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Abstract 

 

Title   Which control achieves the goal – An explanatory study about the 

impact of internal audit on the cost of the external audit 

 

Authors   Rasmus Gustafsson & Emil Helmerson 

Supervisor   Linus Axén & Torbjörn Tagesson 

Key words   Internal audit, External audit, Audit fee, Simunic, Complement, 

Substitute. 

Introduction  The internal auditor is assumed to have a greater insight in the firm 

than the external auditor. Agency theory tells us that the internal 

auditor maximizes his own utility, which questions his 

independence. The current research is divided into two 

perspectives where the internal audit and the cost of the external 

audit has a positive or a negative relationship. The prevailing trend 

of increased internal audit and control together with the new 

context created in the 21th century with introduced regulations 

motivates and actualizes this study. 

Purpose  The purpose of this study is to explain how the internal audit 

impacts the cost of the external audit in swedish listed firms. 

Method  This study has a quantitative research strategy and a deductive 

research approach. Data from swedish listed firms has been 

collected through studies of documents and analyzed with a linear 

regression. Operationalization has been made in accordance with 

previous research and the presence of internal audit has been 

measured with a dummy variable. 

Conclusion  The result of this study shows that the presence of internal audit 

has a strongly significant positive relationship with the cost of the 

external audit. The study finds that firms with internal audit 

increase their audit costs, but that underlying reasons might be 

demand for greater control. Previous research confirms the 

argument and that demand for greater control leads to greater 

investments in both internal and external audit. The result of this 

study implies that internal audit is used by management to signal 

trust to the shareholders. 



 

Sammanfattning 

 

Titel  Vilken kontroll spelar roll – En förklarande studie om den interna 

revisionens påverkan på kostnaden för den externa revisionen 

 

Författare  Rasmus Gustafsson & Emil Helmerson 

 

Handledare  Linus Axén & Torbjörn Tagesson 

Nyckelord   Internrevision, Externrevision, Revisionskostnader, Simunic, 

Komplement, Substitut. 

Introduktion  Den interna revisorn antas ha bättre insyn i företaget än den 

externa. Enligt agentteori maximerar internrevisorn sin egen nytta, 

vilket ifrågasätter dennes oberoende. Dagens forskning är delad i 

två perspektiv där den interna revisionen och de externa 

revisionskostnaderna har ett positivt eller negativt samband. Den 

rådande trenden med ökad intern revision och kontroll i samband 

med den nya kontext som skapats genom de under 2000-talet 

införda regelverken motiverar och aktualiserar studien.  

Syfte   Syftet med denna studie är att förklara hur den interna revisionen 

påverkar kostnaden för den externa revisionen i svenska noterade 

bolag. 

 

Metod  Studien har en kvantitativ forskningsstrategi och en deduktiv 

forskningsansats. Genom dokumentstudier har data för svenska 

noterade företag samlats in och med hjälp av en regressionsmodell 

analyserats. Operationalisering har skett i enlighet med tidigare 

forskning och internrevisionens förekomst har mätts med en 

dummyvariabel. 

Slutsats   Studiens resultat visar att internrevisionens förekomst har ett starkt 

signifikant positivt samband med kostnaden för den externa 

revisionen. Studien finner att företag med internrevision får högre 

revisionskostnader, men att de bakomliggande orsakerna kan vara 

krav på ökade kontroller. Tidigare forskning bekräftar 

resonemanget och att efterfrågan på ökad kontroll leder till ökade 

investeringar i både den interna och externa revisionen. Studiens 

resultat implicerar att internrevisionen används av 

företagsledningen för att signalera förtroende till ägarna.  
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet ges en introduktion till uppsatsens ämne i form av en bakgrund 

som följs av en problematisering. Utifrån problematiseringen formuleras sedan 

uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Sedan 2000-talets början är Enron och WorldCom klassiska exempel på 

redovisningsskandaler. Förtroendet för revisionsbranschen minskade (Catanach & Ketz, 

2012) och kraftiga regleringar följde i USA i form av Sarbanes-Oxley Act (Franzel, 

2014) såväl som i Sverige i form av Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130a). I 

WorldCom upptäcktes felaktigheterna av företagets internrevisorer som dock tystades 

ned (Homer och Katz, 2008). Att internrevisorer kan tystas ned tyder på att de inte är 

fullständigt oberoende i sin granskning av företaget (Agarwal & Medury, 2014). 

Eftersom internrevisorn är just intern, har denne en unik möjlighet till information om 

och insyn i företaget, som den externa revisorn saknar (ibid.). 

 

På samma sätt som internrevisorn har bättre insyn i företaget än den externa revisorn 

kan vi se på agenten och principalens relation i ett företag. Det bakomliggande behovet 

av revision som profession kan till viss del ses bero på denna relation som skapas 

mellan ett företags verkställande ledning och dess styrelse eller ägare (Flint, 1988, 14). 

När rollerna som ägare av ett företag och den som löpande styr företaget är separerade, 

antas de båda vara nyttomaximerande och agera i egenintresse (Jensen & Meckling, 

1976). Revisionen är då nödvändig som en agentkostnad för att övervaka agenten, då 

det antas att denna inte alltid arbetar för principalens bästa (ibid.). Då agenten sköter 

den löpande förvaltningen av företaget medför detta att denne troligen har större 

vetskap om företagets verksamhet och de finansiella rapporternas riktighet, än vad som 

är möjligt för en principal som inte är inblandad i den dagliga verksamheten 

(Eisenhardt, 1989). Detta fenomen kallas informationsasymmetri och ter sig 

problematiskt då ovan beskrivna separation medför att parterna i ett sådant förhållande 

har olika incitament (Jensen & Meckling, 1976). Det finns då en risk att agenten 

förändrar sitt beteende för att maximera sin egen nytta och börjar agera på ett sätt som 

är oönskat av principalen, vilket benämns moral hazard (Scott, 2012, 22). 

 

En del av den forskning som idag sker på området (Goodwin-Stewart & Kent, 2006a; 

Abbot, Parker & Peters, 2012; Mohamed m.fl., 2012; Desir, Casterella & Kokina, 2014) 

kring externa revisionskostnader utgår från Simunic (1980). Simunic arbetade fram en 

modell där han testade sambandet mellan bland annat företagets revisionskostnad och 
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dess storlek, komplexitet, risk, bransch samt om de dåvarande 8 största 

revisionsbyråerna (jfr dagens Big 4) tog mer betalt än resterande byråer. Simunic (1980) 

argumenterade för att en ökad intern kontroll och internrevision helt enkelt skulle 

innebära mindre arbete för de externa revisorerna och därför minska kostnaden för deras 

arbete. Simunic testade också dessa variablers samband med kostnaden för företagets 

internrevision. 

 

Sedan millenniumskiftets redovisningsskandaler har kraven på bolagets interna kontroll 

och revision ökat från ett flertal intressentgrupper (Hermanson & Rittenberg, 2003). 

Under tidigt 1900-tal var internrevisionens enda uppgift att förhindra att företagets 

tillgångar stals och att den finansiella redovisningen fungerade (Bergh, 1981, 22-23). 

Sedan dess har internrevisionen utvecklats till att inbegripa åtaganden att granska och 

utvärdera stora delar av företagets verksamhet, system, informationsproduktion och 

efterlevnad av uppsatta policys och regler (Arwinge, 2015, 27). Den ökade 

komplexiteten i internrevisionen har inneburit ökade investeringar i internrevisionen 

(Franck och Sundgren, 2010), vilket också varit nödvändigt för att möta de ökade 

regleringar som skett kring internrevisionen (Arwinge, 2015, 24-25). I takt med att 

företag ökar i både storlek och komplexitet har det blivit vanskligare för externrevisorn 

att granska större mängder av ett företags transaktioner. Istället måste revisorn i högre 

utsträckning förlita sig på riskbedömningar av de redovisningssystem och interna 

kontrollsystem företagen besitter (Arwinge, 2015, 27-28). 

 

En del av den bedrivna forskningen kring revisionskostnader har beaktat just 

externrevisorernas syn på internrevisorernas arbete (Felix, Gramling & Maletta, 2001; 

Abbot m.fl., 2012; Mohamed m.fl., 2012; Saidin, 2014). I denna forskning används 

variabler som hur mycket externrevisorerna litar på internrevisorernas tidigare arbete 

(Saidin, 2014), hur stor hjälp externrevisorerna ansett sig ha av internrevisorerna i 

revisionsarbetet (Abbot m.fl., 2012; Mohamed m.fl., 2012) och externrevisorernas totala 

bedömning av internrevisionen (Desai, Roberts & Srivastava, 2010). Resultaten för 

dessa studier är varierande och inte alla artiklar har visat på signifikanta samband 

mellan dessa variabler och kostnaden för den externa revisionen (Gist, 1992; O’Keefe, 

Simunic & Stein, 1994; Stein, Simunic & O’Keefe, 1994) 

 

Flera studier som genomförts inom forskningen kring revisionskostnader har använt sig 

av uppgifter insamlade av branschorganisationer (Felix m.fl. 2001; Griffin, Lont & Sun, 

2008; Hay, Knechel & Ling, 2008). En av dem är världsomspännande The Institute of 

Internal Auditors (IIA), som samlar över 190 000 internrevisorer runt om i världen, 

varav 650 i Sverige i den svenska föreningen Internrevisorerna. IIA:s syfte är att främja 

och utveckla internrevisionsyrket. För att göra detta deltar föreningen i utvecklingen av 
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god sed för internrevision och internrevisorer. IIA ger medlemmarna stöd i 

tillämpningen av god sed, certifierar internrevisorer och verkar för en mer 

ändamålsenlig internrevision. 

 

En begränsad del av forskningen har mätt kvaliteten på den interna revisionen genom att 

använda kvantitativa data från företag (Goodwin-Stewart & Kent, 2006b; Hay m.fl., 

2008; Prawitt, Smith & Wood, 2009; Prawitt, Sharp & Wood, 2011). Dessa variabler är 

skapade av data som inte är baserad på bedömningar från externrevisorer, utan faktiska 

hårda data som antal timmar (Goodwin-Stewart & Kent, 2006a; Ho & Hutchinson, 

2010; Mohamed m.fl., 2012) eller antal kronor (Wallace, 1984) spenderade på 

internrevisionen. Även denna uppsats avser beakta den interna revisionens påverkan på 

kostnaden för den externa revisionen, utifrån en kvantitativ variabel som inte utgår från 

bedömning. 

1.2 Problematisering 

Många av de variabler Simunic (1980) avsåg testa har även använts i senare forskning 

(Cobbin, 2002). Den begränsade forskning som finns om internrevisionens påverkan på 

kostnaden pekar dock åt olika håll (Hay m.fl., 2008; Prawitt m.fl., 2011). Wallace 

(1984), Palmrose (1986) och Felix m.fl. (2001) framhäver att internrevisionen har en 

negativ påverkan på kostnaden för den externa revisionen och alltså minskar den. Detta 

innebär att internrevisionen kan ses som ett substitut till den externa revisionen och, till 

viss del, ersätta den. Andra forskare argumenterar för att internrevisionen har en positiv 

påverkan på den externa revisionskostnaden, och alltså ökar den (Deis & Giroux, 1996; 

Goodwin-Stewart & Kent, 2006a). Detta förklaras med att företag med internrevision 

möjligen ställer högre krav på den externa revisionen och därmed erhåller en högre 

kostnad för denna. Det finns också ett antal studier som inte finner signifikanta resultat 

alls (Gist, 1992; O’Keefe m.fl., 1994; Stein m.fl., 1994). Tidigare studier har även lidit 

av begränsad data, i form av avsaknad av egeninsamlad eller odetaljerad data (Hay 

m.fl., 2008; Prawitt, m.fl., 2011). 

 

Vår studie har liksom tidigare studier (Palmrose, 1986; Niemi, 2004; Griffin m.fl., 

2008; Ho & Hutchinson, 2010; Mohamed m.fl. 2012) intentionen att förklara storleken 

på revisionskostnaderna. Det vi kommer addera till vår modifierade version av 

Simunics (1980) klassiska modell är att beakta den interna revisionen. Det är viktigt att 

förklara hur internrevisionen påverkar revisionskostnaden, speciellt i ljuset av den trend 

som råder med stark intern kontroll och bolagsstyrning, för att kunna urskilja den 

interna revisionens betydelse (Singh m.fl., 2014). Abbot m.fl. (2012) poängterar att 

vidare forskning motiveras av införandet av nya regelverk och exemplifierar denna åsikt 

med Sarbanes-Oxley Act. Detta gäller även för Sverige som erhöll nytt regelverk i och 
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med Svensk kod för bolagsstyrning. De motstridiga resultaten i tidigare forskning (Hay 

m.fl., 2008; Prawitt m.fl., 2011) implicerar att det finns utrymme för fortsatt forskning 

på ämnet. Föregående studier i ämnet har huvudsakligen genomförts i andra kontexter 

än den svenska, som vår uppsats har för avsikt att undersöka, vilket också påverkar 

betydelsen av vår studies relevans. 

2 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara hur den interna revisionen påverkar kostnaden 

för den externa revisionen i svenska noterade bolag. 
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3 Vetenskaplig metod 

I kapitlet presenteras undersökningens forskningsansats och en kort beskrivning av de 

teorier som ligger till grund för uppsatsen. 

3.1 Forskningsansats 

Syftet med vår studie är att förklara hur den interna revisionen påverkar kostnaden för 

den externa revisionen. Det finns en rad tidigare studier som utrett vilka variabler som 

påverkar revisionskostnadens storlek (bl.a. Simunic, 1980; Chan, Ezzamel & Gwiliiam, 

1993; Firth, 1997; Felix m.fl., 2001; Niemi, 2004; Hay m.fl., 2006). Vi valde därför att 

angripa det valda problemet med en deduktiv ansats. Vi härledde således hypoteser 

utifrån tidigare forskning och teorier, vilka vi testade mot vår insamlade empiriska data 

(Jacobsen, 2002, s 34). Enligt Bryman (2011, s 40) och Jacobsen (2002, s 149-150) 

genomförs deduktiva studier oftast med kvantitativa metoder. Det har även vi gjort och 

på så vis har vi kunnat analysera ett stort datamaterial och därmed i större utsträckning 

dra generaliserande slutsatser samt tydligt se samband och avvikelser (Jacobsen, 2002, s 

146-147). 

 

Vi är även medvetna om nackdelarna med våra metod- och ansatsval. En deduktiv 

ansats innebär att vi endast sökte information vi fann relevant, och kunde därmed missa 

viktiga variabler, information och kanske inte uppfattat betydande samband (Jacobsen, 

2002, s 35). Genomförande av en kvantitativ studie leder till att informationen tolkas på 

ett ytligt sätt (ibid.). Det är även svårt att fånga upp bakomliggande faktorer och orsaker 

till beteenden, samt att vi bara får information om de variabler vi väljer att undersöka, 

till skillnad från en intervjusituation där mer information än det frågats om kunde 

framkommit (Jacobsen, 2002, s 147). 

3.2 Val av teori 

I studien utgick vi från utvecklingar av Simuncs (1980) modell (Hay m.fl., 2006) för 

vad som påverkar revisionskostnader, tillsammans med agentteori (Jensen & Meckling, 

1976). Studien tog också utgångspunkt i den forskning som baserats på Simunics 

modell, där internrevision beaktats som en variabel. Internrevisionens påverkan har 

diskuterats ur ett substitut- och komplementperspektiv, i enlighet med sammanställning 

från Hay m.fl. (2008) och DeFond och Zhang (2014). Andra perspektiv beaktades inte 

då internrevisionens påverkan på revisionskostnaderna antingen är positiv 

(komplementperspektivet), negativ (substitutperspektivet) eller saknar påverkan. 

Agentteorin var en grundläggande teori eftersom agentproblemet är aktuellt i alla bolag 

där det finns en separation av ägande och kontroll av företaget (Jensen & Meckling, 

1976), vilket är fallet för noterade bolag (Bolagsverket, 2015).  
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4 Teori 

I detta kapitel redogörs för de olika teorier som denna studie utgått från. Inledningsvis 

presenteras agentteorin följt av forskning vad gäller revisionskostnader. Vidare 

introduceras internrevisionens reglering och teoretiska bakgrund. Avslutningsvis 

presenteras de forskningsresultat som finns gällande sambandet mellan internrevision 

och revisionskostnader, i form av två olika perspektiv. 

 

Denna studie ska förklara internrevisionens påverkan på kostnaden för den externa 

revisionen i svenska noterade bolag. Att ett bolag noteras på en börs innebär att 

investerare får möjligheten att köpa aktier i bolaget på en reglerad marknad 

(Bolagsverket, 2015). Personer som kan sakna koppling till företaget ges alltså chansen 

att betala för en andel av företaget. Där, om inte tidigare, sker en separation av ägande 

och kontroll i bolaget (Jensen & Meckling, 1976).  Detta kan självklart ske innan en 

notering av bolaget genom att ägarna av bolaget inte är de som dagligen styr det. De 

som sköter den löpande förvaltningen är den av styrelsen eller ägarna tillsatta 

företagsledningen bestående av anställda som VD, ekonomichef och liknande. Ägarna 

kan förstås till viss del utgöras av dessa personer men i noterade bolag är även 

utomstående investerare en del av ägarna. Investerare kan vara stora institutioner som 

försäkrings- och pensionsbolag men också enskilda personer. Innebörden av detta blir 

att ägandet och kontrollen av företaget är skilt och detta tillsammans med den 

problematik som kan uppstå kring fenomenet kallas med ett samlingsbegrepp för 

agentteori (Eisenhardt, 1989).  

4.1 Agentteori 

Det grundläggande problemet i agentteorin är just separationen av ägande och kontroll 

och relationen mellan agenten och principalen (Eisenhardt, 1989). Agenten är 

företagsledningen, det vill säga den som kontrollerar företaget, sköter den löpande 

verksamheten och antas ha en bra insyn i företaget. Principalen är ägaren av företaget, 

är inte inblandad i den löpande verksamheten utan påverkar möjligtvis företaget i ett 

mer långsiktigt perspektiv och antas på grund av detta inte ha lika bra insyn i företaget 

som agenten. Agentens uppdrag är att styra företaget åt ägaren (Fama & Jensen, 1983). 

För att säkerställa att agenten agerar på det för ägarna mest förmånliga sätt, krävs någon 

form av övervakning av agenten eller att denne får incitament att agera på detta sätt 

(Eisenhardt, 1989). En lösning på detta problem är att anlita en revisor (Ijiri, 1982). 

Anledningarna är flera men ur ägarnas perspektiv är det mer effektivt att en revisor 

granskar företaget och dess finansiella rapporter än att varje ägare ska försöka 

genomföra en liknande granskning själv (Eisenhardt, 1989). Ur företagsledningens 

perspektiv anlitas revisorn för att ledningen vill skydda och förbättra sitt rykte, 

revisionen tjänar som en kvalitetsstämpel (Anderson, Francis & Stokes, 1993).  
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Kostnaderna för att övervaka företagsledningen benämns agentkostnader. Utöver 

kostnader för företagsledningen och den externa revisionen har företaget också 

kostnader för den interna revisionen och dessa tre utgör företagets 

övervakningsmekanismer (Anderson m.fl., 1993). Vad kostnaden för den externa 

revisionen beror på förklarade Simunic (1980) till viss del. I sin modell testade Simunic 

sambandet mellan företagets revisionskostnader och variabler som företagets storlek, 

komplexitet, risk, bransch och revisionsbyrå. Ett antal senare studier har använt sig av 

modellen och anpassat den efter aktuell kontext (Cobbin, 2002, Hay m.fl. 2006). 

Simunics variabler beskrivs nedan.  

4.2 Modell 

För att operationalisera storlek använder Simunic (1980) företagens totala tillgångar vid 

årets slut. Argumenten är bland annat att tillgångarna har en tydligare koppling till 

risken för förlust än vad olika resultatmått har. När det uppstår rättsprocesser till följd 

av felaktiga finansiella rapporter finns det ofta felaktigheter i värderingen av 

tillgångarna (ibid.) Generellt sett utgår revisorer från balansräkningen och ser det som 

att tillgångarna indirekt innefattar intäkterna. I senare forskning argumenteras det för att 

det finns bättre sätt att operationalisera storlek. Chan m.fl. (1993) ser omsättningen som 

det bästa måttet, medan Thinggaard och Kiertzner (2008) använder en sammansatt 

variabel av balansomslutningen, omsättningen och antalet anställda. Emellertid så är de 

totala tillgångarna fortfarande det absolut vanligaste måttet för att operationalisera 

storlek (Hay m.fl., 2006). Oftast används den naturliga logaritmen av de totala 

tillgångarna (ibid.), vilket bland annat görs av Firth (1997), Felix m.fl., (2001), 

Nikkinen & Sahlström (2003), Nikkinen & Sahlström (2004), Goodwin-Stewart & Kent 

(2006a), Hay m.fl. (2008) och (Ho & Hutchinson (2010).     

 

Enligt Simunic (1980) är decentralisering och diversifiering två faktorer som ökar 

risken för förluster hos företag. Komplexiteten beror främst på att beslut tas på flera 

olika platser och att detta medför svårigheter att kontrollera verksamheten (ibid). För att 

mäta decentralisering använder Simunic antalet dotterbolag som ingår i 

koncernredovisningen. Operationaliseringen av diversifiering görs med hjälp av två 

variabler, antal branscher företagen verkar inom, samt utländska tillgångar i relation till 

totala tillgångar. I senare forskning används flera variabler för att operationalisera 

komplexitet, där de vanligaste är antal dotterbolag, antal utländska dotterbolag och 

andelen utländska tillgångar (Hay m.fl., 2006). Komplexitet visar i de allra flesta fallen 

ett signifikant samband med revisionskostnaderna och de allra starkaste resultaten 

uppnås då antal dotterbolag används som proxy (Hay m.fl. 2006). 
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Även vid operationaliseringen av risk använder Simunic (1980) två variabler. Dessa är 

lager och kundfordringar vilka ses som två speciellt riskfyllda tillgångsslag (Simunic, 

1980). Detta beror främst på att värdering av dem kräver en rad antaganden om 

framtiden, samtidigt som revidering av dessa tillgångar är en kostsam och tidskrävande 

process. Variablerna mäts som lager i relation till totala tillgångar och kundfordringar i 

relation till totala tillgångar. Enlig Hay m.fl. (2006) är det vanligast att använda sig av 

lager, kundfordringar eller en kombination av dessa, i relation till totala tillgångar. 

Resultat från tidigare forskning visar att ett mått som kombinerar lager och 

kundfordringar ger starkare resultat än då dessa används enskilt (Hay m.fl. 2006).    

   

Simunic (1980) hävdar att vissa branscher kan vara mer utsatta för förlustexponering än 

andra, men påstår samtidigt att det inte bör finnas några industrieffekter. Trots detta 

använder Simunic (1980) branschklassificering som en variabel i modellen. I senare 

forskning påpekas det främst att finansiella företag och företag inom energibranschen är 

lättare att revidera än till exempel företag med omfattande immateriella tillgångar (Hay 

m.fl., 2006). Resultaten visar att finansiella företag och företag inom energibranschen 

har signifikant lägre revisionskostnader än företag inom andra branscher, även om 

bransch är en variabel som används relativt sällan (Hay m.fl., 2006). 

 

Simunic (1980) använder tre variabler för att kontrollerar för finansiell svaghet hos 

företagen. Avkastningsmått är i forskning som fokuserar på konkurser, en betydande 

faktor som skiljer på företag som överlever och företag som inte gör det (Altman, 1968; 

Beaver, 1968). Simunic (1980) använder sig av räntabilitet på totalt kapital, definierat 

som resultat efter skatt, i relation till totala tillgångar. Den andra variabeln är en 

dummyvariabel som representerar ett negativt resultat under något av de senaste tre 

åren. Den tredje variabeln som Simunic (1980) använder är en dummyvariabel för om 

företaget fått en subject to qualification1 eller inte. Räntabilitet på totalt kapital och 

förekomsten av negativa resultat tidigare år är de två mest förekommande måtten för 

lönsamhet (Hay m.fl., 2006). Räntabilitet på totalt kapital visar generellt sett på ett 

negativt samband, medan förekomst av förluster visar på ett positivt, samtidigt som 

variabeln ofta saknar signifikans (Hay m.fl. 2006).    

 

Successivt lärande under tiden en uppgift utförs, visar ofta på en sänkning av 

produktionskostnader, något som Simunic (1980) anser bör vara applicerbart även på 

revisorsyrket. Tanken är att det förekommer en inlärningseffekt då ett företag använder 

sig av samma revisor under flera år i rad. För att mäta detta använder Simunic (1980) 

                                                 
1 Detta innebär att det finns en anmärkning i den senaste revisionsberättelsen om betydande oklarheter 

som kan leda till framtida förluster. 
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det antal år företaget har haft den nuvarande revisorn. I senare studier argumenteras det 

snarare för att byte av revisor leder till lägre revisionskostnader (Hay m.fl., 2006). 

Grunden till detta synsätt är low balling, vilket innebär att revisorer tar mindre betalt de 

första åren för nya företag, för att sedan succesivt höja avgifterna (DeAngelo, 1981). 

Detta är en strategi som används av revisionsbyråerna för att locka nya kunder (ibid.). 

En sådan effekt fångas vanligen upp genom en dummyvariabel för byte av revisor under 

de senaste 2-3 åren (Hay m.fl., 2006).   

 

Slutligen använder Simunic (1980) en dummyvariabel som anger om att företagets 

revisor tillhör Big 8 eller ej. Detta görs för att dela upp företagen i två segment. Ett där 

Big 8 är dominerande och i stort sett kan agera som en kartell och ett där företag har 

möjlighet att köpa och faktiskt köper tjänster från flera olika leverantörer, vilket kan 

antas leda till konkurrensmässiga priser. Enligt Hay m.fl. (2006) förväntas 

revisionskostnaderna öka ju högre kvaliteten är på revisioner utförda av revisorn. Det 

vanligaste sättet att operationalisera detta är att använda en dummy för om företagens 

revisor tillhör motsvarande Big 4 eller ej, då resultaten visar att dessa tar ut högre 

avgifter.          

4.3 Internrevisionens regleringar 

Alla publika bolag i Sverige måste genomgå extern revision och ha en extern revisor 

(SFS 2005:0551). För den interna revisionen finns regleringar i Årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554) och Svensk kod för bolagsstyrning, utgiven av Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning (SOU 2004:130b). I dessa står bland annat att bolag noterade på en 

reglerad marknad ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Denna kan inkluderas i 

årsredovisningen eller upprättas separat. Denna rapport ska enligt Årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554, kap. 6 § 6 p. 2) innehålla “de viktigaste inslagen i bolagets system för 

intern kontroll och riskhantering”. Svensk kod för bolagsstyrning specificerar detta 

ännu mer precist kring internrevisionen. Där står att bolag som inte har internrevision 

årligen ska utvärdera behovet av en sådan funktion och i bolagsstyrningsrapporten 

också motivera detta beslut (SOU 2004:130b).  

 

Svensk kod för bolagsstyrning infördes 2005 i Sverige (SOU 2004:130b) och motsvaras 

i USA av Sarbanes-Oxley Act (SOX) som infördes 2002 (Franck & Sundgren, 2012). 

Precis som Svensk kod för bolagsstyrning så ställer SOX krav på genomförandet av den 

interna kontrollen och interna revisionen i noterade företag (Internrevisorerna, 2014). 

Intern kontroll och intern revision bör ej förväxlas. Intern kontroll syftar bland annat till 

att företaget ska kunna säkerställa att lagar och regler efterföljs, att företaget har en 

trovärdig redovisning och rapportering samt att de mål som satts upp för verksamheten 

rörande produktivitet och effektivitet nås (Arwinge, 2015, s 13). Ramverket Internal 



10 

 

Control - Integrated Framework är det globalt mest kända och accepterade ramverk för 

att bedriva intern kontroll och gavs ut första gången i början av 1990-talet av 

organisationen COSO, som är en akronym för Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (Arwinge, 2015, s 14). Internrevisionen är däremot en 

funktion för att kontrollera och utvärdera effektiviteten i den interna kontrollen 

(Internrevisorerna, 2015) och regleras som beskrivet ovan i svensk lag och i Svensk kod 

för bolagsstyrning. 

4.4 Internrevisionens utveckling 

Under förra seklet utvecklades internrevisionen från att endast tillgodose en fungerande 

finansiell redovisning och förhindra att bolagets tillgångar förskingrades (Bergh, 1981, s 

22-23). Enligt Hermanson och Rittenberg (2003) påskyndade de redovisningsskandaler 

som inträffade under 2000-talets början de ökande kraven på företagens interna kontroll 

och revision. Idag innefattar begreppet internrevision många olika aktiviteter och har 

utvidgats från ett smalt fokus på kontroll till att anta riskhantering och bolagsstyrning 

(Leung, Cooper & Robertson, 2003). Internrevisionen har utvecklats till att omfatta 

åtgärder som att granska och utvärdera stora delar av bolagets verksamhet, 

informationsproduktion, system och efterlevnad av uppsatta styrdokument och regler 

(Arwinge, 2015, s 27). Internrevisionen syftar till att evaluera att bolaget har effektiva 

styrnings-, lednings-, riskhanterings- och verksamhetsprocesser och även göra 

konsultativa insatser (Internrevisorerna, 2015). 

 

Den ökade sammansättningen i internrevisionen har medfört ökade investeringar i 

internrevisionen (Franck & Sundgren, 2010), vilket har varit tvunget för att möta de 

ökade regleringar som skett kring internrevisionen både i Sverige (ibid.) och i USA 

(Franzel, 2014). I takt med att företag ökar i både storlek och komplexitet har det blivit 

vanskligare för externrevisorn att granska större mängder av ett företags transaktioner 

(Arwinge, 2015, s 24-25). Istället förlitar sig denne i högre utsträckning på 

riskbedömningar av de system för redovisning och intern kontroll företagen besitter 

(Arwinge, 2015, s 27-28). Dessa riskbedömningar kan utföras eller förberedas av en 

internrevisor (Agarwal & Medury, 2014).  

4.5 Samverkan mellan intern och extern revisor 

Den interna revisorns status, åtminstone i ett legalt perspektiv, kan uttolkas ur 

Aktiebolagslagens nionde kapitel. I ABL 9 kap 18 § (SFS 2005:551) står att revisorn 

vid revisionen inte får anlita någon som inte är behörig att vara revisor. Dock uttrycks 

också att om det reviderade bolaget har anställda med uteslutande eller huvudsaklig 

uppgift att bedriva den interna revisionen, så får revisorn anlita dessa i den omfattning 

det är överensstämmande med god revisionssed.  
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Både den externa och den interna revisorn utgör en oberoende granskningsfunktion, 

men den interna revisorn har en fördel i och med att denne arbetar på företaget (Adams, 

1994). Denna fördel medför att internrevisorn också har större möjlighet att upptäcka 

felaktigheter (ibid.).  Även om man kan visa att internrevisorer upptäcker felaktigheter 

(Homer & Katz, 2008) så är det ingen garanti för att företagsledningen eller styrelsen 

agerar för att åtgärda dessa felaktigheter (Agarwal & Medury, 2014). Eftersom den 

interna revisorn är anställd av företagsledningen är det svårt att uppnå en helt oberoende 

intern revisionsfunktion (ibid.). Om någon anställd genomför bedrägeri så finns troligen 

ett stort intresse från företagsledningen att få kännedom om detta och agera på det. Om 

det är företagsledningen som genomför ett bedrägeri så är det troligtvis inte önskvärt 

från ledningen sida att detta upptäcks eller uppmärksammas av internrevisorn. 

Internrevisorns oberoende kan ifrågasättas eftersom denne vill behålla sitt jobb och 

därför kanske inte rapporterar ett sådant bedrägeri (Agarwal & Medury, 2014). 

 

För koreanska företag har lagstiftarna löst problemet med oberoendet genom att 

lagstadga att företaget ska ha internrevision, vilket förutom tillgång till bättre 

analyserbar data för forskare också gör detta till en mer oberoende funktion eftersom 

internrevisorn väljs av bolagsstämman och ägarna och inte av företagsledningen (Cho, 

Lee & Park, 2015). Trots att regleringar lika dem i Korea inte finns i vad som oftast 

benämns västvärlden så går värdet av internrevision inte att bortse från i fråga om att 

upptäcka felaktigheter i bolaget (Laxman, Randles & Nair, 2014). 

 

Utöver att den interna revisionen är en oberoende, företagsförbättrande 

granskningsfunktion kan den också användas för att signalera (Adams, 1994). På 

samma sätt som företagsledningen anlitar en externrevisor för att skydda och förbättra 

sitt rykte, så kan internrevisionen ses som en funktion som instiftas av 

företagsledningen för att visa ägarna att de styr företaget på ett ansvarsfullt sätt och i 

enlighet med det överenskomna (ibid.). I Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 

2004:130b) är det inte definierat vad den interna revisionen ska innefatta eller vad den 

ska innehålla. Ändå anser Internrevisorerna (2015) i en skrivelse utgiven tillsammans 

med FAR (tidigare Föreningen Auktoriserade Revisorer) att det finns stora skäl för den 

interna och externa revisorn att samarbeta. Revisorer bör samarbeta för att undvika att 

samma eller överlappande granskningar genomförs, att värdet av revisionen ska öka 

genom att en rikligare del av bolagets risker kan omfattas samt att revisorerna kan nyttja 

sina komparativa fördelar med hänsyn till erfarenhet och kompetens (ibid.). 
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4.6 Internrevisionens påverkan 

Enligt Internrevisorerna (2015) finns alltså många skäl för den interna och den externa 

revisorn att samverka. Hur den interna revisionen påverkar kostnaden för den externa 

revisionen ger dock utrymme för två olika perspektiv. I en omfattande litteraturstudie 

från 2014 skriver DeFond och Zhang att forskningen om internrevision fortfarande är i 

sin linda och har använt sig av dessa två nedan beskrivna perspektiv i sin terminologi. 

Det ena är substitutperspektivet, som innebär att mer av en typ av kontroll leder till 

mindre av en annan typ av kontroll (Hay m.fl., 2008). Detta innebär att internrevisionen 

till viss del kan ses som ett substitut till externrevisionen vilket bör innebära att mer 

internrevision kräver mindre externrevision vilket därmed skulle minska kostnaden för 

den externa revisionen. Det andra är komplementperspektivet som innebär att den 

interna revisionen ses som ett komplement till den externa revisionen och därmed skulle 

internrevisionen öka kostnaden för den externa revisionen (Hay m.fl., 2008). 

4.6.1 Substitutperspektivet 

Wallace skriver i en artikel från 1984 att internrevisorer kan sänka kostnaden för den 

externa revisionen och finner signifikanta resultat för det i sin studie. I artikeln listas att 

internrevisorerna kan erbjuda de externa revisorerna hjälp med planering, tester, 

granskningar och förberedelser som den externa revisorn då inte behöver genomföra 

utan endast kontrollera. Wallace (1984) hävdar också att det är kostnadseffektivt för 

företaget att få internrevisorerna att genomföra dessa arbetsuppgifter istället för den 

externa, med hänsyn till externrevisorernas arvodesnivåer. Abott m.fl. (2012) eftersöker 

en uppdaterad version av Wallaces lista men finner samma resultat som Wallace (1984) 

kring internrevisionens påverkan. 

 

Ju mer tid och resurser företaget allokerar till att internrevisorerna assisterar den externa 

revisorn i genomförandet av den externa revisionen, desto lägre blir kostnaden för den 

(Wallace, 1984; Felix m.fl., 2001; Ho & Hutchinson, 2010; Prawitt m.fl., 2011; Abbot 

m.fl., 2012; Mohamed m.fl., 2012; Abbas & Aleqab, 2013). Forskning av Prawitt m.fl. 

(2011) visar dock att utsträckningen som externrevisorer litar på internrevisorernas 

arbete inte är hög. Sambandet att internrevisorerna sänker de externa 

revisionskostnaderna gäller endast när internrevisorerna assisterar under övervakning av 

externrevisorerna. Felix m.fl. (2001) tittar också på externrevisorns bedömning av 

internrevisionen. I studien mäter författarna hur stor andel av arbetet med revisionen 

som den externa revisorn anser att internrevisorn har stått för. I studien var medelvärdet 

för den andelen 26,57 %. I ett försök att tydliggöra internrevisionens påverkan på den 

externa revisionskostnaden framför Felix m.fl. (2001) att ett företag utan internrevision 

som skapar en internrevisionsfunktion där denna står för 26,57 % av revisionsarbetet 
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(motsvarande medelvärdet) enligt regressionen skulle sänka sina revisionskostnader 

med 18 %. 

 

Ho och Hutchinson (2010) finner i sin forskning att storleken på revisionskostnader har 

en koppling till storleken på den interna revisionsfunktionen. Ju större 

internrevisonsfunktion desto lägre kostnader för externrevisionen. Resultaten för Ho 

och Hutchinson (ibid.) implicerar, likt för Felix m.fl. (2001), att de externa revisorernas 

bedömningar av den interna revisionen är högst väsentliga. Detta ges av det signifikanta 

resultatet att revisionskostnaderna sjunker när de externa revisorerna har obehindrad 

tillgång till de interna revisorernas arbetsdokument. Mohamed m.fl. (2012) använder 

flera variabler för att mäta internrevisionen i sin studie. De får signifikans för längden 

på internrevisionsfunktionen existens, mängden utbildning internrevisorerna fått, att 

internrevisorerna tidigare arbetat med revision eller redovisning och att 

internrevisorerna är certifierade minskar kostnaden för den externa revisionen. 

 

Minskningen i revisionskostnader skulle kunna bero på att den externa revisorn 

bedömer risken för väsentliga felaktigheter i företaget som lägre tack vare den interna 

revisionsfunktionens inblandning i företagets interna kontroll (Felix m.fl., 2001). Med 

de mätvariabler som används i ovan nämnda studier kan man inte avgöra om en 

sänkning av revisionskostnaderna består av sänkt pris eller minskad revision (Felix 

m.fl., 2001). Internrevisorerna (2015) skriver att en samverkan mellan den interna och 

den externa revisorn är viktig för att samma granskningsmoment inte ska utföras, vilket 

också säger att dessa två till viss del har liknande eller samma arbetsuppgifter. Detta 

implicerar att internrevisionen på utvalda områden kan ersätta den externa revisionen. 

 

I enlighet med substitutperspektivet (Wallace, 1984; Felix m.fl., 2001; Ho & 

Hutchinson, 2010; Prawitt m.fl., 2011; Abbot m.fl., 2012; Mohamed m.fl., 2012; Abbas 

& Aleqab, 2013) ställde vi upp en hypotes för att förekomsten av internrevision leder 

till lägre revisionskostnader. 

 

H1: Förekomsten av internrevision på ett företag minskar kostnaden för den externa 

revisionen. 

4.6.2 Komplementperspektivet 

Komplementperspektivet innebär att kostnaden för den externa revisionen ökar på 

grund av internrevisionen. Att den interna revisionen ökar kostnaden för den externa 

revisionen kan bero på att företag som sätter stort värde på sin interna revision också är 

beredda att betala för en högre kvalitet på den externa revisionen (Goodwin-Stewart & 

Kent, 2006a). Utöver att säkerställa en god internrevision för aktieägares skull så har en 
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VD ett rykte att beakta, vilket kan vara en anledning för denne att dels förbättra och 

investera mer i internrevision och dels ställa högre krav på och investera mer i 

externrevisionen (Knechel & Willekens, 2006). Ytterligare argument för ett 

komplementperspektiv är att om ett företag är i behov att utökade kontroller, så som 

intern och extern revision, så är det rimligt att tro att VD utnyttjar flera typer av 

kontroller och inte endast en av dem (Hay m.fl., 2008). 

 

När intern kontroll är hårt reglerad, till exempel att det ställs höga krav på att företagen 

har stor intern kontroll och revision, så minskar det inte behovet av kontroll. Detta 

innebär att legala krav på intern kontroll inte leder till att behovet av extern revision 

minskar och därför kan det ses som icke paretooptimalt att företagen efterfrågar ökad 

kontroll genom både intern och extern revision (Hay m.fl., 2008). 

 

Singh m.fl. (2014) argumenterar för att det finns ett positivt samband mellan 

internrevision och kostnad för externrevision. Författarna har signifikanta resultat som 

implicerar att tidigare studier inom samma ämne kan vara ett resultat av den använda 

modellen snarare än den faktiska relationen mellan de använda variablerna, vilket är ett 

problem vid modellbyggande (Singh m.fl., 2014).  

 

Goodwin-Stewart och Kent (2006b) undersöker vilka faktorer som är förknippade med 

att ha en internrevisionsavdelning. Deras resultat visar att storlek på företaget är en 

starkt påverkande faktor. Ett resultat som även Carcello, Hermanson & Raghunandan 

(2005) finner stöd för. Vidare finner Goodwin-Stewart och Kent (2006b) stöd för att 

företag som i större utsträckning arbetar med riskhantering oftare har en 

internrevisionsfunktion.  

 

I enlighet med komplementperspektivet (Carcello m.fl., 2005; Knechel & Willekens, 

2006; Goodwin-Stewart & Kent, 2006a; Goodwin-Stewart & Kent, 2006b; Hay m.fl., 

2008; Singh m.fl., 2014) ställde vi upp en hypotes för att förekomsten av internrevision 

leder till högre revisionskostnader.    

 

H2: Förekomsten av internrevision på ett företag ökar kostnaden för den externa 

revisionen.  
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5 Empirisk metod 

Kapitlet inleds med beskrivningar av studiens design, avgränsningar, 

undersökningsperiod och genomförande. Detta följs av resonemang angående 

metodkritik och etiska aspekter. Kapitlet avslutas med ett avsnitt för operationalisering 

där det förs en separat argumentation för varje variabel som används i 

regressionsmodellen. 

5.1 Avgränsningar 

I Sverige finns två företag som har tillstånd att driva reglerade marknader med noterade 

bolag på (Finansinspektionen, 2015). Dessa är Nasdaq OMX Stockholm AB (Nasdaq) 

och Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Nasdaq kallas i dagligt tal för 

Stockholmsbörsen och bedriver tre listor, Large cap, Mid cap och Small Cap. På Large 

cap ska det noterade bolaget ha ett börsvärde som överstiger 1 miljard euro, på Mid cap 

ska börsvärdet vara mellan 150 miljoner och 1 miljard euro och på Small cap noteras 

bolag som har ett börsvärde på mindre än 150 miljoner euro (Nasdaq, 2015a). Vi valde 

att endast studera företagen som fanns noterade på Nasdaq då företagen på NGM till 

stor del utgörs av tillväxtbolag (Swedbank, 2015). 

Endast de bolag som är noterade på någon av dessa två börser är förpliktigade att följa 

riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130b). I koden gäller följ-eller-

förklara-principen, vilket innebär att bolaget måste motivera eventuella avvikelser från 

riktlinjen (ibid.). Detta medför att alla noterade bolag med internrevision måste beskriva 

sin internrevision och att alla noterade bolag utan internrevision måste motivera varför 

de inte har något behov av det. På så sätt kunde studien säkerställa att uppgifter för varje 

bolags internrevision gick att finna. För bolag som inte var noterade på ovan nämnda 

marknader var det frivilligt att följa koden. Detta medförde att det inte med samma 

säkerhet gick att finna uppgifter om internrevisionen för dessa företag och därför valde 

vi att endast undersöka börsnoterade bolag. 

5.2 Urval 

Denna studie gjorde en totalundersökning av företagen på Nasdaq och dessa utgjorde 

därför studiens urval. Totalundersökningen möjliggjordes av tillgången av data samt 

tidsramen och omfattningen för studien. För att fastställa vilka bolag som var noterade 

på Nasdaq vid tidpunkten studien undersökt, hämtades en lista från Nasdaq (2015b) där 

nuvarande noterade bolag inkluderats. Denna jämfördes sedan med en lista från 

analysprogrammet Thomson Reuters Eikon (Reuters) på företag som lämnat och inträtt 

på Nasdaq under perioden 2011-2015. Vår ursprungliga lista justerades efter detta så att 

endast de bolag som fanns noterade på Large cap, Mid cap eller Small cap under 2011-
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2013 var med på vår lista. På Nasdaqs börs fanns för perioden vi undersöker 241 

noterade bolag. Av dessa exkluderades 40 stycken på grund av att de är finansiella 

bolag. Detta gjorde vi på grund av dessa bolags unika tillgångstruktur och redovisning, 

och är i enlighet med tidigare studier (Elliot & Korpi, 1978; Stein m.fl., 1994; Firth, 

1997; Niemi, 2005; Goodwin-Stewart & Kent, 2006a; Hay m.fl., 2008). Ytterligare 13 

bolag exkluderades på grund av att data för dessa bolag saknades i databasen. Totalt 

inkluderades 188 bolag i studien. 

Trots att samtliga i populationen inte undersöktes krävdes att en tillräckligt stor andel av 

gruppen inkluderades för att ha möjligheten att åstadkomma ett tillförlitligt och 

generaliserbart resultat som kunde representera hela den aktuella populationen 

(Jacobsen, 2002). Vi använde alla bolag vi fann data till förutom de finansiella, vilket 

torde kunna setts som ett representativt underlag för populationen (Hay m.fl., 2008; 

Goodwin-Stewart & Kent, 2006a; Niemi, 2005; Firth, 1997).  

5.3 Undersökningsperiod 

Denna studie genomfördes med en tvärsnittsdesign. Detta för att återge ett förhållande 

som fanns i en population vid en viss tidpunkt. Datainsamlingen genomfördes under 

våren 2015. Vid den tidpunkten fanns få publicerade årsredovisningar för 

räkenskapsåret 2014 att tillgå. Då vi ville genomföra en så aktuell studie som möjligt 

valde vi att utgå från 2013 års uppgifter. En del av variablerna studerades under en 

treårsperiod, varför vår undersökningsperiod var 2011-2013. Anledningen till att vi 

valde en treårsperiod motiveras i operationaliseringen och är i enlighet med tidigare 

genomförda studier. Gällande artiklarna inkluderade i denna studie, bör det noteras att 

Svensk kod för bolagsstyrning infördes 2005 och SOX 2002. Läsaren bör vara vaksam 

och notera att forskning gjord före och efter 2002 alltså har uppkommit i olika kontexter 

med stora skillnader i ett regleringsperspektiv. 

5.4 Genomförande 

Studiens empiriska data samlades huvudsakligen in genom dokumentstudier. De 

dokument som studerades är årsredovisningar för de undersökta bolagen. Eftersom vi 

hämtade information från dokument som företaget skapat, så utgjorde dessa 

sekundärkällor (Davidsson & Patel, 2003). Från företagets årsredovisningar inhämtads 

information om revisionskostnader, revisionsbyrå, eventuella byråbyten samt 

internrevision. De fall där internrevisionen inte omnämndes i bolagens årsredovisningar 

inhämtades data ur bolagsstyrningsrapporter. Data för företagens betavärden hämtades 

ur 2014 års första nummer av tidningen Aktiespararen (2014). Branschuppdelningen 

som användes i studien hämtades ur Reuters. Där fanns också data för företagens totala 

tillgångar, resultat, kundfordringar och lager. Totalt samlades data för 188 företag in. 
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För de företag som redovisade sin finansiella information i andra valutor än SEK 

räknade vi om dessa summor genom att titta på historiska valutakurser för 

bokslutsdagen. Dessa växelkurser erhöll vi från Riksbankens (2015) hemsida. 

 

För att statistiskt analysera all insamlad data använde vi oss av programmet SPSS. 

Genom SPSS utgick vi från den linjära regressionsmodellen som skattades med 

minstakvadratmetoden (OLS). Detta gjorde vi för att vi ville förklara en beroende 

variabel med ett flertal oberoende variabler. För att få en bättre normalfördelning så 

logaritmerade vi alla värden för företagens revisionskostnader, andra uppdrag och totala 

tillgångar.  

5.5 Metodkritik 

Denna studie undersökte endast förekomsten av internrevision. För att kunna göra 

djupare uttalanden om internrevisionens påverkan kunde denna studie istället mätt 

internrevisionen med en eller flera variabler, exempelvis genom antalet internrevisorer 

eller andelen certifierade internrevisorer. Detta hade krävt att dessa data insamlades 

genom enkäter då dessa data inte är något som företagen redovisade i sina 

årsredovisningar eller i andra offentliga dokument. Detta hade varit tidskrävande och 

det är en av anledningarna till att vi valde bort alternativet. En till anledning är att en 

sådan undersökning hade varit beroende av en tillräckligt hög svarsfrekvens för att 

kunna erhålla ett generaliserbart resultat, vilket kan var svårt att uppnå då samhället 

genomgår en ökande trend av minskat besvarande av enkäter (Bryman, 2011, s 192). 

Enkätmetoden valdes också bort då vi inte hade kunnat verifiera dessa uppgifter och 

dessa inte hade varit granskade av en revisor, vilket hade minskat vår studies validitet. 

 

De undersökta årsredovisningarna kunde förstås innehålla felaktigheter. Det går inte att 

utgå från att dokumentet utgörs av objektiva beskrivningar av en situation. (Bryman, 

2011, s 497). Dock bör det beaktas att årsredovisningarna för de bolag vi inkluderade i 

studien alla har granskats av revisorer med syfte att finna väsentliga felaktigheter. Detta 

gav en hög validitet till vår studie. Det är i Sverige lagstadgat att revisionskostnader 

måste uppges i årsredovisningen (SFS 1995:1554 5 kap 21§) vilket förenklade 

genomförandet av vår studie, gav den relativt högre validitet och reducerade riskerna för 

felaktigheter. 

 

Generaliserbarheten sträckte sig till svenska noterade bolag. Med hjälp av den 

statistiska analysen kunde vi få signifikanta resultat men risken fanns att dessa endast 

kunde generaliseras till den svenska kontexten och bolag noterade på Nasdaq. Att ha i 

åtanke är att det nordiska företagsklimatet har mycket gemensamt och därför borde 

denna studies resultat vara applicerbart även i Finland, Norge och Danmark (Franck och 



18 

 

Sundgren, 2010). Även om resultaten endast kunde generaliseras till denna kontext så 

kunde studien påvisa att modellen vi använde var korrekt genom att vi fick signifikans 

för våra variabler. Eftersom världen är ständigt föränderlig så var dessa resultat endast 

giltiga för den tidsperiod vi undersökte. 

 

En risk med att genomföra en kvantitativ studie som vår var att vi inte mätte det vi ville 

mäta. Risken fanns att våra resultat visade signifikans för variablerna i modellen vi 

använde vilket nödvändigtvis inte innebar att signifikans gällde för de underliggande 

aspekterna vi ville mäta, det vill säga att vi har valde dåliga variabler för de samband vi 

ville undersöka (Singh m.fl., 2014). Vår operationalisering genomfördes dock med stöd 

av tidigare forskning vilket borde minska denna risk. Även Bryman (2011) presenterar 

tidigare framförd kritik mot ett kvantitativt förhållningssätt likt vårt, då kvantitativa 

studier saknar det djup som kvalitativa studier kan erhålla och därför inte är lämpad för 

studier av verkliga samband och förhållanden. 

5.6 Etik 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) föreskrift om god forskningssed publicerades 

denna rapport offentligt. Vetenskapsrådet (2002) fastställer fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa bör främst beaktas vid enkätundersökningar eller studier där 

information om individer samlas in exempelvis genom observationer. Denna studie 

genomförde inte några enkäter eller observationer utan inhämtade data som är offentligt 

publicerad och sågs som allmän tillgång, vilket medförde att varken informationskravet 

eller samtyckeskravet har kunde tillämpas på studien. Gällande konfidentialitetskravet, 

som normerar att de som inkluderats i studien inte ska kunna identifieras i resultatet, var 

det inte tillämpbart då företagen själva publicerat informationen offentligt. Gällande 

nyttjandekravet, som reglerar vad den insamlade informationen får användas till, så kan 

den hämtas av den som söker den, utan hinder, vilket innebär att vidarebefordran av 

data inte kan ses som olämpligt. Vår insamlade data kommer dock inte ges ut för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften, men vi kommer vid förfrågan 

dela med oss av vår data till forskningsändamål. 

5.7 Operationalisering 

Nedan följer en beskrivning av de inkluderade variablerna och hur dessa 

operationaliserats. 

5.7.1 Beroende variabeln 

5.7.1.1 Revisionskostnader 

Den beroende variabeln i vår studie utgjordes av revisionskostnaden för respektive 

företag. Revisionskostnaden innefattade endast kostnaden för det lagstadgade 
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revisionsuppdraget och således inte kostnader för andra konsultuppdrag eller så kallade 

non-audit services. Revisionskostnaderna mättes genom att ta den naturliga logaritmen 

av de totala revisionskostnaderna, vilket är förenligt med en rad tidigare studier (Felix 

m.fl. 2001; Niemi, 2002; Thinggaard och Kiertzner, 2008; Abbot m.fl., 2012).  

5.7.2 Experimentvariabel 

5.7.2.1 Internrevision 

Variabeln mätte om företagen hade internrevision eller inte. För att erhålla information 

om huruvida företagen hade internrevision eller inte genomlästes de aktuella bolagens 

årsredovisningar för år 2013. I många bolag var det tydligt huruvida det fanns en 

internrevisionsfunktion eller inte. I andra fall var det otydligare, till exempel då en 

internrevisionsroll ålagts ett revisionsutskott eller liknande. För att ett bolag skulle anses 

ha internrevision gjorde vi bedömningen att det skulle finnas en specifik avdelning eller 

instans vars huvudsysselsättning var internrevision. Detta kallas av Kollegiet för 

bolagsstyrning (SOU 2004:130b) för “en särskild granskningsfunktion”. Om 

internrevisionen sköttes av exempelvis styrelsen eller ett revisionsutskott ansåg vi att 

företaget inte hade en internrevisionsfunktion. För att mäta detta skapade vi en 

dummyvariabel där 0 betydde att företaget inte hade internrevision och 1 betydde att 

företaget hade internrevision. 

5.7.3 Kontrollvariabler 

5.7.3.1 Storlek 

Enligt Tagesson m.fl. (2009) är det, teoretiskt sett, något oklart vad variabeln storlek 

verkligen mäter. Samtidigt är det en av de mest betydande variablerna inom forskning 

om revisionskostnader (Firth 1997), varför vi såg det som en viktig variabel att 

inkludera. Balansomslutningen är det mest frekvent använda vid operationalisering av 

storlek när det gäller forskning på revisionskostnader (Hay m.fl., 2006) och används 

bland annat av Simunic (1980), Felix m.fl. (2001), Niemi (2002), Gonthier-Besacier och 

Schatt (2007) och Hay m.fl. (2008). Revision av större företag kräver att fler 

transaktioner granskas och fler timmar läggs ned. I och med det bör det finnas ett 

positivt samband mellan storlek och kostnaden för genomförandet av revisionen 

(Simunic, 1980; Firth, 1997; Gonthier-Besacier & Schatt 2007).  

 

Thinggaard och Kiertzner (2008) argumenterar för en sammansatt variabel av 

balansomslutningen, omsättningen och antalet anställda. De pekar dels på att alla dessa 

tre faktorer påverkar det som ses som ett företags storlek, dels det faktum att det är 

dessa som används för att mäta storlek i EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. Chan m.fl. 

(1993) diskuterar användningen av omsättningen som ett mått på storlek istället för 

balansomslutningen. Chan m.fl. (1993) beskriver bland annat att företag som i övrigt är 
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liknande kan ha olika gamla tillgångar och tillämpa olika redovisningsprinciper, vilket 

kan resultera i stora skillnader bokföringsmässigt. Chan m.fl. (1993) tar även upp det 

faktum att andra variabler också utgår från de totala tillgångarna, till exempel lager eller 

kundfordringar i relation till totala tillgångar, och att dessa på så sätt blir kopplade till 

varandra. 

 

Då balansomslutning är det vanligaste måttet för att operationalisera storlek, valde även 

vi att använda det. Tidigare forskning visar även på att sambandet mellan storlek och 

revisionskostnader är icke-linjärt (Simunic, 1980), varför vi använde värden för den 

naturliga logaritmen av de totala tillgångarna, likt bland annat Firth (1997), Felix m.fl. 

(2001), Nikkinen och Sahlström (2003), Nikkinen och Sahlström (2004), Goodwin-

Sweart och Kent (2006a), Hay m.fl. (2008) samt Ho och Hutchinson (2010). 

5.7.3.2 Komplexitet 

Enligt Simunic (1980) är kundfordringar och lager två riskfyllda tillgångsslag. 

Värdering av dessa är något komplicerad och kräver prognoser över hur framtiden 

kommer att se ut. Speciellt när det finns inslag av högteknologi i lagret blir 

revideringsprocessen både komplex och tidskrävande (Chan m.fl., 1993). För att 

operationalisera dessa tillgångar använder Simunic (1980) två variabler. Lager i relation 

till totala tillgångar och kundfordringar i relation till totala tillgångar. Hay m.fl. (2008) 

för en liknande argumentation, men använder sig istället av summan av lager och 

kundfordringar i relation till totala tillgångar. En variabel som kombinerar 

kundfordringar och lager har ofta gett signifikans (Hay m.fl., 2006). Vi valde därför att 

använda en summering av lager och kundfordringar, i relation till totala tillgångar. 

  

Vissa branscher kräver mer komplexa revisionsuppgifter än andra (Firth, 1985). Vid 

revision av till exempel högteknologiska företag kan så mycket som 25 % av tiden 

läggas på arbete med lagret (Chan m.fl., 1993). Den största anledningen till den 

oerhörda tidsåtgången tros dock vara teknisk komplexitet snarare än själva storleken på 

lagren (ibid.). För att fånga upp en eventuell branscheffekt använde vi oss av en 

dummyvariabel för varje bransch som fanns representerad i urvalet. Där 1 innebar att 

företaget tillhörde branschen i fråga och 0 innebar att företaget inte gjorde det. 

Företagen var uppdelade i branscherna Industri, IT, Tele, Dagligvaror, Sällanköpsvaror, 

Material, Hälsa och Energi. Vi använde industri som referensvariabel. 

5.7.3.3 Risk 

En rad olika proxy-variabler används för att operationalisera risk (Cobbin, 2002). 

Nikkinen och Sahlström (2003) argumenterar för att använda variabler som utgår från 

redovisningen, såväl som från marknadsinformation, och använder sig av betavärde, 

price to book-ratio, skulder i relation till eget kapital, kassalikviditet och räntabilitet på 
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totala tillgångar. Även Chan m.fl. (1993) argumenterar för att marknadsbaserade mått är 

bättre än de som bygger på företagens räkenskapsinformation, när det gäller en proxy-

variabel för systematisk risk. För att använda ett marknadsbaserat mått valde vi att 

använda företagens betavärden. 

 

Enligt Hay m.fl. (2006) är företag som gjort en förlust de senaste åren mer riskfyllda att 

revidera och har således högre revisionskostnader. Något som även stöds av Simunic 

(1980) och Turpen (1990), vilka hittar ett signifikant positivt samband mellan 

förekomster av negativa resultat under de tre senaste åren, och revisionskostnadernas 

storlek. Firth (1985) för en liknande diskussion kring företag som anses vara riskfyllda, 

där potentiella rättegångskostnader och negativ publicitet nämns som anledningar som 

motiverar en riskpremie. Craswell och Francis (1999) finner i likhet med Niemi (2002) 

istället ett negativt samband mellan negativa resultat under de senaste åren och 

företagets revisionskostnader. Vi använde en dummyvariabel med värdet 1 för företag 

som haft ett negativt resultat de senaste tre åren och 0 då företaget inte haft ett negativt 

resultat.  

5.7.3.4 Byråbyte 

Då ett företag byter revisor är det inte ovanligt att revisionsarvodet sänks under de 

första åren, för att sedan höjas på längre sikt, en strategi från revisionsbyråernas sida 

som kallas low balling (DeAngelo 1981). Det innebär att revisionsavgifterna blir lägre 

än de faktiska kostnaderna för revisionen, vilket är nödvändigt för att den nya revisorn 

ska kunna konkurrera med den gamla och kompensera för uppstartskostnader (ibid). 

Enligt Turpen (1995) är low balling ett nödvändigt sätt för revisionsbyråer att 

konkurrera om kunderna på marknaden i och med att ett företags nuvarande revisor 

redan har kunskap om företaget och inte har samma initiala kostnader som en ny 

revisor. Efter 2-3 år har dock den nya revisorn vanligtvis börjat höja arvodena och 

revisionskostnaderna ligger då på mer rimliga nivåer (Turpen, 1995). Har ett företag 

bytt revisor under de senaste åren, så är det alltså troligt att det fått lägre 

revisionskostnader (Turpen, 1995). För att fånga upp detta använde vi oss av en 

dummyvariabel, där 0 betydde att företaget inte bytt revisor under de senaste två åren, 

och 1 betydde att företaget bytt revisor under de senaste två åren. Detta är 

samma operationalisering som Hay m.fl. (2008) använder. 

5.7.3.5 Ägarstruktur 

Enligt Chan m.fl. (1993) har stora institutionella aktieägare möjlighet att övervaka 

företag på ett sätt som inte är möjligt för mindre ägare. Företag som till större del har ett 

spritt ägande kräver därför en mer ingående och detaljerad revision. Nikkinen och 

Sahlström (2004) finner ett negativt samband mellan revisionskostnader och ägande i 

ledningen. Chan m.fl. (1993) finner stöd för ett samband mellan koncentrerat ägande 
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och lägre revisionskostnader. En anledning till detta är minskad informationsasymmetri 

(Niemi, 2005). För att operationalisera ägarstrukturen valde vi att beräkna hur stor andel 

av de totala rösterna som innehölls av de fem ägare med flest röster. Anledningen till att 

vi använde oss av andelen röster och inte ägarandel är att detta bättre speglar 

möjligheten för ägarna att påverka företaget på bolagsstämman.  

5.7.3.6 Andra uppdrag 

Palmrose (1986) finner ett signifikant positivt samband mellan revisionskostnader och 

så kallade non-audit services (NAS). Detta inkluderar skatterådgivning, 

redovisningsrelaterad rådgivning och icke-redovisningsrelaterad rådgivning, alltså all 

konsultation som revisorn utför men som inte omfattas av den lagstadgade revisionen. 

Hay m.fl. (2006) för en diskussion om att NAS kan leda till lägre revisionskostnader till 

följd av synergieffekter. Å andra sidan är det möjligt att NAS leder till högre 

revisionskostnader (ibid.). Argument som lyfts fram är att företag som köper 

konsulttjänster generellt sett är problematiska och att en monopolliknande ställning 

möjliggör högre fakturering (ibid.). Enligt Hay m.fl. (2006) har NAS i princip 

genomgående varit en signifikant variabel, varför vi valde att inkludera den. Precis som 

Firth (1997) och Thinggaard och Kiertzner (2008) använde vi oss av logaritmerade 

värden för summan av NAS-uppdrag. 

5.7.3.7 Revisor 

I tidigare studier görs det främst en uppdelning mellan företag som har och inte har en 

revisor som tillhör de största revisionsbyråerna, motsvarande dagens Big 4 (Hay m.fl., 

2006). Resultaten visar att Big 4 eller motsvarande ofta tar ut högre avgifter. Bortsett 

från Price Waterhouse (del av nuvarande PwC) på 80-talet finns det dock inget stöd för 

att någon enskild revisionsfirma inom Big 4 skulle ta ut högre avgifter än någon av de 

andra (ibid.). I vårt urval fanns endast fyra företag som använde sig av revisorer som 

inte ingick i Big 4, varför vi valde att undersöka revisionsfirmorna var för sig. För att 

operationalisera revisor använde vi en dummyvariabel för varje revisionsbyrå som fanns 

representerad i vårt urval. Där 1 innebar att företaget hade revisorn i fråga och 0 innebar 

att företaget inte hade det. Vi använde PwC som referensvariabel. 
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Modellen vi valde att använda representerades av nedanstående ekvation. Nedan 

sammanfattas också alla variabler som inkluderades i modellen. 

 

Revkost = β0 + β1Internrevision + β2Storlek + β3Bytebolag + β4Ägarandel + 

β5Andrauppdrag + β6Förlust + β7Beta + β8KufoLager + β9IT + β10Tele + 

β11Dagligvaror + β12Sällanköpsvaror + β13Material + β14Hälsa + β15Energi + 

β16KPMG + β17EY + β18Deloitte + β19GT + β20Mazars + ε 

 

Revisionskostnad Revkost Företagets kostnad för den lagstadgade revisionen. Naturliga 

logaritmen för värdena används i regressionsmodellen. 

Internrevision Internrevision Dummyvariabel som anger om företaget har internrevision eller 

ej (0=nej; 1=ja) 

Storlek Storlek Företagets totala tillgångar vid räkenskapsårets slut. Naturliga 

logaritmen för värdena används i regressionsmodellen. 

Byråbyte Bytebolag Dummyvariabel som anger om företaget bytt revisionsbyrå 

någon gång under de senaste två åren (0=nej; 1=ja). 

Ägarstruktur Ägarandel Den andel av de totala rösterna i företaget som innehas av de fem 

ägarna med flest röster. 

Andra uppdrag Andrauppdrag Summan av företagets kostnader för NAS. Naturliga logaritmen 

för värdena används i regressionsmodellen. 

 

Risk Förlust Dummyvariabel som anger om företaget gjort ett negativt 

resultat under något av de senaste tre åren (0=nej; 1=ja). 

 Beta Företagets betavärde.                                                                                                                                                                            

 

Komplexitet2 KufoLager Summan av varulager och kundfordringar, i relation till totala 

tillgångar. 

 IT Dummyvariabel som anger om företaget tillhör branschen IT 

eller ej (0=nej; 1=ja). 

 Tele Dummyvariabel som anger om företaget tillhör branschen Tele 

eller ej (0=nej; 1=ja). 

 Dagligvaror Dummyvariabel som anger om företaget tillhör branschen 

Dagligvaror eller ej (0=nej; 1=ja). 

 Sällanköpsvaror Dummyvariabel som anger om företaget tillhör branschen 

Sällanköpsvaror eller ej (0=nej; 1=ja). 

 Material Dummyvariabel som anger om företaget tillhör branschen 

Material eller ej (0=nej; 1=ja). 

 Hälsa Dummyvariabel som anger om företaget tillhör branschen IT 

eller ej (0=nej; 1=ja). 

 Energi Dummyvariabel som anger om företaget tillhör branschen Energi 

eller ej (0=nej; 1=ja). 

 

                                                 
2 Industri användes som referensvariabel. 
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Revisor3 KPMG Dummyvariabel som anger om företaget har KPMG som revisor 

(0=nej; 1=ja). 

 EY Dummyvariabel som anger om företaget har EY som revisor 

(0=nej; 1=ja). 

 Deloitte Dummyvariabel som anger om företaget har Deloitte som revisor 

(0=nej; 1=ja). 

 GT Dummyvariabel som anger om företaget har Grant Thornton som 

revisor (0=nej; 1=ja). 

 Mazars Dummyvariabel som anger om företaget har Mazars som revisor 

(0=nej; 1=ja). 

                                                 
3 PwC användes som referensvariabel. 



25 

 

6 Analys 

I kapitlet redovisas och analyseras resultatet av vår regression. Inledningsvis 

presenteras studiens bortfall och följs av deskriptiv statistik. Vidare presenteras och 

beskrivs en korrelationsmatris och slutligen vår regressionsanalys. 

6.1 Bortfall 

I vårt ursprungliga urval hade vi inkluderat 241 företag, det vill säga alla företag som 

fanns på Stockholmsbörsens tre listor under perioden 2011-2013. Vi rensade därefter 

bort alla finansiella företag vilka uppgick till 40 stycken. När vi samlade in data 

upptäckte vi att data saknades i Reuters för flera företag. Detta medförde att vi inte på 

ett lika smidigt sätt kunde erhålla informationen vi sökte. Totalt tog vi bort 13 stycken 

företag på grund av denna anledning. Som nedan beskrivet tog vi bort ytterligare 9 

företag för att erhålla en bättre normalfördelning till regressionen.  

 

Vi undersökte företag noterade på Stockholmsbörsen som hade tre olika listor och 

företagen på de olika listorna kunde se väldigt olika ut gällande ett flertal aspekter. Efter 

att studerat normalfördelningen genom histogram och boxplot valde vi att rensa för 

extremvärden. Detta medförde att vi tog bort 9 företag för att erhålla en bättre 

normalfördelning i materialet. För avvikande värden från gruppen gör till exempel att 

medelvärden och koefficienter blir missvisande. På listorna vi undersökte fanns några 

extremt stora bolag verksamma över hela världen, vilket medförde problematik då de 

metoder vi använde för att analysera data antar normalfördelning. Vi hade därför 

exkluderat 9 värden som skiljde sig allt för markant gentemot resten av materialet. 

Totalt bestod vårt slutliga material av 179 företag att genomföra regressioner med. 

Fördelningen mellan de olika listorna var 44 stycken företag på Large cap, 48 stycken 

på Mid cap och 87 på Small cap. 

  Noterade företag 

(241 st) 

     

  Urval  Bortfall/-val 

Finansiella bolag  201  40 

     

Data saknas  188  13 

     

Extremvärden  179  9 

Figur 1: Bortfall och bortval från det ursprungliga urvalet.  
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6.2 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken över de kontinuerliga variablerna redovisas i tabell 1 och de 

kategoriska variablerna redovisas i tabell 2. I tabell 1 redovisas variablernas 

medelvärde, median, minsta värde, största värde och standardavvikelse. I tabell 2 

redovisas antal och andel i procent för varje alternativ av variablerna. I tabell 3 

redovisas en korrelationsmatris för modellens variabler. I tabell 5 redovisas vår OLS-

regression med koefficienter, signifikanser, standardavvikelser, VIF-värden och 

förklaringsgrad. Det totala antalet observationer uppgick till 179 stycken och data för 

samtliga observationer var fullständiga och kompletta. Variablerna i den deskriptiva 

statistiken var inte logaritmerade. Värdena för Storlek dividerades med 1 000 för att 

erhålla en överskådligare tabell. 

 

Eftersom materialet bestod av information från företag på Large cap, Mid cap och Small 

cap på Stockholmsbörsen så uppstod det naturligt ett stort intervall för flera variabler, 

detta medförde också en större standardavvikelse och en större diskrepans mellan 

medelvärde och median. Medelvärdet för vad ett företag betalade för en extern revision 

var drygt 2,4 Mkr, medan medianen uppgick till 2,15 Mkr. Även för Storlek och 

Andrauppdrag fanns en markant skillnad mellan medelvärde och median, där 

medelvärdet för Storlek var dryga 1,9 miljarder kr och medianen 1,4 miljarder kr och 

medelvärdet för Andrauppdrag var 420955 kr medan medianen uppgick till 797 000 kr. 

För variablerna KufoLager, Beta och Ägarandel var skillnaderna mellan medelvärde 

och median små, vilket kunde bero på att det relativt de andra variablerna fanns färre 

extremvärden.  

 

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik över kontinuerliga variabler (n=179)   

Variabel Medelvärde Median 
Min-

värde 
Max-värde Standardavvik. 

Revkost 2 433 032 2 152 880 125 000 75 400 000 12 928 050 

Storlek 1 964 531  1 447 782  30 829 269 190 000 33 813 685 

Andrauppdrag 420 955 797 000 0 55 000 000 7 041 649 

KufoLager 29,03% 28,34% 0,01% 91,47% 16,45% 

Beta 0,55 0,50 -0,80 1,70 0,37 

Ägarandel 55,06% 54,87% 6,06% 96,40% 18,18% 
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Tabell 2: Deskriptiv statistik över diskreta variabler (n=179) 

Variabel Alternativ Antal Andel i procent 

    

Förlust Ja 63 35,19 

 Nej 116 64,81 

    

Bytebolag Ja 19 10,61 

 Nej 160 89,39 

    

 PwC 76 42,45 

 KPMG 39 21,79 

Revisionsbyrå EY 43 24,02 

 Deloitte 17 9,50 

 GT 3 1,68 

 Mazars 1 0,56 

    

 Industri 53 29,61 

 IT 42 23,46 

 Tele 4 2,23 

Bransch Dagligvaror 8 4,47 

 Sällanköpsvaror 27 15,09 

 Material 11 6,15 

 Hälsa 28 15,64 

 Energi 6 3,35 

    

Internrevision Ja 36 20,11 

 Nej 143 79,89 

    

 

63 företag av 179 hade de senaste tre åren haft en förlust. 10,61 % av företagen hade 

bytt huvudrevisor någon gång de tre senaste åren. PwC var den byrå som reviderade 

absolut flest företag, hela 42,45 % och 76 av de 179 företagen, följt av EY och KPMG 

som reviderade 43 respektive 39 bolag. Sammanlagt reviderade övriga byråer resterande 

21 företag. I branschuppdelningen utgjorde Industri den största kategorin bestående av 

nästan en tredjedel av företagen. IT stod för 23,46%, Hälsa för 15,64% och 

Sällanköpsvaror för 15,09%. Återstående branscher representerade andelar mindre än 

10%. Det för studien mest intressanta i tabellen var internrevisionen. Drygt en femtedel 
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av alla bolag hade internrevision och 143 bolag, nästan 80%, saknade alltså en 

internrevisionsfunktion. 
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6.3 Bivariat analys 

Tabell 3: Korrelationsmatris för variablerna i modellen (n=179)  

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Revkost 1 

                   2. Internrevision 0,654 1 

                  3. Storlek 0,907 0,578 1 

                 4. Bytebolag -0,045 -0,037 0,008 1 

                5. Ägarandel -0,194 -0,326 -0,162 0,019 1 

               6. Andrauppdrag 0,358 0,247 0,339 -0,023 -0,070 1 

              7. Förlust -0,303 -0,224 -0,343 0,088 -0,030 -0,119 1 

             8. Beta 0,514 0,426 0,548 -0,054 -0,190 0,098 -0,133 1 

            9. KufoLager -0,051 -0,019 -0,123 -0,109 0,281 -0,063 -0,185 -0,067 1 

           10. IT -0,274 -0,146 -0,292 -0,020 -0,071 -0,037 0,034 -0,225 0,110 1 

          11. Tele 0,065 0,113 0,103 -0,052 0,079 0,075 -0,032 0,019 -0,122 -0,084 1 

         12. Dagligvaror 0,152 0,094 0,171 0,101 -0,035 0,117 0,010 0,013 -0,105 -0,120 -0,033 1 

        13. Sällanköpsvaror 0,069 0,061 0,079 -0,044 0,027 -0,022 -0,016 0,092 0,100 -0,233 -0,064 -0,091 1 

       14. Material 0,015 0,046 0,106 -0,013 -0,102 0,060 0,104 0,027 -0,076 -0,142 -0,039 -0,055 -0,108 1 

      15. Hälsa -0,229 -0,178 -0,214 0,051 -0,026 0,021 0,166 -0,061 -0,207 -0,238 -0,065 -0,093 -0,181 -0,110 1 

     16. Energi 0,004 -0,016 0,043 -0,064 -0,050 -0,052 0,123 0,057 -0,253 -0,103 -0,028 -0,040 -0,078 -0,048 -0,080 1 

    17. KPMG 0,033 0,005 0,047 0,038 -0,035 -0,113 0,008 0,035 0,060 -0,005 -0,080 0,148 0,004 -0,079 -0,041 -0,023 1 

   18. EY -0,102 -0,054 -0,049 0,146 0,228 0,015 0,106 0,033 0,017 -0,064 0,092 -0,058 0,055 0,183 -0,026 0,041 -0,297 1 

  19. Deloitte -0,148 -0,020 -0,135 0,012 -0,049 -0,066 -0,079 -0,159 -0,037 0,001 0,080 -0,070 -0,030 -0,083 0,123 -0,060 -0,171 -0,182 1 

 20. GT -0,112 -0,066 -0,099 -0,045 -0,054 0,009 -0,096 -0,077 -0,055 -0,072 -0,020 -0,028 -0,055 -0,033 0,183 -0,024 -0,069 -0,073 -0,042 1 

21. Mazars -0,144 -0,038 -0,102 -0,026 0,107 -0,036 -0,055 -0,071 0,028 0,135 -0,011 -0,016 -0,032 -0,019 -0,032 -0,014 -0,040 -0,042 -0,024 -0,010 
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I tabell 3 redovisas vår studies korrelationsmatris. I matrisen kan utläsas hur de olika 

variablerna korrelerar med varandra. I tabellen utläses att variabeln Storlek korrelerade 

starkt med den beroende variabeln Revkost men också med vår experimentvariabel 

Internrevision. Detta är i enlighet med tidigare forskning (Simunic, 1980; Firth, 1997; 

Gonthier-Besacier & Schatt 2007) där storlek ofta har signifikanta samband med 

revisionskostnaderna och innebär att stora företag korrelerar med höga 

revisionskostnader. Statistik över variablernas VIF-värden visade dock att inga värden 

översteg det kritiska värdet 2,5 (Djurfelt, Larsson & Stjärnhagen, 2007), förutom för 

just variabeln Storlek vars VIF-värde uppgick till 2,596, vilket kan utläsas ur Tabell 5. 

Ett uteslutande av variabeln ansåg vi vara olämpligt då vi endast fann forskning på 

området som gav stöd för att storlek är en mycket viktig variabel i förklaringen till ett 

företags revisionskostnader. För att testa variabelns lämplighet i modellen genomförde 

vi en kompletterande regressionsmodell, där vi valde att exkludera storlek från 

modellen för att visa hur resultatet av regressionen förändrades. Resultatet av 

regressionen kan ses i appendix A, Tabell 6. Där kan vi se att modellen då erhållit en 

förklaringsgrad på 60,4%, en negativ diskrepans med 26 procentenheter gentemot 

regressionsmodellen med Storlek inkluderad i Tabell 5, vilket talade för att storlek är en 

viktigt variabel vid förklaringen av revisionskostnaderna och alltså olämplig att 

exkludera. Internrevision hade vid ett exkluderande av variabeln storlek fortfarande ett 

positivt signifikant samband med Revkost.  

 

För att ytterligare hantera problemet med diskrepansen i storlek på företagen, valde vi 

att göra en extra regression där vi delade datamaterialet i två grupper. Eftersom vi 

använde oss av Nasdaqs tre listor Large cap, Mid cap och Small cap så fanns det stora 

skillnader mellan företagen, framförallt gällande revisionskostnader, trots att vi rensade 

för extremvärden. För att behandla detta problem delade vi materialet i två grupper, med 

medianen för revisionskostnaderna som skiljelinje. På så sätt fick vi en grupp av företag 

med relativt högre revisionskostnader och en grupp av företag med relativt lägre 

revisionskostnader. Detta gjorde vi för att se om vår modell kunde erhålla fler 

signifikanta variabler än vår ursprungliga modell som presenteras i Tabell 5. Tanken var 

att det fanns en möjlighet att den stora skillnaden i storlek mellan företagen gjorde att en 

eller flera variabler inte kunde uppnå signifikans. De två regressionerna presenteras i 

Appendix B. Regressionen med de större företagen redovisas i Tabell 7 och regressionen 

med de mindre företagen presenteras i Tabell 8.  

 

Vid genomförandet av regressionerna kunde vi se att vi inte erhöll signifikans för någon 

ytterligare variabel än vad vi erhållit vid den ursprungliga regressionen i Tabell 5. 

Tvärtom så tappade vi signifikans för flera variabler. Uppdelandet av materialet innebar 

vidare problem. I regressionen av de mindre företagen ströks vår experimentvariabel 
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Internrevision på grund av att inga företag i gruppen hade internrevision. En sådan 

regression var inte av intresse för denna studie, då studiens syfte var att undersöka 

internrevisionens påverkan på kostnaden för den externa revisionen. Resultatet var dock 

inte överraskande. I det insamlade datamaterialet kunde vi utläsa att av de 36 företag 

med internrevision så tillhörde 26 av dessa Large cap och 10 stycken Mid cap. Inga av 

de 87 företag som tillhörde listan Small cap hade internrevision. En sammanställning 

med fördelningen av internrevision mellan listorna på Nasdaq presenteras i Tabell 4. 

När vi delade materialet så bestod gruppen med stora företag av 90 bolag medan 

gruppen med mindre företag bestod av 89 bolag. Det är rimligt att anta att gruppen med 

relativt lägre revisionskostnader i större utsträckning än den andra gruppen innehöll 

Small cap-bolag, vilket är en förståelig förklaring till att variabeln Internrevision inte 

kunde inkluderas i regressionsmodellen. I gruppen med större företag ströks 

dummyvariablerna GT och Mazars eftersom dessa två företag endast reviderade bolag 

inkluderade i regressionen med mindre företag. 

 

Tabell 4: Statistik över fördelningen av internrevision mellan listorna för Nasdaq 

Lista 

 

Large cap Mid cap Small cap Totalt 

Antal bolag  44 48 87 179 

IR antal 26 10  - 36 

IR andel av alla bolag 14,53% 5,59% - 20,12% 

IR andel av egen lista 59,09% 20,83% - - 

Saknar IR antal 18 38 87 143 

Saknar IR andel av alla bolag 10,06% 21,23% 48,63% 79,92% 

Saknar IR andel av egen lista 40,91% 79,17% 100% - 

Anm: IR = Internrevision 
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6.4 Regressionsanalys 

 

I Tabell 5 kan vår regressionsmodell utläsas. Vår beroende variabel var Revkost och 

testades mot 20 oberoende variabler. Ett positivt samband mellan en oberoende variabel 

och den beroende variabeln innebar att om en variabels värde ökade så ökade statistiskt 

sett även revisionskostnaden. Ett negativt samband innebar att om en variabels värde 

ökade så minskade statistiskt sett revisionskostnaden. För dummyvariablerna gäller 

detta samband gentemot de referensvariabler vi använde. 

Tabell 5: OLS-skattning av Revkost (n=179)   

Förklaringsvariabel B SE(b) VIF 

Internrevision 0,644*** 0,542 1,783 

Storlek 0,575*** 0,131 2,596 

Bytebolag -0,198 0,033 1,099 

Ägarandel -0,166 0,134 1,444 

Andrauppdrag 0,022* 0,260 1,230 

Förlust 0,139 0,012 1,366 

Beta -0,071 0,096 1,603 

KufoLager 0,222 0,134 1,422 

IT -0,325*** 0,285 1,667 

Tele -0,537* 0,120 1,150 

Dagligvaror -0,263 0,285 1,202 

Sällanköpsvaror -0,274** 0,208 1,320 

Material -0,723*** 0,126 1,297 

Hälsa -0,334** 0,186 1,633 

Energi -0,478* 0,138 1,244 

KPMG -0,147 0,243 1,245 

EY -0,181* 0,106 1,389 

Deloitte -0,283* 0,108 1,223 

GT -0,383 0,148 1,119 

Mazars -1,068* 0,323 1,062 

(Konstant) 2,327*** 0,700  

    

F-statistik 57,754   

Signifikans F-statistik 0,000   

Justerad R2 0,864   

Anm: Notera att * indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 

procents nivå och *** på 1 procents nivå.  
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Vid en signifikansnivå på 0,01 hade vår experimentvariabel Internrevision ett 

signifikant positivt samband med vår beroende variabel Revkost. Det innebar att vi med 

99 % säkerhet kunde säga att företag med internrevision fick högre revisionskostnader 

relativt dem utan internrevision. Vi fann i vår regression alltså stöd för 

komplementperspektivet. Vi kunde därmed förkasta Hypotes 1 på en procents 

signifikansnivå, som sa att internrevision minskade kostnaden för den externa 

revisionen, och dessutom fastställa att vi vid samma signifikansnivå inte kunde förkasta 

Hypotes 2 som sa att internrevision ökade kostnaden för den externa revisionen. 

 

Vid samma signifikansnivå på 0,01 fann vi att Storlek hade ett signifikant positivt 

samband med Revkost medan branschvariablerna IT och Material hade ett signifikant 

negativt samband. Vid en signifikansnivå på 0,05 hade även branschvariablerna 

Sällanköpsvaror och Hälsa ett negativt samband med beroende variabeln. Vid en 

signifikansnivå på 0,1 hade även branschvariablerna Tele och Energi samt 

revisionsbyråvariablerna EY, Deloitte och Mazars ett negativt samband med företagens 

revisionskostnader. Variabeln Andrauppdrag, vårt ackumulerade mått för Non-Audit 

Services, hade ett signifikant samband med Revkost på nivån 0,1 och det sambandet var 

positivt. Variablerna Beta, branschvariabeln Dagligvaror, KufoLager, Förlust, 

Bytebolag, Ägarandel, och revisionsbyråvariablerna KPMG och GT saknade signifikant 

samband med Revkost i vår modell och hade alla ett P-värde på över 0,1. 

 

Regressionsmodellen visade att företag med internrevision statistiskt sett hade 64,4% 

högre revisionskostnader och att företag som inför internrevision skulle öka sina 

revisionskostnader med 64,4%. Vi kan i modellen se att Internrevision hade större 

påverkan på Revkost än vad Storlek hade. Dock bör variablernas standardfel beaktas, då 

dessa visar osäkerheten i skattningen av regressionskoefficienterna. Det intressanta i 

studien var hur den interna revisionen påverkades och inte nödvändigtvis hur stor denna 

påverkan var. Vår modell hade ett F-värde på 57,754 och en justerad förklaringsgrad på 

0,864. Den justerade förklaringsgraden innebar att de variabler vi inkluderade i studien, 

förklarade revisionskostnaderna till 86,4 %. Det fanns alltså en variation på 13,6 % som 

inte förklarades av vår modell. Detta kunde bero på att vi inte fångat upp alla väsentliga 

variabler, eller att vi inte operationaliserat alla variabler på rätt sätt 
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7 Diskussion & Slutsats  

I kapitlet diskuteras resultaten från regressionsanalysen och bakomliggande orsaker till 

detta resultat. Felkällor och begränsningar med studien framförs och diskuteras. 

Studien slutsatser presenteras och slutligen redogörs för studiens normativa 

implikationer och förslag till framtida forskning. 

 

Syftet med denna studie var att förklara hur den interna revisionen påverkar kostnaden 

för den externa revisionen i svenska noterade bolag. För att göra detta utformade vi en 

regressionsmodell som testade förekomst av internrevision, och en rad kontrollvariabler 

som storlek, komplexitet och risk, mot företagets revisionskostnader. I linje med 

komplementperspektivet (Carcello m.fl., 2005; Knechel & Willekens, 2006; Goodwin-

Stewart & Kent, 2006a; Goodwin-Stewart & Kent, 2006b; Hay m.fl., 2008; Singh m.fl., 

2014) fann vi stöd för att företag med en internrevisionsfunktion hade signifikant högre 

revisionskostnader än företag utan en internrevisionsfunktion. 

 

I studien hade vi främst två olika teoretiska utgångspunkter. Dels agentteorin (Jensen & 

Meckling, 1976; Fama & Jensen, 1983 m.fl.) och dels Simunics (1980) modell för vilka 

faktorer som påverkar revisionskostnader. Vår regressionsmodell grundade sig på den 

senare, samtidigt som yngre forskning på området i form av olika utvecklade varianter 

av Simunics modell beaktades och den ursprungliga modellen modifierades. 

 

Internrevisionens värde - vad tillför den? 

Goodwin-Stewart & Kent (2006a) förklarar internrevisionens påverkan på 

revisionskostnaderna med att företag som har internrevision, har det för att de anser att 

revision tillför stort värde till företaget och att de värderar dessa 

övervakningsmekanismer (Anderson m.fl., 2003) högt. Denna syn reflekteras i vår 

studies resultat och kan förklara internrevisionens påverkan. Våra resultat signalerar att 

ett företag som har internrevision anser att det är viktigt med kontrollaktiviteter och 

värderar dessa högt. Detta implicerar att företaget också värderar den externa revisionen 

högt och därmed är beredda att betala mer för denna, under förutsättning att detta också 

ger en högre kvalitet på den externa revisionen. 

 

Ovanstående resonemang stärks också av den förståelse vi erhållit efter att ha granskat 

alla företags årsredovisningar. Där förklaras nämligen motiven till företagens val till att 

ha eller inte ha internrevision. En stor fördel för vår studie är att följ- eller 

förklaraprincipen har följts väl när det gäller internrevision som vi undersökt i studien. 

Principen innebär att företagen måste förklara varför de inte har internrevision, om så är 
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fallet. Ett exempel på detta är Beijer Electronics (2014, s 87) som skriver att de valt att 

inte ha internrevision med hänsyn till “storlek, riskbild samt de kontrollfunktioner som 

redan finns etablerade inom koncernen”. Större företag som har internrevision kan 

motivera det som TeliaSonera (2014, s 47) gör, att internrevisionsfunktionen är 

framtagen “i syfte att förbättra både den interna kontrollmiljön såväl som effektiviteten i 

processer och system”. Det är bortom vår vetskap om Svensk kod för bolagsstyrnings 

följ- eller förklaraprincip har lett till att företagen förklarar sig även när de har 

internrevision, men faktum är att vissa företag väljer att göra detta. I årsredovisningarna 

står ofta att finna förklaringar och motiveringar till varför företagen valt att inrätta en 

funktion för internrevision. 

 

Storlek och justeringar för storlek 

Denna studie, i likhet med tidigare genomförda (Simunic, 1980; Firth, 1997; Gonthier-

Besacier & Schatt 2007), har gett signifikanta resultat för att storlek ökar 

revisionskostnaderna. När datamaterialet till denna studie samlades in upptäcktes att 

stora företag i större utsträckning än mindre företag hade internrevision, i enlighet med 

Carcello m.fl. (2005). Vår studie bestyrker detta, då vi kan se att 25 företag av de 36 

med internrevision tillhör Large cap, börslistan för de största företagen på Nasdaq. 

Korrelationsmatrisen i tabell 3 bekräftade också detta och visade en stark positiv 

korrelation mellan Storlek och Internrevision. Detta implicerar att det kan vara storleken 

på företagen som är en bakomliggande orsak till att företag har internrevision och 

därmed också den bakomliggande och egentliga orsaken till ökningen i 

revisionskostnaderna. För att tydliggöra, kanske är sambandet så att om företaget inte 

varit stort, så hade det inte heller haft internrevision och därmed hade det inte heller haft 

samma ökning i revisionskostnader som internrevisionen ger. Variabeln Storlek hade 

också väldigt stark korrelation med Revkost. Detta avhandlas i analysavsnittet, men 

varken ett uppdelande av materialet i två storleksgrupper eller ett uteslutande av 

storleksvariabeln gav önskvärda effekter. Uppdelandet av materialet gjorde att vi 

förlorade signifikansen för flera variabler och uteslutandet av storleksvariabeln 

medförde att modellen tappade ett tiotal procentenheter i justerad förklaringsgrad. Vi 

behöll därför variabeln i materialet och beaktar de inverkningar detta val har på studien. 

Internrevisionen var dock lika starkt signifikant i regressionerna, förutom i körningen 

med de relativt mindre bolagen, då inget av dessa bolag hade internrevision. 

 

Även om vi inte justerade för storlek på något av de två ovanstående sätten, så justerade 

vi för storlek genom att rensa bort 9 extremvärden. Vi försökte tidigare justera för 

extremvärden genom att logaritmera data, och på så sätt minska differenserna i 

materialet, men detta till trots återstod dessa 9. Vårt resonemang att exkludera dessa 

extremvärden grundar sig i att dessa extremvärden kan ha en stor effekt på de slutsatser 
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vi ska försöka dra av regressionens resultat, genom att ge en skev bild av exempelvis 

regressionens betakoefficienter. Att låta extremvärden inkluderas i datamaterialet kan 

snedvrida resultaten av vår analys och därmed bidra till att vi drar felaktiga slutsatser. 

Majoriteten av de företag vi rensat för är globala koncerner som naturligtvis skiljer sig 

stort från de flesta andra bolag på Stockholmsbörsen. Vi har ovan beskrivit att 

internrevision är vanligare bland stora företag och detta återspeglas även i de 

extremstora företag vi valt att exkludera. Detta innebär att vi ur materialet rensat bort 

företag som har internrevision, vilket är vår experimentvariabel. Detta motiveras med 

samma anledning som tidigare i detta stycke, att deras storlek hade gett en skev bild av 

studiens resultat. 

 

Övriga variabler 

I enlighet med tidigare forskning (Firth, 1985; Chan m fl., 1993), är bransch en kategori 

där flera variabler i vår studie erhållit ett signifikant samband med 

revisionskostnaderna. Vi använder Industri som referensvariabel i regressionen. I 

regressionen kan vi se att variablerna IT och Material hade ett signifikant negativt 

samband med revisionskostnaderna relativt Industri. Detta innebar att 

revisionskostnaderna minskade för resterande branscher relativt Industri. Denna 

branschuppdelning följer inte tidigare forskning, men tidigare forskning (Firth, 1985; 

Chan m.fl., 1993) har visat att bransch är en signifikant påverkande faktor för 

revisionskostnaderna. En förklaring till att Industri drog upp revisionskostnaderna är 

dels att många av Stockholmsbörsens absolut största företag tillföll kategorin och dels 

kanske branschen krävde mer omfattande revisioner som därför också medförde högre 

revisionskostnader. För att fastställa att bransch påverkade behövde vi inte erhålla 

signifikanta samband för alla branschvariabler, utan detta gavs av att variablerna IT och 

Material var starkt signifikanta vilket var ett tydligt resultat för att bransch påverkar 

revisionskostnaderna. Detsamma gällde för revisionsbyrå, men där var det signifikanta 

sambandet inte lika starkt. Tidigare forskning (Hay m.fl., 2006) delar ofta upp 

revisionsbyråerna i grupperna Big 4 eller inte Big 4 och finner då att Big 4 tar ut högre 

avgifter. Vårt resultat implicerar att PwC skulle vara dyrare än övriga Big 4. En 

förklaring till detta är att PwC reviderar många större bolag och att storlek är en starkt 

signifikant faktor till ökade revisionskostnader.  

 

Kontext kan ha en stor påverkan för studiens resultat. Vi genomförde denna studie på 

svenska noterade bolag. Den bör på grund av det homogena nordiska företagsklimatet 

(Franck & Sundgren, 2010) kunna generaliseras även till danska, norska och finska 

företag. De skillnader som finns gentemot och i tidigare forskning skulle till viss del 

kunna bero på vilken kontext de genomförts i. 4 av de 6 artiklar vi främst använt oss av 

för komplementperspektivet har genomförts i Oceanien, närmare bestämt Australien 
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eller Nya Zeeland, medan 4 av de 7 artiklar vi främst använt oss av för 

substitutperspektivet har genomförts i USA. Vi drar inga stora slutsatser utifrån detta, 

självklart finns skillnader i operationalisering och liknande i ovanstående studier men 

uppdelningen signalerar att kontexten har ett stort inflytande på hur 

revisionskostnaderna påverkas. 

 

KufoLager är vårt mått på komplexitet och en av de variabler som inte gav signifikans i 

vår modell. Detta är ett resultat som är mycket förvånande då operationalisering med 

hjälp av kundfordringar och lager i relation till totala tillgångar är något som finns i 

Simunics (1980) ursprungliga modell och sedan är frekvent använt (Hay m.fl., 2006). 

Enligt Hay m.fl. (2006) har en summering av kundfordringar och lager tidigare visat 

väldigt starka resultat. Det är nästan tio år sedan Hay m.fl. (2006) publicerade sin 

artikel. Studien i sig sammanställer forskning som bedrivits upp till cirka 35 år bakåt i 

tiden från dagens datum. En förklaring till att vi ej fått signifikans för KufoLager skulle 

kunna vara att dagens teknik underlättar revisionsarbetet vad gäller lager och 

kundfordringar. Mer IT-baserad redovisning och elektroniska register över lagerhållning 

och liknande skulle kunna vara starkt påverkande orsaker till detta. Risken att det skulle 

ha gått fel i datainsamlingen är inte särskilt stor då data hämtades från Reuters direkt till 

Excel utan möjlighet av felläsning av oss, samtidigt som extremvärden kontrollerades 

mot årsredovisningarna.  

 

Enligt Hay m.fl. (2006) råder det i princip inga tvivel om att det finns ett positivt 

samband mellan komplexitet och revisionskostnader. Vid operationaliseringen av denna 

variabel används vanligtvis ett mått som är baserat på antalet dotterföretag. Antingen 

antalet dotterbolag, antal utländska dotterbolag, eller liknande. Då detta är en metod 

som varit väldigt framgångsrik och väldigt ofta gett signifikans (Hay m.fl., 2006), såg vi 

det initialt som en självklarhet att använda ett liknande mått. I uppstartsfasen av 

datainsamlingen fann vi dock att denna information var svåråtkomlig och varken fanns 

att tillgå genom företagens årsredovisningar eller i Thomson Reuters Eikon. Med mer 

tid och större tillgång till data är ett mått baserat på antal dotterbolag att rekommendera. 

 

I modellen fick vi ingen signifikans för betavärde. Nikkinen och Sahlström (2003) 

finner betavärde signifikant för norska företag medan de inte får något signifikant 

samband för danska företag. Detta indikerar att det på finansiella marknader, vilka till 

stora delar liknar varandra, kan förekomma betydande skillnader. En tanke var att den 

oerhörda spridning av företag som finns på Nasdaq skulle ha en stor inverkan på 

betavärdet, detta då de stora bolagen på Large cap sannolikt handlas i mycket högre 

utsträckning än de små bolagen på Small cap. Trots att vi valde att dela vårt material för 
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att köra två separata regressioner med större och mindre bolag, fick vi ingen signifikans 

för betavärdet. 

 

Enligt teorin om low balling så fakturerar revisionsbyråerna lägre avgifter under de 

första åren av ett nytt uppdrag (DeAngelo 1981). Trots detta fann vi inte några 

signifikanta resultat för att företagen skulle få någon form av rabatt under de första åren 

med en ny revisor. En möjlig förklaring till detta är att den stora konkurrensen mellan 

revisionsbyråerna lett till en sådan prispress på marknaden att det inte längre finns 

utrymme för att en sådan rabatt.  

 

Under 2010 ändrades Aktiebolagslagens regler om revisorns mandattid från att vara fyra 

år till att i princip bli ett år (Regeringskansliet, 2010). Detta skapar en möjlig 

problematik för företagen som då använde sig av low balling. I och med lagändringen 

har det blivit lättare för företagen att byta revisor och således har säkerheten för 

revisionsbyråerna minskat. Det har blivit svårare att garantera längre uppdrag varför det 

inte är säkert att revisorerna vågar fakturera rabatterade belopp under de första åren av 

ett uppdrag. Det finns inte längre någon säkerhet om att dessa rabatter kommer att 

kunna tjänas igen under senare år, då kunderna enkelt skulle kunna byta revisor om 

avgifterna höjs. Även detta kan vara en förklaring till att vi inte funnit några signifikanta 

resultat för att low balling skulle bedrivas. 

 

Vår modell visade inga signifikanta resultat för ett samband mellan förekomsten av 

negativa resultat och revisionskostnadernas storlek. Firth (1997) undersöker norska 

företag och finner då inte heller något signifikant samband. Något som skulle kunna tala 

för att det finns en geografisk faktor av betydelse. Niemi (2002) finner dock ett 

signifikant negativt samband mellan förekomsten av negativa resultat och 

revisionskostnadernas storlek, vilket snarare talar mot ett enhetligt nordiskt samband. I 

stort sett har resultaten för en dummyvariabel för förekomster av negativa resultat varit 

varierande och inte sällan varit en variabel som saknat signifikans (Hay m.fl. 2006). En 

av Hay m.fl., (2006) möjlig förklaring till detta är att en för revisorerna så kallad kritisk 

gräns vid riskbedömning av företag inte nödvändigtvis är vid 0.  

 

Vi fann inget signifikant samband mellan koncentrerat ägande och storleken på 

företagets revisionskostnader. Hay m.fl., (2006) för en diskussion kring förekomsten av 

större ägare och argumenterar för att det möjligtvis finns en nationell aspekt då fyra 

studier från Storbritannien visat positiva samband, en amerikansk studie visat ett 

negativt samband och Firth (1997) som undersökt norska företag har, liksom oss, inte 

fått några signifikanta resultat. Precis som Hay m.fl. (2006) kan vi konstatera att 
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resultaten på området skiljer sig åt, kanske på grund av att en dominerande ägare skulle 

kunna stå för både minskad informationsasymmetri och ökat krav på kontroll. 

 

Regressionsmodellen vi använde i studien förklarade de externa revisionskostnaderna 

till 86,4 %. Det innebar att det var 13,6 % av revisionskostnaderna som inte förklarades 

av de operationaliseringar vi gjort. Ovan har vi beskrivit hur våra operationaliseringar 

kan har påverkat resultatet. Vi misstänker att det finns fler aspekter än dessa som 

förklarar kostnaden för den externa revisionen. En sådan aspekt är komplexitet. Ett 

högteknologiskt lager kan vara svårt att värdera och kräver specifik kunskap om lagrets 

innehåll för att genomföra en korrekt revidering. Komplexitet kan också uttrycka sig i 

komplicerade finansiella upplägg, där flera länder och olika typer av finansiella 

instrument är inblandade, vilket också kräver inblick i sådan verksamhet från revisorn. 

 

Revisorernas användande av internrevisionen 

Enligt de artiklar som funnit resultat i enlighet med substitutperspektivet (Wallace, 

1984; Felix m.fl., 2001; Ho & Hutchinson, 2010; Prawitt m.fl., 2011; Abbot m.fl., 2012; 

Mohamed m.fl., 2012; Abbas & Aleqab, 2013) så minskar internrevisionen kostnaden 

för den externa revisionen. Ur det perspektivet är det märkligt att denna studie funnit 

helt motsatta resultat. I substitutperspektivet kan de externa revisionskostnaderna antas 

minska bland annat på grund av att internrevisionen kan förbereda för och assistera den 

externa revisorn. Trots detta finner vår studie att detta inte är tillräckligt för att minska 

de externa revisionskostnaderna. Att internrevisionen ökar revisionskostnaden ser vi 

kunna bero på att revisorerna inte använder sig av det internrevisionen har förberett. Det 

vill säga att kommunikationen eller förtroendet mellan de interna och externa 

revisorerna är för dåligt. Flera studier har undersökt det förtroende externrevisorer har 

för internrevisorer (Felix m.fl., 2001; Prawitt m.fl., 2011; Bame-Aldred m.fl., 2013) och 

detta har visat att det inte finns entydiga svar och att det är komplext att undersöka.  

 

Som tidigare nämnt så regleras vilka den externa revisorn får använda sig av i ABL 

(SFS 2005:551) 9 kap 18 §. Där står att revisorn vid revisionen inte får anlita någon 

som inte är behörig att vara revisor. Det är ett rimligt krav för att upprätthålla 

professionen. I lagtexten formuleras det att om det reviderade bolaget har anställda med 

uteslutande eller huvudsaklig uppgift att bedriva den interna revisionen, så får revisorn 

anlita dessa i den omfattning det är överensstämmande med god revisionssed. Detta 

innebär att det absolut finns utrymme för den externa revisorn att i sin revision använda 

sig av internrevisorerna eller vad de förberett. Detta anser vi också visar på att ur ett 

legalt perspektiv så värderas den oberoende granskningsfunktion, som internrevisionen 

faktiskt är, högt. Det är också tydligt uttryckt att internrevisionen i detta sammanhang 

alltså inte kan ersättas av en avdelning eller institution med annat ändamål. Trots detta 
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ser vi att de externa revisorernas förtroende för internrevisionen är lågt (Prawitt m.fl., 

2011). 

 

Vi ser den eventuella bristen på förtroende mellan externa och interna revisorer som en 

möjlig anledning till att den interna revisionen ökar kostnaderna för den externa 

revisionen. Detta då vi antar att en extern revisor som inte litar på den interna revisorn 

eller dennes arbete inte heller i sin revision kommer använda sig av det den interna 

revisorn förberett. Om den externa revisorn inte använder det tidigare förberedda i sin 

revision så kan de medel från företaget som använts till detta förberedande ses som 

bortslösade. Detta kapital tillsammans med den ökade kostnaden den externa revisorn 

behöver ta för att inget av det förberedda kan användas medför att det är rimligt att 

internrevisionen inte sänker kostnaden för den externa revisionen, utan faktiskt ökar 

den. Gällande kommunikationen mellan interna och externa revisorer så skriver 

Internrevisorerna (2015) att dokumentationen över genomförda revisionsaktiviteter är 

absolut nödvändigt för samverkan mellan interna och externa revisorer. Om denna 

dokumentation, och i förlängningen kommunikationen, är bristfällig så kommer 

troligtvis inga synergieffekter att uppstå på grund av avsaknaden av samverkan. Detta 

anser vi skulle kunna vara en anledning till att revisionskostnaderna påverkas i enlighet 

med komplementperspektivet. 

 

Internrevision som signal 

Enligt agentteorin är det principalen som anlitar företagets revisor för att övervaka 

agenten (Jensen & Meckling, 1976). Detta är således en agentkostnad vilken bland 

annat används för att reducera problemen med moral hazard och den intressekonflikt 

som föreligger mellan agent och principal (ibid.). Anderson m.fl. (1993) argumenterar 

för att internrevisionen utgör en övervakningsmekanism och kan ses som en 

agentkostnad. 

 

Förekomsten av internrevision är till stor del lagstyrd (SOU 2004:130b; SFS 

1995:1554). Dock har företagsledningen makten att bedöma och avgöra huruvida 

företaget är i behov av en internrevisionsfunktion (SOU 2004:130b). Således bör det ses 

som att det är företagsledningen som instiftar internrevisionen. Internrevisionen bör 

därför till större del fungera som ett effektiviserings- och övervakningsverktyg som 

uppfyller ledningens intressen snarare än ägarnas, varför det inte är ett klart exempel på 

en övervakningsmekanism. Precis som alla andra individer så är internrevisorer 

nyttomaximerande och prioriterar sitt egenintresse. Då de är anställda av företaget är det 

svårt att se internrevisionen som ett oberoende granskningsorgan, och således bör 

revisorer vara kritiska till sanningshalten och korrektheten i arbetet som utförs av 
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internrevisorerna. Ett tankesätt som till stor del stöds av Agarwal & Medury (2014) som 

också ifrågasätter internrevisorernas oberoende. 

 

Detta resonemang är kanske främst något som förkastar substitutperspektivet, då 

perspektivet antar att internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion. Att i 

agentteorin hitta stöd för komplementperspektivet är aningen svårare. Enligt 

komplementperspektivet skulle förekomsten av en internrevisionsfunktion då leda till 

att ägarna finner ett större behov av att granska företaget eller får incitament att 

efterfråga en mer omfattande granskning. Kanske är det troligare att det är behovet av 

kontroll som skapar internrevisionsfunktionen och inte tvärt om.  

 

En förklaring till studiens resultat är att revisionsuppdraget blir mer tidskrävande då 

företagen har ytterligare en avdelning som ska granskas. Detta är en osannolik 

förklaring som vi vill nämna men förkasta. En annan troligare tanke är att 

företagsledningen genom att inrätta och ha en internrevisionsfunktion försöker förmedla 

en hög grad av seriositet till ägarna. Det vill säga att företagsledningen genom att inrätta 

en internrevisionsfunktion signalerar till ägarna att det bedrivs ett aktivt arbete med 

kontroller och effektivisering. Detta för att uppmärksamma att ledningens och ägarnas 

intressen faktiskt stämmer överens och att det varken är nödvändigt att inkludera 

riskpremier i ersättningen till agenterna eller bedriva andra kontrollaktiviteter i lika stor 

utsträckning.  

7.1 Begränsningar 

I den här studien undersökte vi internrevisionens påverkan på ett företags 

revisionskostnader. Vi är medvetna om att studien genomförts med vissa begränsningar. 

Det finns en risk att vi inte lyckades fånga tillräckligt bra variabler för det vi vill mäta. 

Genom att forma internrevisionens förekomst som en dummyvariabel har vi tydligt 

avgränsat vad variabeln mäter, så det inte råder tvivel kring detta. Dock kvarligger 

risken för att vi valt dåliga variabler, till exempel att vår dummyvariabel för 

internrevision endast mäter förekomsten och inte mängden internrevision. Det innebär 

att ett företag som har 10 internrevisorer och då troligtvis investerar relativt mer i sin 

internrevision än ett företag med endast 1 internrevisor, är lika mycket värda gällande 

internrevisionen i vår studie. Detta är en begränsning i vår studie, men studiens syfte är 

tydligt avgränsat till att studien skulle undersöka internrevisionens påverkan och detta 

har presenterats med signifikanta resultat. 

 

Denna studie har inte genomfört några enkätstudier utan endast inhämtat offentlig data, 

vilket annars hade bidragit till en mer informationsrik studie. Vi kan också vid 

inhämtandet av denna data gjort feltolkningar. Då vi avläst en del av informationen ur 
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årsredovisningar finns risken för att vi tolkat innehållet fel och till exempel antecknat att 

ett företag haft internrevision trots att företaget saknar detta. Vi har vid avläsningar varit 

väldigt noggranna så denna risk bör vara ytterst begränsad, men vi reserverar oss för 

risken. En annan begränsning är att denna studie endast undersökt ett år, med undantag 

för de variabler som krävt att flera år undersökts, som Förlust eller Byråbyte. Hade 

denna tvärsnittsstudie istället genomförts som en longitudinell studie hade studien fått 

en mer djupgående bild av internrevisionens påverkan på revisionskostnaderna. Ett 

argument mot detta är att internrevision är ett relativt nytt ämne i Sverige, i alla fall i 

hänsyn till när Svensk kod för bolagsstyrning infördes. Därför är det inte givet att 

utvecklingen av internrevisionens påverkan under 2000-talet hade gett en bra bild av 

internrevisionens påverkan idag. Som tidigare nämnt är en begränsning i denna studie 

också att vi tagit bort företag på grund av avsaknad av data och rensade extremvärden.   

7.2 Normativa implikationer 

För företagsledningar kan denna studies resultat tolkas på flera sätt. En tolkning är att 

eftersom internrevision ger dyrare revisionskostnader, så bör internrevision inte införas. 

Som Jensen och Meckling (1978) upplyser oss om säger agentteorin att företag är 

vinstmaximerande. Att då agera på ett sätt som höjer företagets kostnader borde ses som 

irrationellt. Så ur ett strikt kostnadsperspektiv borde denna studie få företagen att sluta 

investera i internrevision. Rimligtvis bör dock en funktion som syftar till att 

effektivisera företagets processer medföra kostnadsbesparingar för företaget, men detta 

är inget som vår studie har undersökt. En annan tolkning är att företag som vill ha en 

externrevision som är dyrare, eller framförallt bättre och mer ingående men där 

kostnaden troligen medföljer, också bör införa och investera i internrevision. 

 

För lagstiftare och normgivare kan studiens resultat vara intressant i bemärkelsen att 

den signalerar att ökade krav på intern revision och kontroll också ökar kontrollen för 

den externa revisionen. Det är en viktig kunskap för reglerande organ att den interna 

och externa revisionen har ett så nära samband och detta bör tas hänsyn till vid 

förändringar i normgivningar och lagstiftande. 

7.3 Framtida forskning 

I den här studien undersökte vi hur de bolag med internrevision skiljer sig från de utan 

internrevision. En framtida studie skulle istället för att undersöka huruvida bolagen har 

internrevision, kunna undersöka hur de med internrevision skiljer sig sinsemellan. Med 

den betydligt mindre mängden företag skulle man också ha tid att samla in flera 

uppgifter och skulle då kunna samla in data om exempelvis hur mycket företaget 

investerar i sin internrevision, hur många anställda deras internrevisionsfunktion har och 

vilken erfarenhet som finns ackumulerad bland de anställda. Denna data skulle sedan 
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kunna analyseras och jämföras mellan de olika företagen och även testas mot företagens 

revisionskostnader för en djupare inblick i vilka aspekter av internrevisionen som 

påverkar kostnaderna för den externa revisionen. 

 

Istället för att undersöka internrevisionens påverkan på revisionskostnaderna, vore det 

intressant att rikta ljuset mot vilka variabler som påverkar internrevisionen. Vi har i 

denna studie sett att den förekomsten av internrevision ökar de externa 

revisionskostnaderna. En naturlig fråga är då vilket värde som internrevisionen tillför? 

Det finns forskning om detta, men den är begränsad och det finns definitivt utrymme för 

ytterligare studier som dessutom kan undersöka om de variabler som används idag är de 

bästa eller om det finns mer optimala sätt att mäta olika aspekter av internrevisionen. 

Detta skulle ge en djupare förståelse för internrevisionens upp- och förekomst och i 

förlängningen även öka insikten om dess påverkan på de externa revisionskostnaderna. 
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Appendix A 
 

Tabell 6: OLS-skattning av Revkost (utan Storlek) (n=179)  

Förklaringsvariabel  B SE(b) VIF 

 

 

  

 

Internrevision  1,442*** 0,209 1,566 

Bytebolag  -0,011 0,227 1,092 

Ägarandel  0,090 0,444 1,439 

Andrauppdrag  0,079*** 0,020 1,139 

Förlust  -0,391** 0,156 1,230 

Beta  0,847*** 0,211 1,358 

KufoLager  -0,683 0,479 1,375 

IT  -0,767*** 0,200 1,592 

Tele  -0,397 0,486 1,150 

Dagligvaror  0,043 0,354 1,193 

Sällanköpsvaror  -0,301 0,215 1,320 

Material  -0,444 0,317 1,288 

Hälsa  -0,783*** 0,232 1,577 

Energi  -0,412 0,415 1,243 

KPMG  -0,117 0,181 1,244 

EY  -0,389** 0,184 1,373 

Deloitte  -0,589** 0,251 1,206 

GT  -1,015* 0,549 1,105 

Mazars  -1,957** 0,923 1,053 

(Constant)  13,717*** 0,439  

     

F-statistik  15,308   

Signifikans F-statistik 0,000   

Justerad R2  0,604   

Anm: Notera att * indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** 

på 5 procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
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Tabell 7: OLS-skattning av Revkost (n=90) Stora företag  

Förklaringsvariabel B SE(b) VIF 

Internrevision 0,475*** 0,130 1,693 

Storlek 0,511*** 0,046 2,246 

Bytebolag -0,328 0,201 1,370 

Ägarandel -0,629* 0,375 1,711 

Andrauppdrag 0,017 0,014 1,323 

Förlust 0,142 0,130 1,211 

Beta -0,328 0,201 1,869 

KufoLager 0,037 0,445 1,642 

IT -0,008 0,188 1,332 

Tele -0,683* 0,381 1,314 

Dagligvaror -0,321 0,208 1,294 

Sällanköpsvaror -0,222 0,143 1,243 

Material -0,803*** 0,210 1,325 

Hälsa -0,290 0,224 1,309 

Energi -0,38 0,320 1,374 

KPMG -0,101 0,133 1,314 

EY -0,248* 0,141 1,382 

Deloitte -0,022 0,239 1,247 

(Konstant) 4,516*** 0,967  

 

F-statistik 18,668 
 

 

Signifikans F-statistik 0,000   

Justerad R2 0,786   

Anm: Notera att * indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 

procents nivå och *** på 1 procents nivå. 
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Tabell 8: OLS-skattning av Revkost (n=89) Små företag  

Förklaringsvariabel B SE(b) VIF 

Storlek 0,427*** 0,058 1,588 

Bytebolag -0,090 0,149 1,093 

Ägarandel 0,605* 0,313 1,529 

Andrauppdrag 0,029 0,018 1,350 

Förlust 0,156 0,119 1,596 

Beta 0,027 0,158 1,247 

KufoLager 0,148 0,316 1,536 

IT 0,000 0,163 2,798 

Tele -0,042 0,363 1,309 

Dagligvaror 0,055 0,491 1,212 

Sällanköpsvaror 0,025 0,202 1,992 

Material -0,124 0,288 1,610 

Hälsa -0,028 0,178 2,652 

Energi -0,094 0,322 1,532 

KPMG -0,174 0,136 1,357 

EY -0,197 0,143 1,814 

Deloitte -0,267 0,163 1,403 

GT -0,056 0,29 1,236 

Mazars -1,255*** 0,474 1,131 

(Konstant) 4,267*** 1,166  

 

F-statistik 6,09 
 

 

Signifikans F-statistik 0,000   

Justerad R2 0,524   

Anm: Notera att * indikerar statistisk signifikans på 10 procents nivå, ** på 5 

procents nivå och *** på 1 procents nivå. 


