som innefattar ett högre antal 

styrelseledamöter innehar mer kunskap (Forbes & Milliken, 1999; Van Berghe & Levrau, 

2004; Andersson et al., 2004; Alfraih, 2017). En högre kunskap innebär att styrelsen 

efterfrågar högre kvalitet på övervakningen av den operativa ledningen (Alfraih, 2017). Ökad 

kvalitet på övervakningen innebär att styrelsen är en mer effektiv mekanism inom 

bolagsstyrningen, enligt Corporate Governance Strategy (Golden & Zajac, 2001; Brown & 

Caylor, 2006).  I en större styrelse ökar agentproblematiken och styrelsens egna effektivitet 

att övervaka den operativa ledningen minskar (Hermalin & Weisbach, 2003). När 

effektiviteten att övervaka den operativa ledningen minskar måste revisorn lägga ner mer tid 

och resurser på övervakningen, vilket resulterar i en högre revisionskvalitet (ibid.).   

Även om en stor styrelse besitter mer kunskap menar Forbes och Milliken (1999) att 

kunskapen kan vara svår att utnyttja inom en stor styrelse. En större styrelse innebär många 

åsikter och många olika individer som ska samarbeta vilket kan innebära att en större styrelse 

arbetar mer ineffektivt jämfört med en mindre styrelse (Moscovici and Zavalloni, 1969; 

Lipton and Lorsch, 1992; Cheng, 2008). Ineffektiviteten en större styrelse medför resulterar 
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i att styrelsen behöver hjälp från en extern part, revisorn, för att effektivisera övervakningen 

av den operativa ledningen (Hermalin & Weisbach, 2003).  

I en större styrelse minskar risken att medlemmarna blir familjära med varandra, vilket kan 

resultera i att en stor styrelse är mer oberoende än en mindre, då medlemmarna inte känner 

lojalitet till någon annan inom styrelsen eller bolaget. Det är mer sannolikt att fler ledamöter 

är utomstående, även benämnt som oberoende (Alfraih, 2017), om styrelsen är större (Xie et 

al., 2003). En stor styrelse kan därför anses vara mer oberoende. En oberoende styrelse 

efterfrågar högre revisionskvalitet (Carcello, 2002). Enligt Forbes och Milliken (1999) kan 

en stor styrelse minska det inflytande som VD kan ha. Detta styrker ytterligare argumentet 

att en stor styrelse är mer oberoende och således efterfrågar en högre revisionskvalitet. En 

oberoende styrelse är enligt Andersson et al. (2004) ett av de viktigaste verktygen för att 

utöva övervakning och kontroll av bolagets aktiviteter. En oberoende styrelse efterfrågar en 

högre kvalitet på de finansiella rapporterna och revisionen av dessa. Då en hög 

revisionskvalitet resulterar i hög kvalitet av de finansiella rapporterna (DeFond och Zhang, 

2014) pekar det på att en stor styrelse som anses vara mer oberoende styrelse efterfrågar en 

högre revisionskvalitet.  

Sammanfattningsvis torde därför en större styrelse, som anses vara mer oberoende, efterfråga 

högre revisionskvalitet. Styrelsen har en övervakande roll (Carcello et al., 2002) och en 

oberoende styrelse har visat sig se mer till aktieägarnas intressen (Cotter, Shivdansi & 

Zenner, 1997).  Det beror på att de har mer incitament till att skydda sitt eget rykte och därför 

vill hindra opportunistiskt beteende hos ledningen (Fama & Jensen, 1983; Carcello et al. 

2002). Aktieägare blir ofta hårt drabbade av problem i den finansiella rapporteringen. En 

styrelse som är mer oberoende och till större del ser till aktieägarnas intressen, kommer 

resultera i en högkvalitativ revision (Baesley et al., 1999; Carcello et al., 2002). 

Argumentationen för att en stor styrelse resulterar i högre revisionskvalitet utgår både från 

Corporate Governance Strategy samt agentteorin, där styrelsen anses ha en övervakande roll 

gentemot den operativa ledningen (Golden & Zajac, 2001; Hermalin & Weisbach, 2003; 

Collin, 2007; Ben-Hassoun et al., 2018).   

Tidigare forskning har funnit bevis på ett positivt samband mellan en större styrelse och 

högre revisionskvalitet (Lin & Liu, 2009). I en studie av 500 bolag fann Andersson et al. 
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(2004) att en större styrelse har ett samband med lägre lånekostnader för bolaget. De lägre 

lånekostnaderna ansåg Andersson et al (2004) bero på att styrelsen är en viktig del i att ge de 

finansiella rapporterna trovärdighet och transparens. Lyckas styrelsen med det, resulterar det 

i lägre lånekostnader. Resultatet Andersson et al. (2004) fann pekar således på att en större 

styrelse medför högre revisionskvalitet vilket då ger högre kvalitet av de finansiella 

rapporterna. Vid studie av bolag noterade på den kuwaitiska börsen finner Alfraih (2017) 

bevis på ett positivt samband mellan styrelsens storlek och högre revisionskvalitet. Yermack 

(1996) fann bevis på ett negativt samband mellan en stor styrelse och högre revisionskvalitet. 

Med stöd i litteraturen ser vi att en större styrelse besitter mer kunskap och därför kan anses 

vara mer oberoende och har en större vilja att övervaka bolaget. Då högre revisionskvalitet 

innebär en bättre övervakning av den operativa ledningen (Hermalin & Weisbach, 2003) 

torde en större styrelse öka efterfrågan av högre revisionskvalitet. Samtidigt framkommer det 

att en större styrelse riskerar att arbeta mer ineffektivt. Då viljan finns av en effektiv 

övervakning men storleken försvårar det, anser vi att det finns argument för att förvänta ett 

samband mellan styrelsens storlek och den efterfrågade revisionskvaliteten som bolaget 

anlitar. Med grund i denna argumentation bildar vi en hypotes enligt följande: 

 

H1: Det förväntas finnas ett positivt samband mellan styrelsens storlek och en 

högre revisionskvalitet. 

 

3.2 Kvinnliga styrelseledamöter 

 

En styrelse som innefattar en eller flera kvinnliga ledamöter anses öka styrelsens effektivitet 

som en mekanism inom bolagsstyrningen (Adams & Ferreira, 2009; Lai et al., 2017). Att en 

styrelse med kvinnliga ledamöter kan handla på ett annat sätt jämfört med en styrelse som 

endast består av män kan förklaras av att kvinnor kan utmana den så kallade ”old boys club” 

(Burke, 2003; Adams & Ferreira, 2009; Lai et al. 2017). Kvinnor kan utmana det männen 

förväntas göra och det sätt män förväntas handla på (ibid.). Adams och Ferreira (2009) menar 

att kvinnor är mer benägna att ta en övervakande roll i en styrelse. Ett syfte med styrelsen är 

att övervakade den operativa ledningen (Fama och Jensen, 1983; Carcello et al., 2002). 
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Detsamma framgår av Corporate Governance Stategy, där styrelsen beskrivs som en 

mekanism inom bolagsstyrningen (Golden & Zajac, 2001; Collin, 2007). En styrelse med 

kvinnliga ledamöter antas öka revisionskvaliteten då övervakningen förbättras (Adams & 

Ferreira, 2009). Enligt Adams och Ferreira (2009) är en styrelse med högre andel kvinnliga 

ledamöter mer strikta i sin övervakande roll, vilket även det tyder på att kvinnliga 

styrelseledamöter efterfrågar en högre revisionskvalitet då det innebär en bättre övervakning 

av den operativa ledningens arbete. Kvinnliga styrelseledamöter har också en högre närvaro 

vid styrelsemöten, vilket innebär att de då tar del av mer information, jämfört med 

medlemmar som ej närvarar (ibid.). Det framgår även att närvaron förbättras för hela 

styrelsen, manliga som kvinnliga ledamöter, om det finns både män och kvinnor i styrelsen 

(ibid.).  

Kvinnliga styrelseledamöter anses vara mer oberoende gentemot den operativa ledningen 

(Adams & Ferreira, 2009). Enligt Carcello et al. (2002) har en oberoende styrelse en positiv 

påverkan på högre revisionskvalitet. Större andel kvinnliga ledamöter antas därför ge en mer 

oberoende styrelse. Den högre graden av oberoende kan även den kopplas till kvinnors 

förmåga att utmana ”old boys club” (Burke, 2003; Adams & Ferreira, 2009; Lai et al. 2017) 

och antas ha en positiv påverkan på högre revisionskvalitet. Då ledningen, enligt agentteorin, 

antas agera opportunistiskt har revisorn ett syfte i att övervaka ledningen agerande. Enligt 

Lai et al. (2017) har kvinnor en lägre tolerans att acceptera opportunistiskt beteende, vilket 

innebär att kvinnor i jämförelse med män i större utsträckning kommer arbeta för att minska 

ledningen opportunistiska beteende. Då revisorn enligt agentteorin har som funktion att 

övervaka ledningen arbete, antas kvinnor efterfråga högre revisionskvalitet (ibid.). 

Lai et al.(2017) finner bevis på att bolag med minst en kvinnlig styrelsemedlem betalar sex 

procent mer i revisionskostnader. Resultatet visar att en styrelse med kvinnor efterfrågar en 

högre revisionskvalitet, jämfört med en styrelse som endast består av män, då författarna 

argumenterar för att högre revisionskvalitet kostar mer. I studien är det endast amerikanska 

bolag som undersöks (ibid). Även Alfraih (2017) studerade sambandet mellan styrelsens 

könsfördelning och högre revisionskvalitet. Författaren finner bevis på ett positivt samband 

mellan kvinnliga styrelseledamöter och valet av högre revisionskvalitet. Med stöd av tidigare 
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studier finner vi det troligt att kvinnliga styrelseledamöter har en positiv påverkan på en högre 

revisionskvaliteten även i svensk kontext. 

Med grund i de argument som framkommer i den studerade litteraturen samt de empiriska 

bevisen, bildar vi följande hypotes: 

 

H2: Det förväntas finnas ett positivt samband mellan högre andel kvinnor i 

styrelsen och en högre revisionskvalitet. 

3.3 Styrelsen erfarenhet 

 

En styrelse som besitter en högre erfarenhet, har en högre kunskapsmängd, vilket leder till 

högre oberoende (Forbes och Milliken, 1999). Högre kunskap och oberoende leder till ökad 

efterfrågan av hög revisionskvalitet (Carcello, 2002). Vid genomgång av tidigare forskning 

inom området finner vi att olika författare argumenterar för olika typer av erfarenhet inom 

styrelsen (Carcello et al., 2002; Houghton och Jubb, 2003; Johansen & Petterson, 2013;   

Alfraih, 2017; Bravo & Reguera-Ablarado, 2018). En typ av erfarenhet kan vara uppdrag i 

fler styrelser (Bravo & Reguera-Ablarado, 2018). Ytterligare en typ kan vara 

styrelseledamöternas ålder (idib).  

Styrelseledamöter som sitter i flera bolagsstyrelser antas bidra med ökad erfarenhet, ett större 

kontaktnät och att öka beslutsanvändbarheten (Johansen & Petterson, 2013; Alfraih, 2017; 

Bravo & Reguera-Ablarado, 2018). De positiva effekterna gällande styrelsens 

självständighet tycks dock avta om medlemmen har allt för många andra uppdrag, det beror 

på att engagemanget minskar till varje enskilt uppdrag (Lei & Deng, 2014; Bravo & Reguera-

Ablarado, 2018;). Engagemanget minskar då styrelsemedlemmen ej har tillräckligt med tid 

att exempelvis förbereda sig för styrelsemöten, vilket kommer minska möjligheten att utöva 

en övervakande roll (Carpenter & Westphal, 2001; Harris & Shimizu, 2004). 

Houghton och Jubb (2003) menar att styrelseledamöter med uppdrag i andra styrelser ofta 

arbetar med olika revisorer och revisionsbyråer i de olika bolagen. Ledamöterna har då 

möjlighet att undersöka den revisionskvalitet de olika revisorerna ger och kan då ge 
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rekommendationer inför valet av revisor, beroende på om det efterfrågas högre eller lägre 

revisionskvalitet. 

När det kommer till styrelseledamöternas ålder menar Lai et al. (2017) att yngre ledamöter i 

större utsträckning efterfrågar mer information, vilket medför att revisorn måste arbeta 

hårdare för att ge den. Lai et al. (2017) menar således att yngre ledamöter kan ha en positiv 

påverkan på högre revisionskvalitet. Tidigare forskning visar att äldre revisorer har högre 

erfarenhet (Sundgren & Svanström, 2014; Li et al. 2017), vilket bör vara applicerbart på 

styrelseledamöter då det är ett rimligt antagande att en äldre styrelseledamot har fler tidigare 

erfarenheten, vilket ger dem mer kunskap och förmåga att utföra ett mer kvalitativt arbete. 

Bravo och Regura-Avarado (2018) studerade börsnoterade bolag i USA under flera års tid 

och fann både negativa och positiva samband mellan att en ledamot innehar flera andra 

styrelseuppdrag och kvaliteten på redovisningen. De positiva sambanden fann författarna om 

ledamoten innehar fåtal andra uppdrag, medans de negativa sambanden uppstod när 

uppdragen ökade i antal. Bravo och Regura-Avarado (2018) drog slutsatsen att vid ett fåtal 

andra uppdrag ökar ledamotens expertis och därmed förbättras den övervakande rollen, 

medans det negativa sambandet beror på att ledamoten inte kan rikta tillräckligt mycket 

uppmärksamhet till varje enskilt uppdrag, varför den övervakande rollen påverkas. Carcello 

et al. (2002) fann positiva samband mellan högre revisionskvalitet och att styrelseledamöter 

innehar andra styrelseuppdrag.    

Det finns således viss tvetydighet i tidigare litteratur huruvida högre revisionskvalitet 

påverkas positivt eller negativt av att en styrelseledamot har flera styrelseuppdrag i andra 

styrelser. På grund av de resultat som visas i de tidigare studierna som utförts i kontext 

liknande den svenska, förväntar vi oss att en styrelse där ledamöter har styrelseuppdrag i 

andra styrelser, kommer leda till att revisionskvaliteten påverkas och vår hypotes blir enligt 

följande:   

 

 

H3a: Det förväntas finnas ett samband mellan en styrelse med högre erfarenhet och 

högre revisionskvalitet. 
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H3b: Det förväntas finnas ett samband mellan en styrelse med högre erfarenhet och 

lägre revisionskvalitet. 

 

 

3.4 Rolldualitet mellan VD och styrelse 

 

I vissa bolag innehar bolagets VD även en plats i styrelsen, detta benämns som en typ av 

rolldualitet (Wan Abdullah et al., 2008). Att en VD även är styrelseledamot skapar 

intressekonflikter vilket minskar effektiviteten. Det förväntas också att en VD i styrelsen 

kommer minska benägenheten att anlita en högkvalitativ revisor då det kommer öka 

revisionskostnaderna (ibid.).  

När det finns dualitet mellan styrelse och VD minskar, eller försvinner, uppdelningen av 

skötsel och kontroll i bolaget (Fama & Jensen, 1983). Ur ett agentteoretiskt perspektiv 

kommer rolldualiteten minska effektiviteten gällande att övervaka VD:s beslut samt öka 

agentkostnaderna, detta eftersom det tyder på en dominant VD som troligen kommer utöva 

ett opportunistiskt beteende på bekostnad av aktieägarna (ibid). För att detta ska vara möjligt 

kommer en lägre revisionskvalitet att väljas (Fama & Jensen, 1983; ; Ben-Hassoun, 2018, 

Bravo & Reguera-Ablarado, 2018). Sett ur ett stewardship-perspektiv kommer rolldualiteten 

att vara positivt korrelerad med hög revisionskvalitet, detta eftersom revisorn kommer 

behöva göra flera kontroller vilket gör att revisionskostnaderna och revisionskvaliteten höjs 

(Davis et al., 1997; Ben-Hassoun et al., 2018).   

Styrelsens oberoende och högre revisionskvalitet har positiva signifikanta samband enligt 

Carcello et al. (2002). Carcello et al. (2002) finner att med en VD i styrelsen försvagas dessa 

samband vilket de menar beror på att självständigheten minskar då VD:n även är en 

styrelseledamot, vilket leder till att lägre revisionskvalitet kan efterfrågas (Carcello et al, 

2002). Alfraih (2017) studerar sambandet mellan VD i styrelsen och valet av högre 

revisionskvalitet, bevis framkommer i studien som visar på ett negativt samband mellan VD 

i styrelsen och högre revisionskvalitet.  
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Trots viss teoretisk motsägelse visar flera empiriska studier ett negativt samband mellan att 

VD innehar en plats i styrelsen och en högre revisionskvalitet (Wan Abdullah et al., 2008; 

Lin &Liu, 2009; Karaibrahimoglu, 2013; Ben-Hassoun, 2018). Det ger oss anledning att tro 

att sambandet även finns inom bolagen vi ska studera på Stockholmsbörsen och vi bildar 

utifrån det följande hypotes: 

 

H4: Det förväntas finnas ett samband mellan en styrelse med rolldualitet och en 

lägre revisionskvalitet. 

 

 

3.5 Sammanställning av hypoteser 
 

Nedan följer en sammanställning av de fyra hypoteser som bildats genom analys av tidigare 

forskning: 

H1: Det förväntas finnas ett positivt samband mellan styrelsens storlek och en 

högre revisionskvalitet. 

H2: Det förväntas finnas ett positivt samband mellan högre andel kvinnor i 

styrelsen och en högre revisionskvalitet. 

H3a: Det förväntas finnas ett samband mellan en styrelse med högre erfarenhet och 

högre revisionskvalitet. 

H3b: Det förväntas finnas ett samband mellan en styrelse med högre erfarenhet och 

lägre revisionskvalitet. 

H4: Det förväntas finnas ett samband mellan en styrelse med rolldualitet och en lägre 

revisionskvalitet. 
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4. Empirisk metod 

 

I följande kapitel beskrivs den empiriska metoden som utförts i studien. Datainsamlingen 

förklaras och operationaliseringen av variablerna framgår. 

4.1 Datainsamling 

Den empiriska datan samlas in genom kvantitativ metod, vilket Bryman och Bell (2013) 

anser är mest lämpad för den deduktiva ansatsen. Den empiriska data som studeras samlas in 

genom tvärsnittsdesign då studien syftar till att studera förhållandet och sambandet mellan 

styrelsens sammansättning och högre revisionskvalitet vid flera fall (Bryman & Bell, 2013). 

Till skillnad från en longitudinell studie kommer vi endast samla in data vid ett tillfälle, detta 

för att hålla datamängden på en hanterbar nivå sett till tidsmässiga begränsningar. Dock finns 

vissa inslag av en longitudinell studie då data samlas in vid ett tillfälle, men en del av datan 

samlas in från två efterföljande räkenskapsår.  

Det finns vissa nackdelar med tvärsnittsdesignen jämfört med den longitudinella. Vid 

tvärsnittsdesign finns risken att vi går miste om extraordinära händelser. Dock anser vi att 

eventuella extraordinära händelsen som skett under det studerade räkenskapsåret ej borde ha 

något betydande påverkan på revisionskvaliteten då en revisor ofta väljs på flera år.  

Det är sekundärdata som samlas in (Bryman & Bell, 2013) via bolagens årsredovisningar för 

räkenskapsåret som avslutats 2017, dessa kommer inhämtas från respektive bolags hemsida.  

Datainsamling sker även via databasen Retriever Business där uppgifter om styrelsen finns. 

Där kan bland annat utläsas namn på ledamöterna, födelseår, uppdrag i andra bolag samt 

information gällande revisorn.  

 

4.2 Urval 

 

Urvalet består av samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen, med undantag av finansiella 

bolag. Då antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen är 322 stycken anser vi det vara 

möjligt att studera samtliga. På så vis bör resultatet bli generaliserbart för hela börsen.  
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Anledningen till att de finansiella bolagen tas bort från urvalet är att de styrs av andra 

regelverk. Ett finansiellt bolag kan vara ett försäkringsbolag, investmentbolag eller en bank. 

Nasdaq som äger och ansvarar för Stockholmsbörsen, har delat upp bolagen inom branscher, 

de som benämns tillhöra den finansiella branscher kommer således ej finnas med i urvalet 

(Nasdaq, 2018). Sammanlagt finns 58 finansiella bolag noterade på Stockholmbörsen, 

urvalet består därför av 264 bolag. 

 

4.3 Operationalisering 

4.3.1 Beroende variabeln – Revisionskvalitet 
 

Eftersom revisionskvalitet inte är ett exakt mått, utan istället är en subjektiv upplevelse, blir 

mätningen indirekt och kommer operationaliseras med flera variabler som presenteras här.  

4.3.2 Big Four 
 

Tidigare forskning om hög revisionskvalitet utgår ofta ifrån om bolagen använder sig av en 

byrå tillhörande Big Four eller ej (& Raman, 2004; Alfraih, 2017; Sundgren & Svanström, 

2017). I Sverige har studier utförts med avseende på Tops Six eller ej på mindre, onoterade 

bolag (Sundgren & Svanström, 2013). DeAngelo (1981) kritiserar måttet och menar att det 

handlar om hur stor revisionsbyrån är samt hur många kunder den har, inte om den tillhör 

Big Four eller ej. DeAngelo (1981) menar vidare att hög revisionskvalitet handlar om att 

upptäcka och rapportera fel. På Stockholmsbörsen använder de flesta bolagen en revisor 

tillhörande Big Four, vilket gör att måttet ej kommer tillföra något ytterligare. 

 

4.3.3 Onormala periodiseringar  
 

Becker et al. (1998) finner ett samband mellan flexibel, eller onormal, periodisering och lägre 

revisionskvalitet. De menar således att ett sätt att mäta hög revisionskvalitet är genom 

obnormala periodiseringar. Flera studier argumenterar också utifrån att en högre 

revisionskvalitet bör ha ett negativt samband med storleken på onormala periodiseringar, 

detta eftersom en kompetent revisor ska kunna förhindra att onormala periodiseringar uppstår 
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(Becker et al. 1998; Gore et al. 2001; Myers et al,, 2003; Wang & Xin, 2011; Cameran et al., 

2014).  

Ett vanligt sätt att mäta onormala periodiseringar är den modifierade Jones-modellen, 

modellen har dock fått kritik då godtycklig uppskattning krävs (Guay et al., 1996; DeFond 

& Park, 2001; Jeong-Bon et al., 2003; Francis et al., 2005; Hoitash, et al, 2007). Vid denna 

studie kommer därför revisionskvalitet att mätas med Abnormal Working Capital Accruals-

modellen (AWCA). AWCA mäter skillnaden i rörelsekapital och rörelsekapitalet marknaden 

förväntar sig att bolaget behöver i förhållande till sina intäkter (Defond & Park, 2001). 

Modellen ser ut som följande:  

𝐴𝑊𝐶𝐴𝑡 = 𝑊𝐶𝑡 − [(
𝑊𝐶𝑡−1

𝑆𝑡−1
) ∗  𝑆𝑡] 

Där t = tid i år, AWCA = onormala periodiseringar av rörelsekapital, WC = rörelsekapital 

utom likvida medel och S = omsättning.  

Defond och Park (2001) menar att rörelsekapitalet ska följa omsättningen, därför ser 

modellen till skillnaden mellan årets rörelsekapital (𝑊𝐶𝑡)  och förra årets rörelsekapital 

dividerat med förra årets omsättning, multiplicerat med årets omsättning ([(
𝑊𝐶𝑡−1

𝑆𝑡−1
) ∗  𝑆𝑡]). 

En lägre AWCA betyder lägre andel onormala periodiseringar, vilket i sin tur betyder en 

högre revisionskvalitet (Cameran et al., 2014). 

Carey och Simnett (2006) mäter AWCA i absoluta värden eftersom de enbart är intresserade 

av hur mycket periodiseringarna avviker. Vi kommer att följa deras exempel och väljer därför 

att mäta AWCA i absoluta värden.  

4.3.4 Revisionskostnad 
 

Ett annat sätt att mäta revisionskvalitet är genom att se till revisionskostnaderna för bolaget. 

Avgifterna är egentligen agentkostnader som uppstår för principalen (Jensen & Meckling, 

1976). Aktieägare (principaler) till bolaget betalar en kostnad till revisorn (attestant) för att 

kontrollera att den operativa ledningen (agenten) beaktar aktieägarnas intressen. Högre 

kostnader gör att revisorn anstränger sig hårdare för att utföra ett bra arbete vilket innebär 

högre revisionskvalitet (Simunic, 1980). Högre revisionskostnader innebär även att revisorn 
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förbättrar sin prestation (ibid). Ju högre arvode en revisor får, desto mer tid bör denne kunna 

lägga ner på arbetet, vilket bör resultera i högre revisionskvalitet. Revisorn bör värna om en 

agent som betalar ett högt arvode då det innebär en hög inkomst för revisorn. Då vi antar 

människan vara nyttomaximerande enligt agentteorin (Watts & Zimmerman, 1983) bör 

revisorn vilja maximera sin inkomst. En agent som betalar ett högre arvode bör ställa höga 

krav på resultatet, där bör en hög revisionskvalitet ingå. En agent som är missnöjd med 

resultatet torde därför byta revisor för att säkerställa att nyttan överstiger kostnaden. 

Simunic (1980) menar dock att när höga kostnader betalas till revisorn blir revisorn beroende 

av kunden, vilket gör revisorn mindre självständig och denne får andra incitament än att 

endast utföra god revision. Det leder till ett självständighetsproblem för revisorn. Revisorn 

kan komma att tillåta mer opportunistiskt beteende av bolagets ledning gällande intäkts och 

kostnadsredovisning. Hoitash et al. (2007) har hittat signifikanta samband mellan högre 

revisionskostnader och lägre revisionskvalitet. Deras studie visar negativa signifikanta 

samband mellan högre revisionskvalitet och högre revisionskostnad.  De menar att detta kan 

förklaras av den högre grad beroende revisorn får gentemot klienten vid högre 

revisionskostnad.  

Med stöd i ovan angiven litteratur kommer vi mäta revisionskvalitet som kostnad för 

revisionsuppdrag.  

 

4.3.5 Revisorns Erfarenhet 
 

Tidigare forskning gällande revisionskvalitet undersöker ofta detta på revisionsbyrå-nivå 

(Khurana & Raman, 2004; Sundgren & Svanström, 2014; Alfraih, 2017). På senare tid har 

forskningen dock även börjat rikta in sig på revisionskontors-nivå eller den påskrivande 

revisorns nivå, för att mäta revisionskvalitet (DeFond & Francis, 2005; Sundgren & 

Svanström, 2014). Gul et al. (2013) menar att det är större variation i revisionskvalitet mellan 

enskilda revisorer än det är mellan olika byråer respektive kontor och att dessa variationer 

beror på individuella skillnader mellan revisorerna. 

En mer erfaren revisor kommer enligt Bonner och Lewis (1990) upptäcka fler fel i 

räkenskaperna och därmed stå för högre revisionskvalitet. Även Li et al. (2017) menar att en 
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mer erfaren revisor förväntas ge en högre revisionskvalitet, detta då de lättare kan upptäcka 

avvikelser i räkenskaperna, speciellt i mer komplexa fall.  En äldre revisor anses har mer 

erfarenhet än en yngre revisor (Sundgren & Svanström, 2014; Li et al. 2017). Cron et al. 

(1988) menar dock att en person nära pensionsåldern kan vara mindre motiverad till att utföra 

sitt jobb lika väl som en yngre person som fortfarande har lång väg att klättra på karriärstegen. 

En yngre person kan därför göra jobbet mer hängivet än en äldre person, även om den äldre 

personen besitter mer erfarenhet (Holmström, 1999).  

Flera studier argumenterar för att använda ålder som ett mått på erfarenhet (Sundaram & 

Yermack, 2007; Huang, 2012; Li et al. 2017), vi kommer därför att operationalisera revisorns 

erfarenhet som revisorns ålder.  

 

4.4 Oberoende variabler 

 

4.4.1 Styrelsens storlek 
 

Tidigare forskning har visat på både ett positivt (Lin & Liu, 2009; Alfraih, 2017; Ben-

Hassoun el al., 2018) och negativt (Yermack, 1996) samband mellan styrelsens storlek och 

högre revisionskvalitet. Variabeln mäts genom att ange antal ledamöter i styrelsen, vilket 

även gjorts i tidigare studier (Lin & Liu, 2009; Alfraih, 2017; Ben-Hassoun el al., 2018; 

Bravo & Reguera-Ablarado, 2018). Vi begränsar oss till att endast se till styrelsens 

ledamöter, ej suppleanter. 

 

4.4.2 Andelen kvinnor 
 

Kvinnliga styrelseledamöter har vid tidigare forskning visat på ett positivt samband till högre 

revisionskvalitet (Lai et al, 2017). Adams och Ferreira (2009) menar att en kvinnlig 

styrelseledamot har en högre närvaro på styrelsemöten och därmed har en mer övervakande 

roll. Flera tidigare studier har mätt kvinnliga styrelseledamöter med att endast se till om 

styrelsen har kvinnlig närvaro eller ej i (Adams och Ferreira, 2009; Srinidhi et al., 2011; Lara 

et al., 2016; Alfraih, 2017; Lai et al., 2017;), på Stockholmsbörsen har de allra flesta styrelser 
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minst en kvinna med i styrelsen, varför vi istället kommer att mäta närvaron av kvinnliga 

styrelseledamöter genom att se till andel kvinnliga styrelseledamöter, något som även 

tidigare forskning använt (Gul et al., 2011).  

 

4.4.3 Styrelsens erfarenhet  
 

Tidigare forskning har visat att styrelseledamöters ålder har ett positivt samband till de 

finansiella rapporternas kvalitet (Bravo & Reguera-Alvarado, 2018) vilket kan jämföras med 

en högre revisionskvalitet då högre revisionskvalitet resulterar i högre kvalitet på de 

finansiella rapporterna (DeFond & Zhang, 2014). Genom att studera variabeln ålder hos 

styrelsens ledamöter kan vi se till deras erfarenhet. Ålder har i tidigare forskning 

operationaliserats som den genomsnittliga ålders för samtliga styrelseledamöter (Bravo & 

Reguera-Ablarado, 2018). 

För att mäta styrelsens erfarenhet kommer vi också se till antal styrelseledamöter som har 

uppdrag i andra styrelser. Vid tidigare forskning har det faktum att styrelsens ledamöter 

innehar uppdrag i andra styrelsen dels visats ge ett positivt samband med revisionskvaliteten, 

dels ett negativt samband (Carcello et al., 2002; Bravo och Regura-Avarado, 2018). Utifrån 

uppsatsens syfte är uppdrag i andra styrelser en lämplig variabel att studera för att se hur 

styrelsens erfarenhet påverkar revisionskvaliteten.  

Proxyn erfarenhet syftar till hur hög erfarenhet styrelseledamöterna innehar och vi kommer 

att operationalisera den genom två variabler, dels den procentuella andelen styrelseledamöter 

som har uppdrag i andra styrelser, dels genom den genomsnittliga åldern för styrelsens 

samtliga ledamöter. 

 

4.4.4 Rolldualitet 
 

Rolldualitet mellan VD och styrelsen har vid tidigare forskning visat på ett negativt samband 

till hög revisionskvaliteten (Carcello et al, 2002; Wan Abdullah et al., 2008; Lin &Liu, 2009; 

Karaibrahimoglu, 2013; Ben-Hassoun et al., 2018), varför även vi valt att kontrollera för den. 
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Variabeln mäts med en dummyvariabel som innebär att 1 representerar att bolagets VD även 

är ledamot i bolagets styrelse. 0 representerar att bolagets VD ej är ledamot i styrelsen.  

 

4.5 Kontrollvariabler 

 

4.5.1 Bransch 
 

Bolag inom samma bransch tenderar att likna varandra då de exempelvis står inför liknande 

utbuds- och efterfrågeproblem, liknande transaktioner och då ofta liknar varandra i 

redovisningen (Teoh & Wong., 1993). Den bransch ett bolag tillhör kan därmed påverka hur 

bolaget väljer att göra periodiseringar (Wasiuzzaman et al., 2015). 

Vi har valt att använda Nasdaq OMX Stockholms uppdelning av branscher, dessa är följande: 

Industri, sjukvård, konsumentvaror, tjänster, teknologi, råvaror, olja & gas och telecom 

(Nasdaq, 2018). Branschkategorierna operationaliseras med dummyvariabler.  

 
4.5.2 Storlek 
 

Myers et al. (2003) menar att mindre bolag redovisar mer periodiseringar och att när ett 

företag växer kommer periodiseringarna att minska. Bolagens storlek på Stockholmsbörsen 

varierar, varför vi valt att ha med kontrollvariabler för deras storlek Med hänvisningar till 

tidigare nämnda Myers (2003) tror Cameran (2016) att ett negativt samband med storleken 

och negativa periodiseringar och omvänt väntar han sig ett positivt samband mellan storleken 

och positiva periodiseringar. Flera tidigare studier använder den naturliga logaritmen av 

bolagets totala tillgångar som kontrollvariabel för bolagets storlek när det handlar om 

revisionskvalitet (Srinidhi et al., 2011; Maijor & Vanstraelen, 2012; Lai et al., 2017; Li et al, 

2017).  

Vi kommer som kontrollvariabel till bolagets storlek använda den naturliga logaritmen av 

totala tillgångar.  
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4.5.3 Lönsamhet 
 

Ett bolags lönsamhet är en vanlig variabel att kontrollera när det handlar om revisionskvalitet 

(Kothrari et al., 2005; Han et al., 2010; AbuGhazaleh et al., 2011; Cameran et al., 2016; Lai 

et al., 2017). Ett bolags lönsamhet kan mätas som avkastning på totala tillgångar 

(AbuGhazaleh et al., 2011; Srinidhi et al., 2011) där resultatet innan skatt divideras med 

totala tillgångar. Resultatet beräknas innan skatt för att undvika variationer som uppkommer 

på grund av olika skattesatser och skattemässiga justeringar (AbuGhazaleh et al., 2011). 

Vi har valt att använda avkastningen på totala tillgångar (RoA) som kontrollvariabel för 

lönsamhet (resultat innan skatt/totala tillgångar). 

4.5.4 Risk 
 

Ett bolag med högre risk har ofta ett mer varierande resultat och anses därför ha mer 

incitament till att redovisa en högre andel periodiseringar (Han et al. 2010).  Han et al. (2010) 

menar att i de fall ett bolag går med förlust, och därmed står för en högre risk, kommer fler 

periodiseringar att göras, detta för att kunna få ett bättre resultat under innevarande år. 

Astrami et al. (2017) menar att ett bolag som missköter sina låneavtal har ett incitament till 

att redovisa högre intäkter, något som innebär en högre risk. Flera tidigare studier som 

undersökt risk har använt en dummyvariabel för om ett bolag gått med förlust eller ej 

(Thiruvadi & Huang, 2011; Cameran et al., 2016; Lai et al., 2017; Li et al., 2017) 

Vi kommer i linje med tidigare forskning använda en dummyvariabel för om bolaget gått 

med förlust eller ej som kontrollvariabel för bolagets risk.  

 

 

 

 

 

 



25 
 

Tabell 2 - Variabler 

Variabler Benämning Beskrivning 

Beroende variabler 

Onormala periodiseringar 

Revisionskostnad 

  

b_AWCA 

B_tot_rev_arvode 

  

AWCA 

Bolagets totala revisionsarvode 

Revisorns erfarenhet r_alder Revisorns ålder 

Oberoende variabler     

Andel kvinnor s_andel_kvinnor Andel styrelseledamöter som är kvinnor i procent. 

Styrelsens storlek s_size Antal styrelseledamöter. 

Styrelsens ålder s_snittålder Styrelseledamöternas genomsnittsålder. 

Uppdrag i andra styrelser s_andra_uppdrag_% Andel styrelseledamöter med uppdrag i annan styrelse, i 

procent. 

Rolldualitet s_VD Dummyvariabel, 1 om VD är styrelseledamot 

Kontrollvariabler     

Bransch b_Industrials Bransch indelat efter Nasdaq OMX Stockholms kategorier.  

Bolagets storlek b_tot_asset Naturliga logaritmen av totala tillgångar. 

 

Bolagets risk b_pos_neg_res  Dummyvariabel, 1 om bolaget redovisar negativt resultat. 

Bolagets lönsamhet b_roa Resultat innan skatt dividerat med totala tillgångar. 

 

4.6 Etiska aspekter 

 

Uppsatsen kommer endast inhämta empiri från offentliga uppgifter varför informationskravet 

och samtyckeskravet kan anses vara uppfyllt. För att uppnå konfidentialitetskravet kommer 

företagen inte nämnas vid namn utan istället tilldelas ett nummer mellan F1 och F264 De 

berörda revisorerna kommer även de tilldelas ett nummer mellan R1 och R120 detta gör att 

revisorer och företag erhåller anonymitet. Nyttjandekravet anses uppnås då det endast 

används enskilda individers uppgifter för insamlande av empiri till uppsatsen, utan att dela 

dessa vidare. (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.7 Bortfallsanalys 

 

Urvalet består av totalt 264 bolag då de finansiella bolagen ej finns med. Efter det första 

urvalet faller ytterligare 30 bolag bort. Ett fåtal bolag föll bort då de noterades på börsen 

under det studerade året och det var ej möjligt att få tag på tidigare årsredovisningar. 

Resterande bolag fallet bort då de har ett säte i ett annat land, vilket har inneburit att 

informationen om revisorerna och/eller styrelsen ej hittats. Vi anser inte att bortfallen är 

systematiska, vilket innebär att de ej borde påverka resultatet att just dessa bolag fallit bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Bortfallsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

Urval 

264 bolag 

(100%) 

Ingår i studien 

234 bolag 

(88,6 %) 

Bortfall 

30 bolag 

(11,4 %) 

Noterade under 2017 

4 bolag 

(1,5%) 

Utländskt säte 

26 bolag 

(9,9 %) 
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5. Analys 

 

I det femte kapitlet analyseras det empiriska datamaterialet. Resultaten av de olika 

analyserna presenteras i tabeller. Kapitlet avslutas med hypotesprövning. 

 

5.1 Datamaterialets normalfördelning 
 

För att analysera datamaterial genom regressionsanalys bör residualerna vara 

normalfördelade (Djurfeldt et al., 2013). Vi har studerat residualernas normalfördelning för 

respektive beroende variabel. Normalfördelningen testades genom två test: Kolmogorov-

Smirnov och Shapiro-Wilk. Till vår hjälp har vi använt statistikprogrammet SPSS. Om 

resultaten av testerna visar sig vara signifikant kan materialet ej anses vara normalfördelat. 

Samtliga tester, för alla tre beroende variabler i samtliga fyra modeller, visade först att 

residualerna ej var normalfördelade. Därefter följde en närmre studie av olika extrema 

värden, även kallade outliers. Extrema värden togs bort i försök att få residualerna 

normalfördelade. Efter att extrema värden tagits bort visade sig residualerna vara 

normalfördelade för de fyra modellerna. För tabell 1 togs två extrema värden bort, och 

residualerna blev sedan normalfördelade. För tabell 2 togs tio extrema värden bort, och 

residualerna blev sedan normalfördelade. Nio extrema värden togs bort i modell 3, och 

residualerna blev sedan normalfördelade. För att få residualerna normalfördelade för tabell 4 

togs elva extrema värden bort. 
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5.2 Beskrivande statistik 

 

Tabell 3 - Beskrivande statistik  
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I tabell 3 sammanställs den beskrivande statistiken för datainsamlingen. På grund av att olika 

extrema värden tagits bort för att uppnå normalfördelade residualer i de olika modellerna har 

materialet som analyserats olika antal enheter. I modell 1 finns 223 enheter med i analyserna. 

I modell 2 och 3 finns 221 enheter med i analyserna. I modell 4 finns 218 enheter med i 

analyserna då fler extrema värden har tagits bort. I modell 1 ser vi att medelvärdet för den 

naturliga logaritmen av AWCA är 11,563, och standardavvikelsen är 2,225. I modell 2 ser vi 

att medelvärdet för den naturliga logaritmen av AWCA är 11,534, och standardavvikelsen är 

2,190. Medelvärdet för den naturliga logaritmen av kostnaden för revisionsuppdraget är 7,89 

och standardavvikelsen är 1,366. Den tredje beroende variabeln, revisorns ålder, har ett 

medelvärde på 50,65 år. Standardavvikelsen för revisorns ålder är 5,636. 

De oberoende variablerna är fem till antalet varav variabeln för VD i styrelsen är en 

dummyvariabel. I modell 1 har 59 bolag VD i styrelsen, vilket är 27 % av bolagen. I modell 

2 och 3 har 62 stycken valt att ha sin VD i styrelsen, vilket är 28,1 % av bolagen enligt den 

beskrivande statistiken. 71,9 % av bolagen har således inte sin VD i styrelsen. Styrelsens 

storleks medelvärde ligger runt 7,4 ledamöter beroende på vilken beroende variabel som 

används. Standardavvikelsen ligger runt 2,25 vilket är relativt högt och då tyder på att 

bolagsstyrelsernas storlek varierar en del. Andelen kvinnor i styrelsen visar sig ha ett 

medelvärde mellan 30,14 - 30,53 %. Standardavvikelsen för variabeln är runt 13 % vilket 

även det är en relativt hög standardavvikelse vilket tyder på variationer mellan styrelsernas 

andel kvinnor.  Styrelseledamöternas snittålder har ett medelvärde runt 56,8 år och en 

standardavvikelse runt 3,9 år vilket är en relativt låg standardavvikelse. Den relativt låga 

standardavvikelsen tyder på att styrelsens medelålder ej har en särskilt hög variation. 

Medelvärdet för andelen ledamöter med uppdrag i andra styrelser visar sig ligga runt 76 % 

med en standardavvikelse runt 19 %.  

Tabell 3 visar de olika branschernas frekvens. Industri är den största branschen i 

datamaterialet då 74 - 76 bolag tillhör branschen, vilket ger en frekvens på knappt 34 %. Den 

minst representerade kontrollvariabel för bransch är den sammanslagna variabeln för Olja 

och Gas, Telekom, samt Energi där 7 – 8 bolag ingår vilket ger en frekvens mellan 3,1 – 3,7 

%. Den naturliga logaritmen för bolagen totala tillgångar har ett medelvärde runt 14,7 och en 

standardavvikelse runt 1,9. Kontrollvariabeln för lönsamhet, RoA, har ett medelvärde mellan 
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1,14 – 1,17 och en standardavvikelse runt 0,8 vilket är mycket högt. Anledningen till denna 

höga standardavvikelse är stora variationer för bolagens resultat samt tillgångar. 

Kontrollvariabeln för risk är en dummyvariabel. Enligt den beskrivande statistiken har 

mellan 34 – 37 bolag redovisat ett negativt resultat år 2017, vilket är mellan 15,2 – 16,7 % 

av bolagen. 

I modell 1 är den naturliga logaritmen för kostnaden för revisionsuppdraget samt revisorns 

ålder med som kontrollvariabler. Den naturliga logaritmen för bolagets kostnader för 

revisionsuppdraget har ett medelvärde på 7,838 och en standardavvikelse på 1,41. Revisorns 

ålder har ett medelvärde på 50,82 år och en standardavvikelse på 6,169 år.   

 

5.3 Bivariat analys  

 

För att undersöka huruvida variablerna är korrelerade med varandra och på så vis ge ett 

missvisande resultat har variablernas korrelation studerats via en korrelationsmatris (Pearson 

Correlation). Problem med korrelation kan uppstå om värdet i matrisen överstiger 

absolutbeloppet 0,9 (Bowerman et al., 2005). 
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Tabell 4 – Korrelationsmatriser  
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Tabell 4 presenterar en korrelationsmatris för respektive modell. I korrelationsmatrisen för 

modell 1 finns det högsta absolutvärdet mellan den beroende variabeln AWCA och den 

beroende variabeln totala tillgångar och det är 0,723, inga värden överstiger därmed 0,9 och 

således indikeras inga problem mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. 

Mellan den oberoende variabeln totala tillgångar och kontrollvariabeln kostnad för 

revisionsuppdrag finner vi matrisen högsta värde, 0,885, detta värde är väldigt nära 

absolutbeloppet 0,9 vilket indikerar att korrelationsproblem kan förekomma mellan 

variablerna. (Bowerman et al., 2005). 

Den beroende variabeln AWCA har i modell 1 positiva signifikanta samband med 

variablerna styrelsens storlek, VD i styrelsen, kostnad revisionsuppdrag, Konsumentvaror 

samt totala tillgångar. De positiva signifikanta sambanden indikerar att när VD finns med i 

styrelsen eller  styrelsens storlek eller totala tillgångar ökar, ökar också de onormala 

periodiseringarna. Sambanden tyder också på att onormala periodiseringar förekommer 

oftare i branschen konsumentvaror samt när ett företag som har en VD som sitter i styrelsen 

Den beroende variabeln AWCA har i modell 1 negativa signifikanta samband med 

variablerna teknologi och RoA. De negativa signifikanta sambanden tyder på att onormala 

periodiseringar förekommer mer sällan i branschen teknologi samt att när RoA ökar, minskar 

onormala periodiseringar.  

I korrelationsmatrisen för modell 2 finns det högsta absolutvärdet mellan den beroende 

variabeln AWCA och totala tillgångar och det är 0,77, inga absolutvärden överstiger därmed 

0,9 och således indikeras inga problem med korrelationen.  

I modell 2 har den beroende variabeln AWCA har positiva signifikanta samband med 

styrelsens storlek, VD I styrelsen, Konsumentvaror, Totala tillgångar och Risk – resultat. De 

positiva signifikanta sambanden tyder på att en ökning av styrelsens storlek eller totala 

tillgångar ökar onormala periodiseringar och revisionskvaliten blir således lägre. Sambanden 

tyder också på att onormala periodiseringar förekommer oftare i branschen konsumentvaror 

samt att i ett företag som har en VD som sitter i styrelsen eller att företaget gått med förlust 

så är onormala periodiseringar högre och därmed revisionskvaliten lägre.   
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Av matrisen för modell 2 framgår det att det finns ett negativt samband mellan AWCA och 

branchen teknologi, det tyder på att onormala periodiseringar förekommer mer sällan I den 

branschen och att revisionskvaliten är därmed högre.  

I korrelationsmatrisen för modell 3 finner vi det högsta absolutvärdet mellan den beroende 

variabeln kostnad revisionsuppdrag och totala tillgångar, absolutvärdet är 0,921 vilket 

överstiger absolutvärdet 0,9 och indikerar problem med korrelationen. Matrisen visar också 

den relativt höga siffran 0,628 för styrelsens storlek och kostnad för revisionsuppdrag, vi ser 

även i matrisen att det finns en viss korrelation mellan totala tillgångar och styrelsen storlek, 

detta tyder på att kostnad för revisionsuppdrag är positivt sammankopplat med bolagets 

storlek. Dock visar korrelationsmatrisen inga absolutvärden som överstiger 0,9 mellan några 

oberoende variabler och VIF-testet visar siffran 2,593 och modellen går därför ändå att 

använda.  

I modell 3 har den beroende variabeln kostnad revisionsuppdrag och styrelsens storlek, andel 

kvinnor i styrelsen, VD i styrelsen, industri, totala tillgångar och Risk – resultat finns i 

matrisen positiva signifikanta samband. De positiva signifikanta sambanden tyder på att en 

ökning av totala tillgångar, styrelsens storlek eller andel kvinnor i styrelsen kommer att öka 

kostnad för revisionsuppdrag och därmed öka revisionskvaliten. Det tyder också på att ett 

bolag med högre risk, som tillhör branschen industri eller har en VD i styrelsen kommer ha 

en högre kostnad för revisionsuppdraget och därav en högre revisionskvalitet.  

I matrisen för modell 3 kan vi utläsa negativa signifikanta samband mellan den beroende 

variabeln kostnad revisionsuppdrag och branscherna teknologi och sjukvård. De negativa 

sambanden tyder på att i branscherna teknologi och sjukvård har en lägre kostnad för 

revisionsuppdrag och därmed har en lägre revisionskvalitet.  

I modell 4 ser vi att det i korrelationsmatrisen finns ett högsta absolutvärde mellan den 

beroende variabeln revisorns erfarenhet och styrelsens storlek, absolutvärdet är 0,255, inga 

absolutvärden överstiger därmed 0,9 och således indikeras inga problem med korrelationen.  

I matrisen för modell 4 ser vi att det finns ett positivt signifikant samband mellan den 

beroende variabeln revisorns erfarenhet och styrelsens storlek, industri samt totala tillgångar. 

De positiva signifikanta sambanden tyder på att när storleken på styrelsen eller totala 
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tillgångar ökar, ökar också revisorns erfarenhet och därav revisionskvaliteten. Inga negativa 

signifikanta samband återfinns i matrisen för den oberoende variabeln i modell 4.  

 

5.4 Multikollinaritet  

 

Korrelationsmatriserna för modell 2 respektive 4 visar inga korrelationsproblem mellan 

några variabler, varför vi valt att inte göra något VIF-test för dessa. I korrelationsmatrisen 

för modell 3 fann vi korrelationsprobelm mellan den beroende variabeln kostnad 

revisionsuppdrag och totala tillgångar, på grund av detta valde vi att göra ett VIF-test som 

visade siffran 2,593, siffran indikerar inga problem med multikokollinearitet (Bowerman et 

al., 2005). Modell 1 visar en relativt hög siffra mellan den oberoende variabeln totala 

tillgångar och kontrollvariabeln kostnad för revisionsuppdrag, VIF visar siffran 7,7 vilket är 

relativt högt men bör inte ge oss några problem med multikollineariteten (Bowerman et al., 

2005).   

5.5 Regressionsanalys 

 

Vi har gjort fyra multipla linjära regressioner för de tre beroende variablerna; AWCA, 

kostnad revisionsuppdrag och revisorns erfarenhet. En multipel linjär regression ger oss 

möjlighet att jämföra den beroende variabeln med flera oberoende variabler (Bowerman et 

al., 2005). För de sju branschvariablerna har industri använts som referensvariabel. 
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Tabell 5 – Regressionsmodeller  
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För den multipla linjära regressionen presenteras i tabell 5 4 modeller. I modell 1 och 2 i den 

multipla linjära regressionsmodellen är AWCA den beroende variabeln. I modell 1 använder 

vi de beroende variablerna kostnad revisionsuppdrag och revisorns ålder från modell 3 och 4 

som oberoende variabler för att kunna se till sambanden mellan dessa, något vi inte gör i 

modell 2.  

Den justerade förklaringsgraden för den multipla linjära regressionen i modell 1 är 55.2%, 

vilket innebär att 55.2% av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationen 

i de oberoende variablerna i modellen. Modell 1 visar att AWCA har ett negativt samband 

med den oberoende variabeln andel kvinnor i styrelsen (0,01-nivå). Eftersom en högre siffra 

på AWCA innebär högre onormala periodiseringar tyder ett negativt samband på att när andel 

kvinnor i styrelsen ökar, minskar onormala periodiseringar. 

Modell 1 visar att AWCA är positivt signifikant med kontrollvariablerna Sjukvård (0,05-

nivå) och totala tillgångar (0,01-nivå) samt ett negativt samband med risk – resultat(0,05-

nivå). Sambanden tyder på att onormala periodiseringar förekommer oftare i branschen 

sjukvård, jämfört med referensvariabeln industri, att de ökar när totala tillgångar ökar samt 

att de förekommer oftare i bolag som har en högre risk.   

I modell 2 i den multipla linjära regressionen är AWCA den beroende variabeln. Den multipla 

linjära regressionsmodellen har en justerad förklaringsgrad på 63,5% vilket innebär att 63,5% 

av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationen i de oberoende 

variablerna i modellen. Modell 2 visar att AWCA har negativa signifikanta samband med de 

oberoende variablerna styrelsens storlek (0,05-nivå) och andel kvinnor i styrelsen (0,01-

nivå). Eftersom en högre siffra på AWCA innebär en högre andel onormala periodiseringar 

tyder ett negativt samband på att när andel kvinnor i styrelsen, eller storleken på styrelsen 

ökar, minskar onormala periodiseringar. 

 Modell 2 visar att AWCA är positivt signifikant med kontrollvariablerna konsumentvaror 

(0,05-nivå) och totala tillgångar (0,01-nivå) och negativa signifikanta samband med risk - 

resultat. Sambanden tyder på att onormala periodiseringar förekommer oftare i branschen 

konsumentvaror, jämfört med referensvariabeln industri, att de ökar när totala tillgångar ökar, 

samt att de förekommer oftare i riskfyllda bolag.   
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I modell 3 i den multipla linjära regressionen är kostnad för revisionsuppdraget den beroende 

variabeln. Den multipla linjära regressionsmodellen har en justerad förklaringsgrad på 89,4% 

vilket innebär att 89,4% av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationen 

i de oberoende variablerna i modellen. Modell 3 visar att kostnad för revisionsuppdrag har 

negativa signifikanta samband med de oberoende variablerna styrelsens storlek (0,05-nivå) 

och andel uppdrag i andra styrelser (0,05-nivå). De negativa signifikanta sambanden innebär 

att när styrelsens storlek eller andel uppdrag i andra styrelser ökar, minskar kostnaden för 

revisionsuppdrag.  

Modell 3 visar också negativa signifikanta samband med kontrollvariablerna 

konsumentvaror (0,05-nivå), tjänster (0,01-nivå), sjukvård (0,01-nivå), råvaror (0,01-nivå), 

övriga branscher (0,01-nivå) och risk – resultat (0,01-nivå), således tyder detta på att kostnad 

för revisionsuppdrag är lägre i dessa branscher, jämfört med referensvariabeln industri, samt 

i bolag med högre risk.  

Mellan den beroende variabeln och kontrollvariablerna totala tillgångar (0,01-nivå) samt 

RoA (0,01-nivå) kan vi i matrisen utläsa ett positivt samband, detta tyder på att när totala 

tillgångar eller RoA ökar, ökar också kostnaden för revisionsuppdraget.  

I modell 4 i den multipla linjära regressionen är revisorns erfarenhet den beroende variabeln. 

Den multipla linjära regressionsmodellen har en justerad förklaringsgrad på 14,3% vilket 

innebär att 14,3% av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationen i de 

oberoende variablerna i modellen. Mellan den beroende variabeln revisorns erfarenhet och 

oberoende styrelsens storlek (0,01-nivå) finns ett positivt signifikant samband vilket tyder på 

att när styrelsen ökar, ökar även revisorns erfarenhet. Ett negativt samband återfinns mellan 

den oberoende variabeln och VD i styrelsen (0,01-nivå), detta tyder på att när VD även har 

en plats i styrelsen är revisorns erfarenhet högre.  

I modell 4 återfinns negativa samband mellan den beroende variabeln och kontrollvariablerna 

tjänster (0,05-nivå) och risk – resultat (0,01-nivå). De negativa sambanden typer på att det i 

mer riskfyllda bolag samt att i branschen tjänster, jämfört med referensvariabeln industri, 

förekommer mindre av erfarenhet hos revisorerna.  
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5.6 Hypotesprövning 

 

H1: Det förväntas finnas ett positivt samband mellan styrelsens storlek och en högre 

revisionskvalitet. 

Den första hypotesen utgår från Corporate Governance Strategy då den beskriver att styrelsen 

har en bevakande roll gentemot den operativa ledningen (Golden & Zajac, 2001; Collin, 

2007). Den utgår även från agentteorin, då revisorn syfte är att övervaka ledningens arbete, 

och då minska informationsasymmetrin (Jensen & Meckling, 1988). En större styrelse anses 

besitta högre kunskap vilket innebär att styrelsen då efterfrågar en högre kvalitet på 

övervakningen av den operativa ledningen (Forbes & Milliken, 1999; Andersson et al., 2004; 

Van Berghe & Levrau, 2004). Tidigare forskning har studerat sambandet mellan styrelsens 

storlek och valet av högre revisionskvalitet (Andersson et al., 2004; Lin & Liu, 2009; Alfraih, 

2017) och funnit bevis på att en större styrelse innebär en högre revisionskvalitet. I vår studie 

av bolag noterade på Stockholmsbörsen finner vi att styrelsens storlek har ett signifikant 

samband till revisionskvalitet. I den bivariata analysen framkommer stöd för hypotesen i 

modell 3 och 4. Dock framkommer ett negativt samband i den bivariata analysen för modell 

1 och 2, vilket ej ger stöd till hypotesen. I den multivariata analysen finner vi stöd för 

hypotesen i modell 2 och 4. Ett negativt samband framkommer i den multivariata analysen 

för modell 3. Då hypotesen stöds av flera analyser, däribland den multivariata analysen när 

AWCA används som proxy för revisionskvalitet, anser vi att hypotesen tillsvidare ej kan 

förkastas.  

Hypotes 1 kan tillsvidare ej förkastas. 

H2: Det förväntas finnas ett positivt samband mellan högre andel kvinnor i styrelsen och 

en högre revisionskvalitet. 

Hypotes 2 utgår främst från Corporate Governance Strategy, där ett av styrelsens syften anses 

vara att övervaka den operativa ledningen (Golden & Zajac, 2001; Collin, 2007).  En styrelse 

med högre andel kvinnliga ledamöter anses vara mer hårda i sin övervakande roll, vilket ger 

en positiv påverkan på revisionskvaliteten (Adams och Ferreira, 2009). Tidigare forskning 

har funnit bevis på att en högre andel kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt samband 

till revisionskvalitet (Alfraih, 2017; Lai et al., 2017). Vid den bivariata analysen finner vi 
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stöd för hypotes 2 i modell 3. Vid den multivariata analysen finner vi stöd för hypotes 2 i 

modell 1 och 2. Vid analysen har stöd funnits för hypotes 2, varför den ej förkastas. 

Utifrån detta kan hypotes 2 tillsvidare ej förkastas. 

H3a: Det förväntas finnas ett samband mellan en styrelse med högre erfarenhet och högre 

revisionskvalitet. 

H3b: Det förväntas finnas ett samband mellan en styrelse med högre erfarenhet och lägre 

revisionskvalitet. 

Hypotes 3 bygger, likt hypotes 1 och 2, på den övervakande roll styrelsen beskrivs ha inom 

Corporate Governance Strategy (Golden & Zajac, 2001; Collin, 2007).  Styrelsens erfarenhet 

förväntas ha ett positivt samband till högre revisionskvalitet då högre erfarenhet innebär 

högre kunskap och oberoende (Forbes och Milliken, 1999; Carcello, 2002). Samtidigt 

förväntas styrelsen erfarenhet ha ett negativt samband till revisionskvalitet då fler uppdrag 

innebär att ledamotens vilja att övervaka minskar då fler uppdrag innebär mindre tid och 

engagemang till uppdraget (Lei & Deng, 2014; Bravo & Reguera-Ablarado, 2018). I den 

bivariata analysen finner vi inget stöd för hypotes 3. I den multivariata analysen finner vi 

stöd för hypotes 3b i modell 3, då revisionskvalitet operationaliseras som kostanden för 

revisionsuppdraget och styrelsens erfarenhet operationaliserats som andelen ledamöter med 

uppdrag i andra styrelser. Då vi ej funnit något stöd för hypotes 3a, varken i den bivariata 

eller multivariata analysen, anser vi att den hypotesen bör förkastas. För hypotes 3b har visst 

stöd funnits i modell 3, då styrelsens erfarenhet operationaliserats som andelen ledamöter 

med uppdrag i andra styrelser. Hypotes 3b bör tillsvidare ej förkastas. 

Utifrån detta kan hypotes 3a förkastas,  medan hypotes 3b tillsvidare ej kan förkastas. 

H4: Det förväntas finnas ett samband mellan en styrelse med rolldualitet och en lägre 

revisionskvalitet. 

Hypotes 4 utgår främst från agentteorin och de följder som följer en separation an ledning 

och ägande. Argumentationen bakom hypotes 4 går ut på att VD i styrelsen minskar den 

informationsasymmetri som finns mellan agent och principal inom bolaget (Wan Abdullah 

et al., 2008). Tidigare forskning studerar sambandet mellan VD i styrelsen och 

revisionskvaliteten och finner bevis på ett negativt samband (Carcello et al, 2002; Alfraih, 
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2017). I den bivariata analysen finner vi stöd för hypotes 4 i modell 1 och 2, då AWCA 

används som beroende variabel. I modell 3, då kostnad för revisionsuppdrag används som 

proxy för revisionskvaliteten visar den bivariata analysen på ett signifikant positivt samband, 

vilket är motsatt det förväntade negativa sambandet i hypotes 4. I den multivariata analysen 

finner vi stöd för hypotes 4 i modell 4, då revisionskvalitet operationaliseras som revisorns 

erfarenhet. Då vi har funnit visst stöd för hypotes 4 anser vi att vi tillsvidare ej kan förkasta 

hypotesen. 

 Tillsvidare kan vi ej förkasta Hypotes 4. 

 

Tabell 6 – Sammanfattning hypotesprövning  

 Förväntat 

resultat 

Positivt 

samband 

Negativt 

samband 

Hypotesprövning 

Hypotes 1 Positivt X X Tillsvidare ej förkasta 

Hypotes 2 Positivt X - Tillsvidare ej förkasta 

Hypotes 3a Positivt - - Förkasta 

Hypotes 3b Negativt - X Tillsvidare ej förkasta 

Hypotes 4 Negativt - X Tillsvidare ej förkasta 

 

Tabell 6 sammanfattar de signifikanta samband som framkommit i den multivariata 

analysen.  
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6. Slutsats och diskussion 

 

I detta avslutande kapitel diskuteras studiens resultat vilket leder fram till dess slutsatser. 

Därefter presenteras studiens bidrag och förslag till vidare forskning inom området. 

6.1 Diskussion 

 

Studiens syfte har varit att förklara hur styrelsens sammansättning påverkar 

revisionskvaliteten. Vi har ej funnit någon tidigare studie som utförts utifrån styrelsens 

sammansättning och dess påverkan på revisionskvaliteten hos bolag noterade på 

Stockholmsbörsen. Följaktligen har en kunskapslucka tidigare funnits. 

Studiens resultat har visat stöd för att styrelsens sammansättning har en påverkan på 

revisionskvaliteten hos bolag noterade på Stockholmsbörsen. I analysen ovan har stöd 

framkommit för att styrelsens påverkan har ett positivt samt negativt samband till 

revisionskvaliteten. Det positiva sambandet går i linje med det som visats i tidigare studier 

(Andersson et al., 2004; Lin & Liu, 2009; Alfraih, 2017). Att en större styrelse har en positiv 

påverkan på valet av revisionskvalitet kan förklaras genom Corporate Governance Strategy, 

där styrelsen har en övervakande roll gentemot den operativa ledningen (Golden & Zajac, 

2001; Collin, 2007).  

En större styrelse har högre kunskap och efterfrågar en bättre övervakning av den operativa 

ledningen (Carcello et al., 2002; Andersson et al., 2004; Alfraih, 2017) vilket styrks av 

studiens resultat. Studien visar samtidigt på ett negativt samband mellan en större styrelse 

och högre revisionskvalitet, vilket då går emot vad viss tidigare studier funnit. Dock finns 

det tidigare forskning som funnit bevis på ett negativt samband mellan en större styrelse och 

högre revisionskvalitet (Yermack, 1996). Det negativa sambandet kan förklaras då flera 

författare menar att en större styrelse arbetar mindre effektivt (Moscovici and Zavalloni, 

1969; Lipton and Lorsch, 1992; Cheng, 2008). Styrelsens ineffektiva arbete torde påverka 

effektiviteten för övervakningen av den operativa ledningen. Tidigare förde vi 

argumentationen att en större styrelse, som då kan anses arbeta mer ineffektivt, har ett ökat 

behöv av extern hjälp för att effektivt övervaka sen operativa ledningen. Då studiens resultat 

visar ett negativt samband mellan en större styrelse och den kostnad bolaget betalat för 
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revisionsuppdraget, kan det tänkas att argumentationen inte överensstämmer med hur bolag 

handlar i praktiken.  

Resultatet från den tidigare analysen visar på ett positivt samband mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och högre revisionskvalitet. Resultaten överensstämmer med det som 

visats vid tidigare forskning (Alfraih, 2017; Lai et al., 2017). Andelen kvinnliga ledamöters 

positiva påverkan på högre revisionskvalitet kan även det förklaras genom den övervakande 

rollen styrelsen har enligt Corporate Governance Strategy (Golden & Zajac, 2001; Collin, 

2007). Kvinnor anses ha hårdare krav på övervakningen av den operativa ledningen, vilket 

resulterar i en högre revisionskvalitet (Adams & Ferreira, 2009; Lai et al. 2017). 

I den analys som utförts ovan har bevis funnits på ett negativt samband mellan styrelsen 

erfarenhet och högre revisionskvalitet. Resultatet överensstämmer med det som Bravo och 

Reguera-Ablarado (2018) visat genom sin studie. Styrelsen erfarenhet operationaliserade 

genom två olika variabler: styrelseledamöternas snittålder samt andelen styrelseledamöter 

med uppdrag i andra styrelser. Det enda sambandet angående styrelsen erfarenhet framkom 

i analysen då erfarenhet operationaliserades som andelen styrelseledamöter med uppdrag i 

andra styrelser. Att andra styrelseuppdrag har en negativ påverkan på revisionskvaliteten 

förklaras genom att fler uppdrag medför minskat engagemang och tidsbrist för ledamoten 

(Lei & Deng, 2014; Bravo & Reguera-Ablarado, 2018). Då ledamöter har flera uppdrag i 

flera andra styrelser medför deras minskade engagemang att de har mindre förmåga att utöva 

en övervakande roll (Carpenter & Westphal, 2001; Harris & Shimizu, 2004) vilket påverkar 

revisionskvaliteten negativt. Tidigare forskning pekar samtidigt på att andra styrelseuppdrag 

hos ledamöterna kan ha en positiv påverkan på en högre revisionskvalitet (Forbes och 

Milliken, 1999; Bravo & Reguera-Ablarado, 2018). Bravo och Reguera-Ablarado (2018) 

visar att ett positivt samband mellan att styrelseledamöter innehar uppdrag i andra styrelser 

och en högre revisionskvalitet uppstår då antalet andra uppdrag är relativt lågt. Då antas 

ledamöterna kunna bidra med ökad erfarenhet, ett större kontaktnät och att öka 

beslutsanvändbarheten (ibid.). Även Carcello et al. (2002) visar på ett positivt samband 

mellan uppdrag i andra styrelser och högre revisionskvalitet. I vår studie har uppdrag i andra 

styrelse mätts genom andelen ledamöter i styrelsen som har uppdrag i andra styrelser. Då 

bevis finnes på ett negativt samband till högre revisionskvalitet kan vi misstänka att de 
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genomsnittliga 76 % av ledamöterna som innehar uppdrag i andra styrelser har ett högt antal 

andra uppdrag då fler antal uppdrag förväntas ha en negativ påverkan på revisionskvaliteten.  

Styrelsen erfarenhet har även operationaliserats som styrelseledamöternas genomsnittliga 

ålder. Inga samband framkom mellan styrelseledamöternas genomsnittliga ålder och 

revisionskvaliteten. En styrelse med högre genomsnittsålder bland ledamöterna förväntas ha 

en högre kunskap och erfarenhet och således efterfråga en högre revisionskvalitet (Forbes 

och Milliken, 1999; Carcello, 2002). Att denna studie ej visar på ett positivt samband mellan 

styrelseledamöternas genomsnittsålder och en högre revisionskvalitet kan förklaras av den 

relativt låga spridningen av de studerade styrelsernas genomsnittsålder. Om de olika 

styrelseledamöters genomsnittsålder haft en större spridning är det möjligt att resultatet hade 

visat på ett samband.  

Rolldualiteten mellan VD och styrelsen har i denna studie visats ha ett negativt samband till 

högre revisionskvalitet. Resultatet går i linje med tidigare forskning som funnit bevis på ett 

likande negativt samband (Wan Abdullah et al., 2008; Lin &Liu, 2009; Karaibrahimoglu, 

2013; Ben-Hassoun, 2018). Utifrån agentteoretiskt perspektiv kommer 

informationsasymmetrin att minska om VD är med i styrelsen, vilken minskar behovet av 

högre revisonskvalitet (Fama & Jensen, 1983; Ben-Hassoun, 2018; Bravo & Reguera-

Ablarado, 2018), vilket styrks av resultatet. Utifrån en stewardship-perspektiv är 

rolldualiteten positivt korrelerad med hög revisionskvalitet, då revisorn behöver göra flera 

kontroller vilket gör att revisionskostnaderna och revisionskvaliteten höjs (Davis et al., 1997; 

Ben-Hassoun, 2018).  Denna motsättning mellan teorierna och den förväntade påverkan på 

revisionskvaliteten kan förklara att rolldualiteten enbart visar sig ha ett samband till 

revisonskvaliteten i en av fyra modeller. Att en del av studiens tidigare analyserna ej funnit 

ett samband mellan rolldualitet och revisionskvaliteten kan även förklaras av den 

operationalisering av rolldualitet som vi gjort. Vi har endast mätt rolldualiteten som VD i 

styrelse eller ej. Givetvis finns många andra rolldualiteter som kan uppstå mellan den 

operativa ledningen och styrelsen. Det kan tänkas ha framkommit samband i fler fall om 

rolldualitetens operationalisering hade breddats till att omfatta andra personer, där även det 

resulterar i en lägre informationsasymmetri.  
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De fyra regressionsanalyser som utförts i denna studie har varierade förklaringsgrader. Som 

mest förklarades 89,4 % av regressionsmodellen, vilket är en väldigt hög förklaringsgrad. 

Som lägst förklarades 14,3 % av regressionsmodellen, vilket i sin tur är en relativt låg 

förklaringsgrad. När en modell förklarar 14,3 % finns således 85,7 % som ej förklaras, det 

finns då finns betydande variabler som ej ingår i regressionsmodellerna. Då de olika 

modellerna som analyseras i denna studie har så olika förklaringsgrad är det missvisande att 

jämföra resultaten från dessa. De samband som framkommer då förklaringsgraden är 89,4 % 

stämmer då in på betydligt fler fall jämfört med den modell som har förklaringsgraden  

14,3 %.  

Då revisionskvalitet operationaliserades som bolagets kostnad för revisionsuppdraget, i 

modell 3, såg vi en relativt hög korrelation mellan den beroende variabeln och 

konstrollvariabeln som representerade bolagets totala tillgångar. För modell 3 har relativt 

höga VIF-värden accepterats vilket innebär att det finns en risk för multikollinearitet, vilket 

i sin tur innebär att resultatet bör tolkas med försiktighet. 

 

6.2 Slutsats 

 

Vårt syfte med denna studie har varit att förklara hur styrelsens sammansättning påverkar 

revisionskvaliteten. Mycket tidigare forskning har studerat och funnit samband mellan 

styrelsens sammansättning och revisionskvaliteteten i olika kontexter runt om i världen 

(Carcello, 2002; Lin & Liu, 2009; Cao et al., 2015; Alfraih, 2017; Lai et al., 2017), men ingen 

tidigare studie vi har funnit har utförts på bolag noterade på Stockholmsbörsen. Vår studie, 

som utförts på bolag noterade på Stockholmsbörsen har visat flertal samband mellan 

styrelsens sammansättning och revisionskvaliteten. Styrelsen storlek och andelen kvinnliga 

ledamöter är två faktorer som visats ha ett positivt samband till högre revisionskvalitet, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning (Andersson et al., 2004; Alfraih, 2017; Lai et al., 

2017). Styrelsens erfarenhet och rolldualitet mellan VD/styrelse är två faktorer som visats ha 

ett negativt samband till högre revisionskvalitet, vilket går i linje med tidigare forskning 

(Wan Abdullah et al., 2008; Lin &Liu, 2009; Karaibrahimoglu, 2013; Lei & Deng, 2014;  

Ben-Hassoun, 2018; Bravo & Reguera-Ablarado, 2018). Således har studiens syfte besvarats 
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då vi funnit bevis på samband mellan styrelsen sammansättning och revisionskvaliteten, samt 

redovisat för sambandens riktning. Regressionsanalyserna har varierande förklaringsgrader 

varav någon är relativt låg. Det finns därför andra faktorer som bör förklara 

revisionskvaliteten på ett bättre sätt. 

6.3 Studiens bidrag 

 

Genom resultatet kan denna studie bidra med ny kunskap som kan ligga till grund för vidare 

forskning inom området. Studien kan bidra till den tidigare forskningen inom området då 

resultatet visar att samband mellan styrelsens sammansättning och revisionskvaliteten även 

existerar i en svenska kontext. Resultatet av denna studie kan tänkas användas av bolag i en 

likandande kontext för att förutse den påverkan styrelsen sammansättning kan ha på 

revisionskvaliteten. Då revisorn väljs av bolagets ägare på bolagsstämman kan ett bolag i en 

svensk kontext ta del av de samband som framkommer i studien och på så vis förutspå hur 

styrelsens sammansättning påverkar ägarnas efterfrågan av högre respektive lägre 

revisionskvalitet.   

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

 

Utifrån studiens resultat presenteras här förslag till vidare forskning inom ämnet. Vi har 

funnit en rad samband mellan styrelsen sammansättning och revisionskvaliteten. Många av 

de förväntade sambanden har framkommit vid analyserna. Dock har en del av de förväntade 

sambanden ej funnits i resultatet. När det kommer till styrelsens erfarenhet har ett negativt 

samband framkommit mellan andelen styrelseledamöter med uppdrag i andra styrelser och 

högre revisionskvaliteten vilket går i linje med vad Bravo och Reguera-Ablarado (2018) 

funnit i sin studie. Dock förväntades även ett positivt samband då antalet andra uppdrag är 

relativt lågt (Forbes och Milliken, 1999; Bravo & Reguera-Ablarado, 2018). I annan kontext 

har sambandet mellan styrelsen erfarenhet och revisionskvaliteten studerats utifrån det antal 

andra styrelseuppdrag ledamöter har (Alfraih, 2017). Vi föreslår likande studie i en svensk 

kontext, där sambandet mellan antalet andra styrelseuppdrag ledamöterna har,  undersökt 

påverka revisionskvaliteten. Då tidigare forskning pekar på ett positivt samband mellan 
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styrelsen sammansättning och revisionskvalitet föreslår vi att operationalisera styrelsens 

erfarenhet genom den arvode som betalas till ledamöterna. Det torde vara ett rimligt 

antagande att ett bolag är villig att betala ett högre styrelsearvode om ledamoten har mer 

erfarenhet och kunskap. 

Studien har undersökt hur rolldualitet mellan VD och styrelse påverkar revisionskvaliteten. 

Ett negativt samband framkommer i en av modellerna, och då den modellen med en 

förklaringsgrad på låga 14,3 %. Vi föreslår att i vidare forskning vidga operationalisering av 

rolldualitet för att få med andra situationer där personer från den operativa ledningen även 

sitter i styrelsen, för att på så vis hitta ett samband mellan rolldualitet och revisionskvalitet 

med en högre förklaringsgrad. Det torde finnas fler typer av rolldualitet där 

revisionskvaliteten, med utgångspunkt ur agentteorin, förväntas minska. Med fortsatt 

utgångspunkt från agentteorin föreslår vi ytterligare forskning kring 

informationsasymmetrins påverkan på revisionskvaliteten, och då genom att studera 

sambandet mellan den ägarstruktur som finns inom styrelsen. Vi föreslår vidare forskning 

angående hur styrelseledamöternas ägande av samma bolag påverkar revisionskvaliteten. Då 

styrelseledamöter äger en del av bolaget blir de principaler som får en direkt insyn i bolaget 

och informationsasymmetrin bör således minska.  

I denna studien har revisionskvalitet operationaliserats på tre olika vis. Då revisionskvalitet 

ej är ett exakt mått, utan en subjektiv upplevelse, finns det fler sätt att mäta revisionskvalitet 

på. Vi föreslår en alternativ operationalisering av måttet, revisorernas inkomst. Revisorernas 

inkomst kan spegla den kunskap och erfarenhet de besitter. Bolag bör vara villiga att betala 

ett högre arvode till en revisor som utför ett mer kvalitativt arbete, vilket bör öka revisorns 

inkomst. 
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