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Abstract 

Title  Audit committees - do they affect the audit fee? Evidence from the 

Stockholm stock exchange 

Authors   Josef Evaldsson and Elin Mattsson 

Supervisor   Linus Axén and Torbjörn Tagesson 

Keywords   Audit committee; Audit fee; Audit committee member; Code of corporate 

governance 

Introduction  Since 2009 it has been legislated that Swedish listed public companies 

should establish an audit committee. The law and the code gives the board 

as a whole the possibility to operate the function of the committee. Former 

research of audit committee’s effect on audit fee have been made in several 

countries with various results. In this study, we aim to analyze how audit 

committees in companies listed on the Stockholm stock exchange can 

affect the audit fee.  

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

committees and its characteristics affect the external audit fees of 

companies listed on the Stockholm stock exchange.   

Method  This quantitative study has a cross section design and a deductive 

approach. By studying documents, the annual reports of the companies 

listed on the Stockholm stock exchange, data will be collected and then 

analyzed in regression models. We have operationalized our variables 

according to former studies and research. The hypotheses have been 

written on the basis of former research and two perspectives of demand 

and risk. 

Conclusion  The results in this study show that the existence of audit committees have 

a positive relationship with audit fee. Also the activeness of the committee 

has a positive influence on audit fee. The results can be explained by the 

audit committee, especially active committees, on one hand lowers the 

overall audit risk but on the other increases the demand of higher audit 

quality, which outweighs the lowered audit risk. 



 

  



 

Sammanfattning 

Titel  Revisionsutskott - hur påverkar de revisionskostnaden? Bevis från 

Stockholmsbörsen 

Författare  Josef Evaldsson och Elin Mattsson 

Handledare  Linus Axén och Torbjörn Tagesson 

Nyckelord  Revisionsutskott; Revisionskostnad; Revisionsutskottsledamöter; 

Bolagsstyrningskoden 

Introduktion  Sedan 2009 har det varit lagstiftat att svensknoterade publika bolag ska 

inrätta revisionsutskott. Lagtext och Koden ger dock möjlighet att låta 

styrelsen som helhet sköta utskottets uppgifter. Tidigare studier har 

genomförts i flertalet länder, där resultaten av revisionsutskottens 

påverkan på revisionskostnaden har varierat. Vi vill i denna studie 

undersöka hur revisionsutskott påverkar revisionskostnaden i 

svensknoterade bolag.  

Syfte  Syftet med vår studie är att förklara hur revisionsutskottens förekomst och 

karaktär påverkar revisionskostnaden för bolag noterade på 

Stockholmsbörsen.  

Metod  Denna kvantitativa studie har en tvärsnittsdesign och en deduktiv ansats. 

Genom dokumentstudier har data i årsredovisningar från bolag noterade 

på Stockholmsbörsen samlats in för att sedan analyseras i 

regressionsmodeller. Operationalisering har i så stor utsträckning som 

möjligt gjorts i enighet med tidigare forskning. Vidare har hypoteser 

formulerats utifrån tidigare forskning med utgångspunkt ur ett efterfråge- 

och riskperspektiv.  

Slutsats  Våra resultat visar att förekomsten av revisionsutskott har positivt 

samband med revisionskostnader. Även revisionsutskottets aktivitet har 

visat sig ha positiv påverkan på revisionskostnader. Resultaten förklaras 

av att revisionsutskott, och särskilt aktiva sådana, visserligen sänker den 

allmänna revisionsrisken men att en ökad efterfrågan av högre 

revisionskvalitét överväger den minskade revisionsrisken. 
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1. Introduktion 

Avsnittet ger en introduktion kring ämnet revisionsutskott, bakgrunden till problemet, 

beskriver kort tidigare studier inom ämnet och ämnar introducera läsaren till studiens 

syfte. 

1.1 Bakgrund  

Revisionsutskott är en del i bolagsstyrelsen med syfte att, som oberoende part, övervaka 

och granska kvalitén och oberoendet i företagets finansiella rapportering samt intern och 

extern revision (Aktiebolagslagen [ABL], 8:49 b; Merchant & Van der Stede, 2012; 

Brennan & Kirwan, 2015). Det är utsedda styrelseledamöter som utgör revisionsutskottet, 

men det finns också möjlighet för styrelsen i sin helhet att fullgöra utskottets uppgifter 

(ABL 8:49 a). Precis som i många andra länder med utvecklade kapitalmarknader, har 

Sverige lagkrav på att ledamöterna i utskottet ska vara oberoende och besitta finansiell 

kunskap (Merchant & Van der Stede, 2012; ABL 8:49 a).  

Behovet av revisionsutskott har sina rötter i agentproblemet, det vill säga separationen av 

ägande och kontroll i bolag (Jensen & Meckling, 1976). Agentproblemet leder till behov 

av övervakning (DeZoort m. fl., 2012; DeFond & Zhang, 2014) vilket till stor del utförs 

av styrelsen för att kunna skydda ägares och intressenters intressen (DeZoort m. fl., 2012). 

Styrelsen överför en del av sitt övervakningsansvar till revisionsutskott (ibid.) i syfte att 

stärka kontrollprocessen (DeFond & Zhang, 2014). 

De senaste två decennierna har det skett stora förändringar inom området för 

bolagsstyrning på global nivå (Hooghiemstra & van Ees, 2011), men det var först år 2009 

som det lagstiftades i ABL om revisionsutskott i svenska publika aktiebolag (2009:565). 

Detta kan tyckas sent, med tanke på att en diskussion om revisionsutskott uppkommit i 

en svensk kontext redan i mitten av 1980-talet och framåt, efter att flera skandaler med 

aggressiva redovisningsfusk uppdagats, exempelvis Fermentaskandalen 1986, 

Prosolviaskandalen 1998 samt Skandiaskandalen under tidiga 2000-talet (Mjölnevik, 

2010). Vid tiden efter Fermentaskandalen var intresset för införandet av krav på 

revisionsutskott mycket svagt från flertalet styrelseledamöters sida, och det skulle dröja 

nästan två decennier innan förslag om revisionsutskott skulle komma att realiseras 

(Mjölnevik, 2010). Carlsson (1988) var en av de första att förespråka revisionsutskott i 
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svenska publika bolag, och hävdade att det vid denna tid förekom revisionsutskott i 85 % 

av de amerikanska börsbolagen. Carlsson (1988) menar att Fermentaskandalens tragiska 

utgång hade kunnat förhindras, eller åtminstone lindrats, om ett revisionsutskott funnits i 

styrelsen, med ansvar över interna och externa revisionsprocesser.  

Förarbetet till den amerikanska lagstiftningen beskriver revisionsutskottets uppgift på 

följande sätt: "[...] the audit committee should encourage procedures that promote 

accountability […] ensuring that management properly develops and adheres to a sound 

system of internal control" (Blue Ribbon Committee [BRC] 1999, s 38). BRCs 

beskrivning är av betydelse även i den svenska kontexten, eftersom utformningen av 

svenska revisionsutskott har inspirerats av de amerikanska utskotten (Young, 2002). 

Mycket tyder på att revisionsutskotten har fått ökat ansvar över den finansiella 

rapporteringen (Beasley m. fl., 2009).  

1.2 Problematisering  

Det finns ett flertal genomförda studier som behandlar revisionsutskottens påverkan på 

externa lagstadgade revisionskostnader, vilka har gett varierande resultat (Collier & 

Gregory, 1996; Abbott m. fl., 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 2006; Krishnan & 

Visvanathan, 2009). Vi kommer fortsättningsvis benämnda dessa kostnader som endast 

revisionskostnader. Flera studier har påpekat att ett välfungerande revisionsutskott 

visserligen sänker den allmänna revisionsrisken, men att dessa utskott också efterfrågar 

och uppmuntrar en högre grad av revisionskvalité (Collier & Gregory, 1996; Abbott m. 

fl., 2003). Effekten kan alltså bli att karaktärsdrag såsom oberoende, aktivitet och 

finansiell kompetents inom revisionsutskott, vilka anses bidra till effektivitet i 

revisionsutskottens kontrollfunktion, ökar kostnaden för extern revision. Abbott m. fl. 

(2003) förklarar det som att revisionsutskotten agerar inom sin befogenhet för att 

säkerställa att revision genomförs i större utsträckning. Dessa resultat utesluter dock inte 

att revisionsutskott som är effektiva i sin kontrollfunktion samtidigt kan minska risken 

för felaktigheter ur revisorns perspektiv, vilket ett flertal studier påpekar (Wallace 1984; 

Stewart & Munro, 2007; Krishnan & Visvanathan, 2009).  Det är således sannolikt att 

revisionsutskottens effektivitet ökar efterfrågan på revision, vilket leder till en ökad 

revisionskostnad, samtidigt som dessa sänker revisionsrisken, vilket leder till en lägre 

revisionskostnad (se Figur 1). Därmed finns en fortsatt relevans i att undersöka hur 

effektiva revisionsutskott påverkar kostnaden för extern revision.  
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Figur 1: Översikt av revisionsutskottens påverkan på revisionskostnad. 

Det finns en problematik i att uttala sig om revisionskvalité då det är ett komplext begrepp 

som dels definierats på olika sätt (jämför DeAngelo, 1981, och DeFond & Zhang, 2014) 

och som dels kan operationaliseras på olika sätt (DeFond & Zhang, 2014). En högre 

revisionskostnad antas implicera en högre revisionskvalité eftersom ett fler antal nedlagda 

timmar antas skapa en större försäkran om de finansiella rapporternas riktighet (Francis, 

2004). Att undersöka revisionskostnader skapar därför möjlighet att även diskutera 

revisionskvalité.  Enligt DeFond & Zhang (2014) används revisionskostnad frekvent som 

proxy för revisionskvalité (se Collier & Gregory, 1996; Goodwin-Stewart & Kent, 2006). 

Det är särskilt lämpligt att använda revisionskostnad, i syfte att uttala sig om 

revisionskvalité, eftersom revisionskostnaden visar resultatet av både den 

riskminsknings- samt efterfrågeeffekt som revisionsutskott förväntas leda till (DeFond & 

Zhang, 2014).  

Studier av revisionsutskottens påverkan på revisionskostnader för bolag noterade på 

Stockholmsbörsen motiveras av det kunskapsgap som existerar då vår litteratursökning 

funnit tidigare forskning genomförd i ett flertal länder (Collier & Gregory, 1996; Abbott 

m. fl., 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 2006), men ingen i Sverige. Vår studie förväntas 

alltså kunna ge ett empiriskt bidrag när vi undersöker huruvida tidigare studiers resultat 

kan appliceras på bolag noterade på Stockholmsbörsen. Vidare motiveras studien av 

DeZoort m. fl. (2002) som hävdar att forskning kring revisionsutskotten som 

kontrollfunktion bör fokuseras till länder eller områden vars styrningsmodeller avviker 

från de typiska anglo-amerikanska. Franck och Sundgren (2012) menar att Sverige är 

intressant i det avseende att dess styrningskultur är influerad av både anglosaxiska och 

kontinentaleuropeiska traditioner. Ett exempel på detta är att det i såväl amerikansk 

Behov av övervakning 

Implementering av revisionsutskott 

Effektivitet i revisionsutskotten 

Ökad efterfrågan på revision 

→ Ökad revisionskostnad 

Minskad revisionsrisk 

→ Minskad revisionskostnad 
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lagtext (Sarbanes-Oxley Act [SOX], 2002) som i Treadway Commission (Young, 2002) 

uttrycks att det är främst revisionsutskottet som har ansvar för att finansiell rapportering 

är riktig och korrekt. Här ser vi alltså en skillnad från Sverige, där något liknande krav 

inte finns uttryckt (se Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015a; ABL 8:49 b). En 

ytterligare skillnad går att utläsa bland forskning som påpekar att amerikanska revisorer 

håller en högre revisionskvalité än omvärlden, i syfte att skydda byråns rykte och undvika 

kostsamma stämningsförfaranden (DeAngelo, 1981; Francis & Krishnan, 1999). 

Sammantaget motiveras studien av det empiriska bidrag som tillförs när tidigare studiers 

undersökningskoncept förs över på bolag noterade på Stockholmsbörsen.  

1.3 Syfte   

Syftet med vår studie är att förklara hur revisionsutskottens förekomst och karaktär 

påverkar revisionskostnaden för bolag noterade på Stockholmsbörsen. 
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2. Institutionalia 

Detta kapitel beskriver lagar, förordningar och standarder som rör revisionsutskott, vilka 

bolag noterade på Stockholmsbörsen omfattas av.  

Revisionsutskott regleras av lagen (2009:565) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), 

främst i aktiebolagslagens åttonde kapitel, men även i nionde. I åttonde kapitlet (ABL, 

8:49 a) beskrivs att noterade aktiebolag ska ha infört ett revisionsutskott i styrelsen samt 

förutsättningar för sammansättning av utskottet gällande oberoende samt redovisnings- 

eller revisionskompetens. Det framgår även vad som tillåter undantag från att ha 

revisionsutskott, det vill säga när det är tillåtet att styrelsen som helhet utför 

revisionsutskottets uppgifter.  

Vidare i 8 kap. § 49 b (ABL) beskrivs utskottets uppgifter och ansvar. Granskning ska 

göras både internt och externt, där finansiell rapportering och internrevision såväl som 

den externa revisorns opartiskhet ska övervakas. Utskottet har även i uppgift att till 

bolagsstämman lämna förslag till extern revisor vid revisorsval.  

Aktiebolagslagen 9 kap. § 6 a (2009:565) förklarar när revisorn ska rapportera direkt till 

revisionsutskottet. Direktrapportering ska göras när viktiga omständigheter framkommer 

under revisionen. Dessa omständigheter gäller särskilt brister inom internkontroll av den 

finansiella rapporteringen. Den externa revisorn ska dock årligen lämna rapport till 

revisionsutskottet som försäkrar revisorns oberoende och opartiskhet (9 kap. § 6 b, ABL). 

Denna skriftliga försäkran bör enligt FAR (2012) lämnas efter att revisorn har lämnat den 

årliga redovisningen av uppdrag vid sidan av den lagstadgade revisionen eller senast i 

samband med revisionsberättelsen. 

En skillnad mellan de svenska och amerikanska regleringarna är rekommendationer om 

mötesfrekvensen. SOX anger ett krav om minst fyra revisionsutskottsmöten per år 

(Merchant & Van der Stede, 2012), någon liknande standard finns varken i 

Aktiebolagslagen (2005:551) eller i någon av utgåvorna av Svensk kod för bolagsstyrning 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2005; 2008; 2010; 2015a).  

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) har innehållit direktiv om revisionsutskott sedan 

den första utgåvan 2005 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2005). Sedan dess har 

formuleringarna i Koden förändrats från att i början vara mer detaljerade till att i 2015 års 

kod vara mindre ingående på utformning och arbetsuppgifter. Ändringarna har anpassats 
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till EU-direktiv som införts (2006/43/EG) och införandet av lagkrav på revisionsutskott i 

publika bolag (2009:565). 
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3. Vetenskaplig metod  

Kapitlet vetenskaplig metod förklarar studiens design och forskningsansats samt ger en 

kort beskrivning av de teorier som ger grunden till denna studie.  

3.1 Forskningsansats  

Syftet med vår studie är att förklara hur revisionsutskottens förekomst och karaktär 

påverkar revisionskostnaden för bolag noterade på Stockholmsbörsen. För att uppfylla 

detta syfte används en kvantitativ forskningsdesign, där mätning är den viktigaste 

angelägenheten (Bryman & Bell, 2011). Genom mätningar av revisionskostnader och 

variabler relaterade till revisionsutskott anser vi att vi har störst möjlighet att undersöka 

revisionsutskottets påverkan på revisionskostnaderna. Flertalet tidigare studier behandlar 

revisionskostnader (Simunic, 1980; Abbott m. fl., 2003; Bell, Doogar & Solomon, 2008) 

och kostnadsmodeller finns redan etablerade. Därför har vi valt att angripa problematiken 

med en deduktiv ansats, där teorier leder fram till förklaringar av orsakssamband (Bryman 

& Bell, 2011). En deduktiv ansats genomförs allt som oftast genom kvantitativ metod 

(ibid.). Utifrån tidigare forskning formulerar vi hypoteser som vi testar mot den empiri 

som samlats in (Jacobsen, 2002). Dessa hypoteser bygger på förväntningar om olika 

faktorer och variabler, relaterade till revisionsutskott, och deras påverkan på 

revisionskostnaden. Tidigare forskning har fokuserat på revisionsutskottens påverkan på 

revisionskostnaderna (Collier & Gregory, 1996; Abbott m. fl., 2003; Goodwin-Stewart & 

Kent, 2006). Vi vill nu flytta deras undersökningskoncept till en svensk kontext eftersom 

studier med samma syfte inte tidigare har genomförts på svensknoterade börsbolag. 

Vi inser dock nackdelarna med deduktiv ansats, relativt induktiv. Exempelvis finns risken 

att förbise annan användbar litteratur och information än den vi fann relevant i vår 

litteratursökning, vilket skulle kunna leda till att vi går miste om viktiga variabler och 

samband av betydande karaktär som hade kunnat utforskas exempelvis i en kvalitativ 

undersökning (Jacobsen, 2002). Genom välstrukturerad datainsamling av offentlig 

information från årsredovisningar finns förhoppningar om att nå ett generaliserbart 

resultat i analysen (Jacobsen, 2002). Eftersom vi genomför en kvantitativ studie faller det 

sig naturligt med ett realistiskt perspektiv där en så sann verklighet som möjligt ämnar 

speglas. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) görs detta genom att studien fokuserar på 
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underliggande mekanismer och strukturer som påverkar aktörerna. De karaktärsdrag och 

egenskaper i revisionsutskotten vi studerar, och använder som variabler i studiens 

modeller, måste anses vara sådana underliggande mekanismer och strukturer. 

Då studien avser att undersöka hur revisionsutskott och dess egenskaper påverkar 

revisionskostnader hos en stor mängd företag vid en specifik tidpunkt har vår studie en 

tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2011; Jacobsen, 2002). Styrkan med detta är att vi kan 

finna samband mellan variabler och jämföra utfallet mellan flertalet företag, medan 

svagheten är att kausala samband är svåra att finna, på grund av att kostnadsutvecklingen 

över tid inte studeras (Bryman & Bell, 2011).  

3.2  Val av teori  

Då studiens syfte är att förklara hur revisionsutskottens förekomst och karaktär påverkar 

revisionskostnaden för bolag noterade på Stockholmsbörsen har agentteorin (Jensen & 

Meckling, 1976) fungerat som teoretisk utgångspunkt tillsammans med Simunics (1980) 

revisionskostnadsmodell, samt teori om vad som skapar revisionskvalité (DeAngelo, 

1981; DeFond & Zhang, 2014). Agentteorin är en viktig utgångspunkt i studien eftersom 

det är agentproblemet som skapar en efterfrågan för övervakningsinstrument, såsom 

revision och revisionsutskott (DeFond & Zhang, 2014). Revisionskostnadsmodellen 

(Simunic, 1980) används som grund då vi ämnar förklara revisionskostnadens storlek, 

och vår studie tillför variabler rörande revisionsutskott i modellen. 

Revisionskostnadsmodellen (Simunic, 1980) kommer kompletteras av Hay, Knechel och 

Wong (2006) som sammanställt litteratur kring revisionskostnad, och visar bland annat 

att revisionsutskott förväntas påverka revisionskostnaden. 

I utformandet av våra modeller har tidigare forskning rörande revisionsutskottens 

påverkan på revisionskostnader (ex Collier & Gregory, 1996; Abbott m. fl., 2003; 

Goodwin-Stewart & Kent, 2006; Krishnan & Visvanathan 2009) varit en viktig 

utgångspunkt. Revisionskostnad är ett mycket väl utforskat ämne där tillförlitliga 

modeller med hög förklaringsgrad har etablerats (DeFond & Zhang, 2014). Vi utnyttjar 

alltså den deduktiva ansatsen och utgår från etablerade modeller av revisionsutskottens 

påverkan på revisionskostnaden, för att således bidra med ett tillförlitligt empiriskt 

bidrag. 
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I och med studiens syfte blir även teori kring vad som påverkar revisionskvalité relevant. 

Definitionen av revisionskvalité har länge varit “[…] the market-assessed joint 

probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting 

system, and (b) report the breach” (DeAngelo, 1981, s 186). Definition tenderar att beakta 

revisionsrisk men utesluter efterfrågan av revisionskvalité. Efterfrågan an 

revisionskvalité är en relevant aspekt i studier av revisionsutskott, då utskottens 

efterfrågan har visat sig innebära en viktig påverkan på omfattningen av revisionen i 

företaget (Collier & Gregory, 1996; Goodwin-Stewart & Kent, 2006; Krishnan & 

Visvanathan, 2009). DeFond och Zhang (2014) erbjuder en alternativ definition där 

revisionskvalité bestäms av en jämvikt av efterfrågan och utbud. Teori om vad som 

påverkar revisionskvalité skapar således en viktig förutsättning i framtagande av 

hypoteser, där vi ser såväl risk som efterfrågan som två utgångspunkter. 
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4. Teori 

Teorikapitlet syftar till att skapa förståelse kring revisionskostnader och revisionsutskott, 

vilket ligger till grund för de slutsatser vi förväntas dra längre fram. Vi kommer 

presentera agentteori, revisionskostnadsteori samt två olika perspektiv gällande 

revisionsutskottens påverkan på kostnad för extern revision. Tidigare forskning 

presenteras och leder tillsammans med de två perspektiven fram till studiens hypoteser. 

4.1 Agentteori 

Agentteorin grundar sig i agentproblemet där det uppstår en intressekonflikt mellan agent 

och principal, som i sin tur grundas i separationen av ägande och kontroll (Jensen & 

Meckling, 1976). Det är detta agentproblem som har lett fram till efterfrågan av revision 

(ibid.). Principalen utgörs av ägaren medan agenten är företagsledningen som har anställts 

för att utföra det arbete som principalen fördelat (Eisenhardt, 1989). Vidare finns flera 

olika sätt att övervaka ledningen, så att resurser allokeras och investeras på ett önskvärt 

sätt (ibid.). Företagets styrelse är ett särskilt system för att övervaka att ledningens arbete 

sköts på ett önskvärt sätt (Fama & Jensen, 1983). Styrelsen övervakar alltså 

företagsledningen för att skydda ägarnas intressen (ibid.). Nikkinen och Sahlström (2004) 

visar att företag där företagsledningen också är ägare har lägre revisionskostnader 

generellt sett, vilket indikerar att agentteori kan användas för att förklara 

revisionskostnader. 

När det gäller revisionsutskott, som är en del av styrelsen, skyddar de ägarnas intressen 

genom att övervaka processer rörande revision och redovisning (Beasley m. fl., 2009). 

Cai m. fl. (2015) har, i en kinesisk studie, visat ett positivt samband mellan agent-

kostnader och implementering av revisionsutskott på frivillig basis. Detta indikerar att 

revisionsutskotten har en betydelse ur ett agentteoretiskt perspektiv och att dessas 

existens inte nödvändigtvis varit beroende av en tvingande lagstiftning. Anderson, 

Francis och Stokes (1993) menar att intern och extern revision fungerar som mekanismer 

för övervakning och bolagsstyrning, vilket i stort speglar revisionsutskottens funktioner. 

Dessa mekanismer tvingas oftare fram i företag med tillväxtmöjligheter som finansieras 

med externt kapital, där det sker en separation av kontroll och ägande (ibid.), vilket 
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innebär en press från ägarnas sida om implementering av revisionsutskott som 

övervakningsorgan. 

4.2 Revisionskostnad 

Simunics (1980) modell för revisionskostnader används fortfarande inom forskningen, 

men modifieras på olika sätt i flertalet studier (Hay, Knechel & Wong, 2006). Även vi 

har valt testvariabler utifrån samma modell (Simunic, 1980) där företagets storlek, risk 

och komplexitet förväntas visa positivt samband med revisionskostnaden. Cobbin (2002) 

bekräftar Simunics modell men menar även att revisionsbyråns storlek, mätt i om byrån 

hörde till dåtidens Big 8 eller inte, påverkar revisionskostnaden. 

Hay, Knechel och Wong (2006) har utvecklat Simunics (1980) modell och påtalat 

aspekten efterfrågan av revision. De menar även att förekomst av andra 

kontrollmekanismer inom företaget kan öka efterfrågan av extern revision, vilket vidare 

kan leda till högre revisionskostnad när revisorn är mer mån om att minimera risk för 

felaktigheter. Därmed sker en förändring i försäkran som tillhandahålls av revisorn över 

de finansiella rapporternas kvalité (Hay, Knechel & Wong, 2006). Även andra studier har 

visat att revisionsutskott efterfrågar och förespråkar högre revisionskvalité (Abbott m. fl., 

2003; Goodwin-Stewart & Kent, 2006). Denna efterfrågan skulle kunna driva företagets 

revisionskostnad eftersom en förändrad försäkran, tillhandahållen av revisorn, kan 

förändra revisionskostnaden (ibid.).  

4.3 Revisionsutskott 

För att effektivt kunna utföra de uppgifter och fullgöra det ansvar som ålagts ett 

revisionsutskott krävs enligt DeZoort m. fl. (2002) kvalificerade utskottsledamöter med 

tillräcklig auktoritet och resurser. I och med intressenters behov av tillförlitliga finansiella 

rapporter, intern kontroll samt riskhantering uppstår behovet av kvalificerade 

revisionsutskottsledamöter. För att uppnå effektivitet inom revisionsutskott är bland annat 

utskottets sammansättning, det vill säga utskottsledamöternas expertis, oberoende, 

integritet och objektivitet, avgörande (ibid.). Flertalet studier pekar på vikten av finansiell 

expertis och oberoende (Abbott m. fl., 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 2006; Krishnan 

& Visvanathan, 2009), men även utskottets aktivitet (Carcello m. fl., 2002; Goodwin-

Stewart & Kent, 2006). 
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4.3.1 Perspektiv på revisionsutskottens kostnadspåverkan 

4.3.1.1 Efterfrågeperspektiv 

Efterfrågan av revision är svår att mäta eftersom det är lagstadgat att aktiebolag ska ha en 

revisor (Anderson, Francis & Stokes, 1993). Då revisionsutskotten har som uppgift att 

övervaka den interna revisionen (ABL 8:49 b) finns det anledning för dessa att uppmuntra 

en extensiv extern revision i syfte att upptäcka oegentligheter. DeFond och Zhang (2014) 

hävdar att revisionskvalité beror på klientens efterfrågan av revision, vilket även ett flertal 

andra studier rörande revisionsutskott bekräftar (Abbott m. fl., 2003; Goodwin-Stewart 

& Kent, 2006; Krishnan & Visvanathan, 2009; Dhaliwal, Naiker & Navissi, 2010; 

Ittonen, Miettinen & Vähämaa, 2010). Vidare är det påvisat att revisionskvalité har ett 

positivt samband med revisionskostnader och det finns ett flertal studier som även 

använder revisionskostnader som proxy för revisionskvalité (Francis, 2004; Choi m. fl., 

2009). Den ökade revisionskvalitén genereras av att fler timmar allokeras till revisionen 

eller att revisorn besitter en högre grad av kompetens (Francis, 2004). Att effektiva utskott 

tenderar öka revisionskostnader har visats i ett antal studier och detta förklaras av just den 

ökade efterfrågan på revisionskvalité (Abbott m. fl., 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 

2006; Vafeas & Waegelein, 2007; Dhaliwal, Naiker & Navissi, 2010). Sammantaget visar 

den tidigare forskningen att effektiva revisionsutskott ökar revisionskostnaden, ur ett 

efterfrågeperspektiv.  

4.3.1.2 Riskperspektiv 

Det andra perspektivet implicerar att ett effektivt revisionsutskott reducerar revisions-

risken vilket resulterar i lägre revisionskostnad. Tidigare forskning (Wallace, 1984) har 

visat att effektiva interna revisionsprocesser, såsom förberedelser och informations-

hantering, kan effektivisera den externa revisionen. Således påpekas att effektiva 

revisionsutskott även effektiviserar revisorns granskning och således minskar 

revisonskostnader (ibid.). Collier och Gregory (1996) menar att effektiva revisions-

utskott främst har ett negativt samband med revisionskostnad som härleds till risk och 

komplexitet, en effekt som uppstår när revisorn väger in den ökade kontrollfunktionen i 

sin riskbedömning. Med samma argument menar Krishnan och Visvanathan (2009) att 

revisionsutskottens redovisnings- och revisionskompetens tenderar leda till att revisorn 

bedömer risken vara lägre, och således genereras lägre revisionskostnader. 
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Sammanfattningsvis bör revisionskostnader minska när revisionsutskott är effektiva, ur 

ett riskperspektiv. 

4.3.2 Förekomst av revisionsutskott 

Det finns ett flertal studier från Nederländerna (Hooghiemstra & van Ees, 2011), 

Tyskland (von Werder, Talaulicar & Kolat, 2005) och Storbritannien (Dedman, 2003; 

Arcot & Bruno, 2006) som visar att företagsstorlek korrelerar positivt med tillämpning 

av respektive lands bolagsstyrningskod. Tagesson och Collin (2015) har dock inte funnit 

något signifikant samband mellan företagsstorlek och kodavvikelse i en svensk kontext. 

En kodavvikelse är när viss regel inte tillämpas (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2016), till exempel när kriterier för utskottets sammansättning inte uppfylls. Att inte ha 

ett revisionsutskott är alltså ingen avvikelse eftersom det är tillåtet att låta styrelsen som 

helhet sköta utskottsuppgifterna. I denna studie avser vi avvikelse vara detsamma som ett 

icke existerande utskott, detta eftersom det är revisionsutskott som är studiens fokus. 

I Sverige finns möjligheten att låta bolagets styrelse som helhet sköta revisionsutskottets 

uppgifter om vissa kriterier uppfylls (ABL, 8:49 a), vilket kan antas innebära den lägsta 

nivån av ansvarsutkrävande. Denna möjlighet utnyttjas vanligtvis i mindre bolag, 

eftersom det anses mer effektivt att låta styrelsen utföra utskottets uppgifter (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2015b). Detta blir en viktig skillnad då amerikanska bolag är 

tvingade att implementera revisionsutskott (SOX, 2002). 

Enligt Kalbers och Fogarty (1993) utgör revisionsutskottens uppgift till stor del en 

övervakningsfunktion som ett led i att reducera agentkostnader. Även Cai m. fl. (2015) 

påpekar detta samband i en studie som visar att revisionsutskott sänker agentkostnader. 

Vidare visar tidigare studier (Cobbin, 2002; Nikkinen & Sahlström, 2004) att 

agentkostnad är en faktor som påverkar revisionskostnaden då en mindre agent-

problematik leder till ett minskat behov av övervakning. Således borde revisions-

utskottens övervaknings- och kontrollfunktion sänka risken för revisorn i sitt arbete att 

granska de finansiella rapporterna och därmed sänka revisionskostnad. Beasley m. fl. 

(2009) presenterar ett resultat som visar att redovisningskvalitén är högre i de bolag med 

revisionsutskott. Då revisorn kan förvänta sig att revisionsutskotten bidrar till en högre 

kvalité i de finansiella rapporterna och interna kontrollfunktioner upplevs dessa bolag 

som mindre riskfyllda ur ett revisionsperspektiv och därmed lägre revisionskostnad.  
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Studier som undersökt huruvida förekomst av revisionsutskott i företag påverkar kostnad 

för extern revision har funnit positiva samband (Collier & Gregory, 1996; Goodwin-

Stewart & Kent, 2006; Stewart & Munro, 2007). Sambandet förklaras av att 

revisionsutskotten efterfrågar högre revisionskvalité (Goodwin-Stewart & Kent, 2006). 

Srinivasan (2005) presenterar en studie som kan förklara revisionsutskottens efterfrågan 

på revision, och visar att revisionsutskottsledamöter lider starkare konsekvenser, än 

övriga styrelseledamöter, när brister i bolagsstyrelsens övervakningsprocess uppstår. 

Bestraffning sker huvudsakligen genom att revisionsutskottsledamoten ådrar sig ett rykte 

att inte fullgöra dess funktion som övervakare vilket resulterar i att framtida styrelse-

uppdrag går förlorade (ibid.). Det är också revisorernas uppfattning att förekomst av 

revisionsutskott leder till en ökad revisionskostnad (Stewart & Munro, 2007). 

Collier och Gregory (1996) förklarar att revisionsutskottens förekomst minskar revisions-

kostnad relaterad till komplexitet och risk, medan storleksrelaterad revisionskostnad 

istället ökas av förekomsten av revisionsutskott. Således belyser denna studie det 

tvåvägssamband som ett revisionsutskott medför, där det å ena sidan uppmuntrar 

revisionskvalité samtidigt som det reducerar revisionsrisken.  

Sammantaget visar den tidigare forskningen att revisionsutskott dels reducerar 

revisionskostnader ur ett riskperspektiv, men att dessa också bidrar till högre revisions-

kostnader ur ett efterfrågeperspektiv som överväger den minskade revisionsrisken.   

H1: Förekomst av revisionsutskott har ett positivt samband med revisionskostnad 

4.3.3 Antal möten 

Carcello m. fl. (2002) menar att en styrelses arbetsamhet ligger i hur många möten 

styrelsen har, men även hur styrelseledamöterna agerar och deras beteenden kring dessa 

möten, exempelvis gällande förberedelser, deltagande, närvaro, och uppföljning. 

Forskningsresultat har visat att revisionsutskottens aktivitet spelar roll i ett risk-

perspektiv. Beasley m. fl. (2000) visar att bedrägeri är mindre förekommande i företag 

där utskottet har fler möten. Vidare har Abbott, Parker och Peters (2004) funnit att aktiva 

revisionsutskott med minst fyra möten per år leder till minskad risk för omräkning av 

finansiella rapporter. Det finns alltså anledning att anta att aktiva revisionsutskott 

reducerar revisionsrisk vilket är en uppfattning även revisorer visat sig dela (Stewart och 

Munro, 2007). 
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Goodwin-Stewart och Kent (2006) menar visserligen att revisionsutskott med högre 

mötesfrekvens är bättre informerade och presterar sina uppgifter mer effektivt. Samtidigt 

finner studien ett positivt samband mellan revisionsutskottens mötesfrekvens och 

revisionskostnaden, vilket tyder på att utskottens arbetsamhet kan ha inflytande på 

efterfrågan av högre revisionskvalité (ibid.). Även Stewart och Munro (2007) finner, trots 

den minskade revisionsrisken som aktiva revisionsutskott bidrar till, ett positivt samband 

mellan mötesfrekvensen i revisionsutskott och revisionskostnad. Studien baserades på 

revisorers uppfattningar som antyder att kostnadsökningen uppstår i samband med att mer 

resurser allokeras till att förbereda material till och deltagande i revisionsutskottsmöten 

(ibid.). Resultaten i den tidigare forskningen skiljer sig dock åt, då tidigare studier (Abbott 

m. fl., 2003; Carcello m. fl., 2002) inte funnit något signifikant samband mellan utskottets 

mötesfrekvens och kostnaden för revision. 

Den samlade bilden blir alltså att aktiva revisionsutskott reducerar risken förknippad med 

revision. Dock efterfrågar dessa utskott en högre revisionskvalité, som överväger en 

eventuell minskning av revisionsrisk, vilket i sin tur innebär en ökad kostnad för extern 

revision. 

H2: Revisionsutskottens aktivitet har positivt samband med revisionskostnader 

4.3.4 Erfarenhet 

Erfarenhet av styrelsearbete, mätt i antal års erfarenhet av styrelsearbete inom det aktuella 

företaget, innebär en högre grad av expertis i arbetet med att övervaka den finansiella 

rapporteringsprocessen (Chan, Liu & Sun, 2013). Medlemmar i revisionsutskotten med 

större erfarenhet i företaget skapar förutsättning att erhålla relevant information i arbetet 

att säkerställa de finansiella rapporternas validitet, och de är också mer måna om att 

skydda sitt förtroendekapital (ibid.). Erfarna revisionsutskottsledamöter genererar också 

en bättre kvalité i de finansiella rapporterna (Bédard, Chtourou & Courteau, 2004). 

Dhaliwal, Naiker och Navissi (2010) har funnit ett samband mellan erfarenhet av 

styrelsearbete i utskotten och periodiseringars kvalité. Yang & Krishnan (2005) har visat 

att erfarna revisionsutskott minskar benägenhet till resultatmanipulation. Således 

indikerar den tidigare forskningen att erfarna utskottsledamöter är mer effektiva i 

övervakningsprocessen då kvalitativa och korrekta periodiseringar innebär en minskad 

risk i revisionsprocessen. Den minskade risken innebär att färre timmar debiteras för 

revision och därmed minskar kostnaden för den reviderade (Francis, 2004).  
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Den forskning som bedrivits kring hur revisionsutskottens erfarenhet påverkar 

revisionskostnader visar ett negativt samband (Chan, Liu & Sun, 2013). Som förklaring 

anges att revisorer, ur ett riskperspektiv, minskar sin ansträngning som ett resultat av 

effektiva revisionsutskott (ibid.). 

H3: Revisionsutskottens erfarenhet som styrelseledamöter i företaget har negativt 

samband med revisionskostnad 

4.3.5 Expertis 

Expertis är en faktor som bidrar till revisionsutskotts effektivitet då kunskap innebär viss 

auktoritet gentemot företagsledningen (Kalbers & Fogarty, 1993). Bédard, Chtourou och 

Courteau (2004) menar att finansiell expertis i revisionsutskott är nödvändig för att kunna 

genomföra den övervakning av intern kontroll och finansiell rapportering som de är 

ålagda att göra. Detta bekräftas av forskning som visar att expertis ökar revisions-

utskottens inflytande över förhandlingar rörande revisionskostnader (Beck & Mauldin, 

2014). Det finns ett flertal olika definitioner av expertis som används i studier av 

revisionsutskott (jämför Carcello m. fl., 2002; Abbott m. fl., 2003). Treadway 

Commission (1987) menar att finansiell expertis är en nyckelegenskap i syfte att uppnå 

effektivitet bland revisionsutskotten, medan andra påpekar att generell styrningsexpertis 

är den viktigaste faktorn (Olson, 1999). Enligt svensk lagstiftning (ABL, 8:49 a) såväl 

som amerikansk (SOX, 2002) avser finansiell expertis kunskaper inom redovisning eller 

revision.   

Det finns ett flertal studier som visar att utskottens expertis, mer exakt styrningsexpertis 

(Carcello m. fl., 2002; Vafeas & Waegelein, 2007) respektive finansiell expertis (Abbott 

m. fl., 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 2006), påverkar revisionskostnaderna i positiv 

riktning. Forskning betonar även vikten av utskottsledamöter med kunskap och erfarenhet 

inom redovisning, då de har en större benägenhet att stödja revisorn i sina anspråk om 

högre revisionskvalité (DeZoort & Salterio, 2001; Dhaliwal, Naiker & Navissi, 2010). 

Detta bekräftas av Kim m. fl. (2015), som visar att redovisningskunskap har ett positivt 

samband med revisionskostnader, men även ett motsatt samband har påvisats (Krishnan 

& Visvanathan, 2009). Krishnan och Visnavathan (2008) förklarar att utskottsledamöter 

som innehar redovisningsexpertis, relativt de utan, är mer konservativa gällande 

redovisning. Konservatism förknippas med en högre redovisningskvalité (ibid.) och 

således värderar revisorer redovisningsexpertis som en mindre risk, i förhållande till 
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endast finansiell expertis. Därför inkluderas redovisningsrelaterad finansiell expertis i vad 

vi valt att kalla finansiell expertis i likhet med tidigare forskning (Goodwin-Stewart & 

Kent, 2006).  

Sammantaget leder den presenterade forskningen till en hypotes där finansiell expertis 

väntas visa positivt samband med revisionskostnad.  

H4: Revisionsutskottens finansiell expertis har ett positivt samband med 

revisionskostnader 

4.3.6 Oberoende 

Forskning har påpekat att oberoende styrelseorgan, i förhållande till bolaget och bolags-

ledningen, tenderar minska kontrollrisker och förklarar detta genom att övervakning 

mister sin funktion när den sammanflyter med företagsledning (Tsui, Jaggi & Gul, 2001). 

Enligt Koden ska majoriteten av revisionsutskottets ledamöter vara oberoende gentemot 

bolaget och bolagsledningen, och minst en av dessa oberoende ledamöter måste dessutom 

vara oberoende till bolagets större ägare (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015a). 

Både direkta och indirekta relationer vägs in i avgörandet om oberoende (ibid.). 

Revisionsutskottets oberoende är en viktig egenskap för att utskottet ska kunna uppfylla 

sin funktion (Merchant & Van der Stede, 2012). En av utskottets uppgifter är att försäkra 

korrekt finansiell rapportering, vilket enligt Klein (2002) lättare utförs när oberoendet i 

revisionsutskottet är högt, eftersom risk för resultatmanipulering då minskar. Det finns 

också negativa samband dokumenterade mellan oberoende revisionsutskott och 

finansiella rapporteringsproblem (McMullen & Raghunandam, 1996; Abbott, Parker & 

Peters, 2004), liksom förekomst av bedrägeri (Abbott & Parker, 2000; Beasley m. fl., 

2000). Oberoende skulle ur denna synvinkel generera lägre revisionskostnader då 

revisionsrisken minskar. 

DeZoort och Salterio (2001) påpekar att oberoende utskottsmedlemmar tenderar att stötta 

revisorns syn på redovisningsval, snarare än företagsledningens. Oberoende skapar 

förutsättningar för revisionsutskotten att agera självständigt, då de saknar ekonomiskt och 

personligt beroende, och de är i förlängningen mer kapabla till förhandling gällande 

revision (Baysinger & Butler, 1985). Revisionsutskottens förhandlingsstyrka har visat sig 

ha en stor betydelse då flertalet studier visar att utskottets oberoende har ett positivt 

samband med företagets kostnader för extern revision (Carcello m. fl., 2002; Abbott m. 
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fl., 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 2006). Oberoende skapar förutsättningar för utskottet 

att ställa krav på mer ingående revision, i syfte att undvika att förknippas med 

felaktigheter och således orsaka skada för de enskilda ledamöternas förtroendekapital 

(Abbott m. fl., 2003). Även Kim m. fl. (2015) indikerar att auktoritära verkställande 

direktörer påverkar revisionskostnaden negativt, vilket också betonar vikten av 

oberoende. Sammantaget förväntas oberoendet öka efterfrågan på revision, vilket 

överväger en eventuell minskning i revisionsrisk. 

H5: Revisionsutskottens oberoende, i förhållande till bolaget och bolagsledningen, har 

ett positivt samband med revisionskostnader 

4.3.7 Kvinnliga ledamöter 

Det finns forskning som visar att kvinnliga ledare, i förhållande till manliga, är mer 

kompetenta, stabila, självständiga och emotionellt rationella (Dennis & Kunkel, 2004). 

Nielsen och Huse (2010) har visat att kvinnor i styrningsorgan ökar effektiviteten genom 

ökat utvecklingsarbete samt färre och mindre intensiva konflikter. Jianakopolos och 

Bernasek (1998) hävdar dessutom att kvinnor är mer riskaverta än män. Forskning kring 

tillsättande av kvinnliga ledamöter i revisionsutskott visar att dessa genererar en positiv 

reaktion i företagets aktiekurs (Huang m. fl., 2011). Detta förklaras av ett ökat förtroende 

för revisionsutskottet i sin uppgift att övervaka den finansiella rapporterings-processen 

och den externa revisionen på ett effektivt sätt (ibid.). 

Thiruvadi (2012) har hittat samband mellan mötesfrekvens och närvaro av kvinnliga 

ledamöter, vilket förklaras av en starkare vilja bland dessa att minimera risker kopplade 

till ledamöternas personliga varumärke som övervakningsorgan. Ittonen, Miettinen och 

Vähämaa (2010) kan dessutom visa att kvinnliga ordförande i revisionsutskotten minskar 

kostnaden för extern revision. Således leder tidigare forskning fram till att kvinnliga 

ledamöter i revisionsutskotten reducerar revisionsrisk och därmed kostnaden för extern 

revision. 

H6: Andel kvinnliga ledamöter i revisionsutskott har ett negativt samband med 

revisionskostnader  
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5. Empirisk metod 

I detta kapitel beskrivs hur vi går tillväga för att genomföra den empiriska 

undersökningen. Vi beskriver urvalsgruppen och bortfall, hur studien genomförs samt 

hur de olika variablerna operationaliseras för att kunna användas i regressionsmodellen. 

Slutligen presenteras en sammanfattande modell. 

5.1 Urval och genomförande  

Denna studie syftar till att undersöka hur revisionsutskott påverkar revisionskostnaden i 

bolag noterade på Stockholmsbörsen, därför har vi som utgångspunkt att samla in data 

från samtliga noterade svenska bolag i ett totalurval (Eliasson, 2013). Totalurvalet görs 

möjligt genom å ena sidan tillgången till offentlig data som är representativ och bidrar 

med lämplighet till studiens forskningsfrågor och syfte, samt å andra sidan tidsramen 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Vi väljer att basera urvalet på företag från Nasdaq 

OMX Stockholm AB (Stockholmsbörsen). Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market 

NGM AB (NGM) är de två företag som med tillåtelse av Finansinspektionen (2016) 

bedriver marknad för aktiehandel. Stockholmsbörsen sorterar de noterade bolagen på tre 

olika listor utefter storlek. Large cap-listan inkluderar företag med börsvärde 

överstigande 1 miljard euro, Mid cap inkluderar företag med börsvärde mellan 150 

miljoner euro – 1 miljard euro samt Small cap där företag med börsvärde under 150 

miljoner euro ingår (Nasdaq OMX Nordic, 2016a). Orsaken till att vi väljer att fokusera 

på dessa tre listor, och därmed utesluter NGM och Nasdaqs lista för tillväxtbolag (Nasdaq 

First North), är att NGM och Nasdaq First North inkluderar tillväxtbolag och omfattas 

inte av samma regelverk som den etablerade marknaden (Nasdaq OMX Nordic, 2016b; 

Swedbank, 2016). 

Studier med tvärsnittsdesign innehåller data från en och samma tidsperiod (Bryman & 

Bell, 2011). Då vi inte kan garantera att alla bolag i urvalsgruppen har publicerat 

årsredovisningar för 2015 när data samlas in, väljer vi att samla in data från 

årsredovisningar för år 2014. På så sätt får vi den mest aktuella, korrekta och jämförbara 

informationen. För de bolag som tillämpar brutet räkenskapsår använder vi den rapport 

som omfattar den större delen av år 2014. 
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Koden riktats främst till publika aktiebolag (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015a) 

och det är endast publika bolag som berörs av kravet gällande revisionsutskott (ABL 8:49 

a), vilket gör att vi studerar publika aktiebolag och utesluter privata aktiebolag. 

Revisionsutskott skulle kunna förekomma även i icke-publika aktiebolag och skulle 

kunna inkluderas i studien. Dock anser vi det inte genomförbart att undersöka alla 

Sveriges aktiebolag på grund av studiens tidsram.   

I slutet av år 2014 fanns 265 företag noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq, 2016d), av 

dessa var 46 finansiella bolag (Nasdaq, 2016c). De finansiella bolagen exkluderas från 

populationen, likt tidigare studier (Firth, 1997; Abbott m. fl., 2003; Goodwin-Stewart & 

Kent, 2006; Hay, Knechel & Ling, 2008) på grund av sin speciella redovisning och 

tillgångsstruktur. Två bolag i urvalsgruppen exkluderas på grund av att de noterades så 

pass sent på året, att vi inte ansåg det rimligt att dessa företag skulle anpassat sig till 

börsreglerna. Ett bolag som avnoterades i december 2014 inkluderades i studien då det 

varit noterat under näst intill hela räkenskapsåret. Detta bolag tillämpar dessutom brutet 

räkenskapsår, vilket gjorde att en årsredovisning som täckte majoriteten av 2014 och var 

anpassad efter börsregler fanns att tillgå. Nio bolag faller bort på grund av komplett 

information ej fanns att tillgå och ytterligare två bolag faller bort på grund av att de utgör 

extremvärden. Dessa extremvärden har vi funnit genom histogram. Antal företag som har 

inkluderats i studien blir alltså 207. 

Majoriteten av data har samlats in från årsredovisningar publicerade av företagen. All 

denna information är information som företagen har skapat själva, vilket gör dokumenten 

till andrahandskällor (Davidsson & Patel, 2011). I de fall vi inte funnit informationen 

fullständig och tillfredsställande har data kompletterats med information från 

bolagsstyrningsrapporter eller någon av databaserna Amadeus eller Retriever Business, 

beroende på vilken typ av information som efterfrågas.  

För att kunna göra korrekta jämförelser måste vi utgå från samma valuta och har valt 

svenska kronor, eftersom majoriteten av bolagen i populationen använder den som 

redovisningsvaluta. För de bolag som använder annan valuta som redovisningsvaluta, till 

exempel euro, har vi använt Sveriges Riksbanks (2016) crosskurser från bolagens 

balansdag.  

När data väl är insamlad använder vi oss av programmet SPSS för att göra 

regressionsanalyser, enligt arbetsmodellen OLS-regression (ordinary least square 
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regression). OLS-metoden används på grund av sin objektivitet och på grund av att den 

ger bra anpassning (Andersson, Jorner & Ågren, 2007).   

5.2 Metodkritik 

Vår studie har en tvärsnittsdesign, vilket innebär att all data kommer från en och samma 

tidsperiod. Fokusering är bred, snarare än djup, och många företag inkluderas i urvals-

gruppen för att kunna dra generaliserbara resultat. En tvärsnittsdesign ger bra 

förutsättningar att finna kopplingar och samvariation, men sämre förutsättningar att ge 

resultat som leder till kausala slutsatser. En longitudinell ansats stärker ofta möjligheten 

att nå resultat som gör att kausala slutsatser kan dras (Bryman & Bell, 2011). Om vi hade 

tillämpat en longitudinell design hade ytterligare djup kunnat tillföras studien, genom att 

undersöka hur experimentvariablerna förändras över tid (ibid.).  

I och med att vi enbart använder information tagen ur företagens årsredovisningar, finns 

ingen möjlighet att fånga utskottsledamöternas upplevelser och synvinklar på revisions-

utskotten, revisionskvalité och revisionskostnader. Observationer genom intervjuer, 

fokusgrupper eller enkäter där revisionsutskottsledamöter ingår i urvalsgruppen är något 

som skulle kunna ha bidragit till en djupare studie. Vid användande av enkäter som 

datainsamlingsmetod finns risken att vi inte når en så pass hög svarsfrekvens som önskat, 

för att kunna dra slutsatser som skapar ett generaliserbart resultat. Detta eftersom det finns 

trender som pekar på minskat deltagande i besvarande av enkäter (Bryman, 2011). Det 

ska påpekas att med minskad bredd finns även risken att inte kunna dra generaliserbara 

resultat, vilket är ett av målen med kvantitativa studier (Jacobsen, 2002).  

Vi tror även att ovan nämnda alternativ för datainsamling såväl som den longitudinella 

studiedesignen skulle vara mer tidskrävande då det krävs mer data och själva 

datainsamlingen tar längre tid. I och med att mindre tidsåtgång krävs med den studie-

designen vi nu valt, kan vi lägga tid på bland annat noggrann teoretisk litteratursökning 

och ingående analyser av insamlad data som gör vår studie robust och tillförlitlig med ett 

generaliserbart resultat som ger ett bidrag. 

Angående insamlad data, kan vi inte garantera att de av företagen publicerade 

årsredovisningar innehåller helt och hållet korrekt information. Det går inte att ta för givet 

att dokumenten innehåller objektiv information om en situation (Bryman, 2011). Vi måste 

dock utgå från att de publicerade rapporterna är riktiga eftersom de enligt svensk lag (SFS 
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1999:1079; SFS 2005:551, kap 9) måste granskas av revisor med syftet att hitta väsentliga 

felaktigheter.  

En av studiens oberoende variabler är finansiell expertis. Den expertis som efterfrågas i 

ABL (8:49 a) är redovisnings- eller revisionskompetens, dock framgår det inte alltid klart 

och tydligt i årsredovisningar eller bolagsstyrningsrapporter om ledamöter besitter denna 

kunskap eller inte. Det är därför upp till oss att göra en bedömning, utifrån given 

information angående ledamöternas utbildning samt tidigare befattningar och uppdrag, 

om revisionsutskottens ledamöter har rätt expertis. Vi måste alltså hitta så realistiska 

kriterier som möjligt för att göra denna bedömning. Trots korrekta kriterier finns risken 

att felbedömningar görs, vilket då leder till ett missvisande resultat som kan påverka 

studiens kvalité negativt. Dock anser vi det möjligt att, utifrån den information som finns 

tillgänglig, kunna dra tillräckligt säkra slutsatser om ledamöternas expertis utan att det 

skadar studiens resultat väsentligt. 

5.3 Forskningsetik 

Vetenskapsrådets God forskningssed (2011) utgår dels från forskningskravet, att befintlig 

kunskap ska utvecklas och fördjupas samt metoder förbättras, dels från 

individskyddskravet, att individer som deltar i studien ska skyddas från skada och 

kränkning. Det grundläggande individskyddskravet delas vidare upp i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav är mest applicerbara på enkätundersökningar eller 

intervjuer där personlig information eller personliga åsikter behandlas. Vi är väl medvetna 

om dessa krav men då vi inte behandlar personlig eller privat information, utan endast 

offentlig information, finns ingen risk att bryta mot något av dem. Mer specifikt är varken 

informations- eller samtyckeskraven tillämpliga, då ingen personlig data samlas in. 

Konfidentialitetskravet rör hantering av personlig information och att det ska vara 

omöjligt att identifiera personer i studiens resultat. Detta krav är inte tillämpbart i vår 

studie då den endast innehåller offentlig information som företagen själva publicerat. Inte 

heller nyttjandekravet blir tillämpbart eftersom informationen i studien kan hämtas av 

vem som helst som söker efter den, och vidarebefordran av informationen skulle därför 

inte vara olämplig.  
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Vi vill dock påpeka att studien inte görs i kommersiellt syfte och insamlad data kommer 

inte ges ut för kommersiella eller icke-vetenskapliga syften, men vi delar gärna med oss 

av studien och dess data vid förfrågning.  

5.4  Operationalisering 

I operationaliseringen av variablerna är det i vår studie viktigt att dels utgå från tidigare 

forskning och följa redan genomförda modeller och dess uppbyggnad, så som Abbott m. 

fl. (2003), Goodwin-Stewart och Kent (2006) samt Carcello m. fl. (2002), men också dels 

att utgå från den svenska kontexten som bolagen noterade på Stockholmsbörsen befinner 

sig i. Därför har vi även vägt in Kodens kriterier för oberoende och expertis (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2015a).  

5.4.1 Beroende variabel 

5.4.1.1 Revisionskostnaden 

Den beroende variabeln i vår studie är revisionskostnaden. Data hämtas från bolagens 

årsredovisningar, där arvode till revisor måste anges som en not. Den revisionskostnad 

som observeras är endast den för lagstadgad revision, och alltså inte sådana revisions-

relaterade uppdrag som skatterådgivning och liknande. Det är den naturliga logaritmen 

av revisionskostnaden som används, eftersom det ger bättre normalfördelning, vilket är i 

linje med tidigare forskning (Collier & Gregory, 1996; Abbott m. fl., 2003; Goodwin-

Stewart & Kent, 2006). 

5.4.2 Oberoende variabler 

5.4.2.1 Förekomst av revisionsutskott 

Enligt Koden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015a) och ABL 8:49 a (SFS 

2009:565) ska det inrättas revisionsutskott i styrelser i publika aktiebolag. En alternativ 

lösning erbjuds dock, och denna är att låta styrelsen som helhet sköta uppgifterna som 

åläggs revisionsutskottet. Vi har valt att undersöka hur detta val har påverkat 

revisionskostnaden i företagen. I likhet med tidigare studier (Collier & Gregory, 1996, 

Goodwin-Stewart & Kent, 2006; Cai m. fl., 2015) har dummyvariabel används för att 

operationalisera förekomst av revisionsutskott, där 1 innebär att bolaget har ett revisions-

utskott och 0 att revisionsutskottets uppgifter sköts av styrelsen i sin helhet. Vi vill 

poängtera att styrelser som låter hela styrelsen utom VD utgöra revisionsutskott 
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kategoriseras som 0, då vi anser att det inte finns en tillräckligt särskild grupp som utför 

revisionsutskottets arbetsuppgifter. 

5.4.2.2 Antal möten 

Eftersom det enligt svenska regler inte finns något minimikrav gällande antal revisions-

utskottsmöten, kan denna variabel variera mycket. Mötenas längd och intensitet spelar 

naturligt en avgörande roll, dock hävdar Carcello m. fl. (2002) att aktivitet, på ett objektivt 

sätt, endast kan operationaliseras som antal möten. Variabeln blir alltså det antal möten 

som revisionsutskottet hållit under räkenskapsåret. 

5.4.2.3 Erfarenhet  

Vi använder revisionsutskottens ledamöters tid som generell styrelseledamot som proxy 

för erfarenhet. Vi undersöker således genomsnittligt antal år som revisionsutskotts-

ledamöterna varit en del av företagets styrelse, i likhet med tidigare forskning (Yang & 

Krishnan, 2005; Dhaliwal, Naiker & Navissi, 2010; Chan, Liu & Sun, 2013). 

Informationen om revisionsutskottsledamöternas tillträdande i styrelsen hämtas i 

årsredovisningen, och summan divideras med antal ledamöter i utskottet. 

5.4.2.4 Expertis 

Definition av finansiell expertis skiljer sig åt mellan tidigare studier (Carcello m. fl., 2002; 

Abbott m. fl., 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 2006). DeFond, Hann och Hu (2005) 

mäter expertis i tre olika nivåer enligt särskilda definitioner: finansiell 

redovisningsexpert, finansiell expert utan redovisningsexpertis samt icke-finansiell 

expert. I denna studie har vi valt att slå samman de två förstnämnda nivåerna. Likt 

Goodwin-Stewart och Kent (2006) inkluderar vi både redovisningsrelaterad finansiell 

expertis och finansiell expertis i måttet som vi har valt att kalla finansiell expertis. 

Redovisningsrelaterad finansiell expertis bedöms innehas av personer med tidigare 

erfarenhet som auktoriserad redovisningskonsult, revisor, finanschef, redovisningschef 

eller controller, medan finansiell expertis innehas av ledamöter med erfarenhet som VD. 

Utskottsledamöter som inte har erfarenhet från någon av dessa befattningar räknas som 

icke-finansiell expert. 

I årsredovisningar kommer vi identifiera revisionsutskottsmedlemmarnas arbetslivs-

erfarenheter och kategorisera deras expertis utifrån finansiell expert eller inte. Den 



27 

 

procentuella andelen finansiella experter kommer användas som proxy i vår 

undersökning.  

5.4.2.5 Oberoende 

Den tidigare forskningen indikerar att oberoende i revisionsutskottet gentemot företaget 

och företagsledningen har en betydelse för revisionskostnaden (Abbott m. fl., 2003; 

Goodwin-Stewart & Kent, 2006). Likt Abbott m. fl. (2003) operationaliserar vi variabeln 

för revisionsutskottens oberoende med en dummyvariabel, där 1 innebär att alla 

revisionsutskottsledamöter är oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, annars 

0.  

5.4.2.6 Kvinnliga ledamöter 

Vi vill undersöka huruvida kvinnliga ledamöter i revisionsutskott kan påverka kostnader 

för extern revision. Tidigare forskning (Jianakopolos & Bernasek, 1998; Dennis & 

Kunkel, 2004; Ittonen, Miettinen & Vähämaa, 2010; Nielsen & Huse, 2010; Tagesson & 

Collin, 2015) använder en dummyvariabel, där 1 indikerar en eller flera kvinnliga 

representanter och 0 indikerar ingen kvinnlig representation. I vår studie har vi använt 

den procentuella andelen kvinnor i utskotten. Detta för att vi vill kunna utläsa i vilken 

utsträckning kvinnlig närvaro i revisionsutskotten påverkar revisionskostnaden, samt att 

vi har förhoppningar om att få starkare samband med en kontinuerlig variabel.  

5.4.3 Kontrollvariabler 

5.4.3.1 Storlek  

Hay, Knechel och Wong (2006) menar att storlek är en dominerande faktor för att förklara 

revisionskostnadens storlek. Totala tillgångar har använts för att operationalisera storlek 

i ett flertal studier rörande revisionskostnad (Simunic, 1980; Niemi, 2002; Abbott m. fl., 

2003; Nikkinen & Sahlström, 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 2006). Simunic (1980) 

menar att storlek har ett positivt samband med revisionskostnader och att detta kan 

förklaras med att det finns ett större antal transaktioner och poster som kräver granskning. 

Vidare finns det studier som menar att större företag kan vara tvingade att följa 

institutionaliserade förväntningar för att inte skada sin legitimitet (Gunningham, Kagan 

& Thornton, 2004; Beck & Walgenbach, 2005). Chan, Ezzamel och Gwilliam (1993) 

påvisar brister rörande balansomslutningsmått som proxy för storlek, då denna variabel 

kan interagera med vissa komplexitetsvariabler där totala tillgångar utgör en del av 
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framkalkyleringen av variabeln. De poängterar även att bokföringsskillnader har 

inflytande av totala tillgångar som storleksmått, och förespråkar därför omsättning som 

proxy för storlek (ibid.). Collier och Gregory (1996) genomför en studie med två olika 

modeller för att förklara revisionskostnad, där omsättning respektive totala tillgångar 

används som storleksmått, en operationalisering som även vår studie använder sig av. 

Vår studie operationaliserar storlek som både den naturliga logaritmen av totala tillgångar 

och den naturliga logaritmen av omsättning. Storleksmåtten logaritmeras eftersom 

samband mellan revisionskostnad och storlek är icke-linjärt (Simunic, 1980) och med den 

naturliga logaritmen förbättras det linjära sambandet mellan storlek och revisionskostnad 

(Hay, Knechel & Wong, 2006).  

5.4.3.2 Komplexitet 

Det är vanligt att mäta komplexitet genom till exempel antal dotterbolag (både i 

hemlandet och utlandet), andelen utländska tillgångar, antal segment företaget befinner 

sig inom samt revisionsteamets bedömning av komplexiteten (se till exempel Simunic, 

1980; Taylor & Barker, 1981; Haskins & Williams, 1988; Collier & Gregory, 1996). 

Enligt Cobbin (2002) mäts komplexitet mest optimalt genom att studera företagens antal 

dotterbolag och hur stor andel av dem som är utländska. 

Simunic (1980) menar att kundfordringar och varulager är riskfyllda balansposter ur ett 

revisionsperspektiv och använder därför dessa i relation till balansomslutning. Dessa 

balansposter är kopplade till komplexitet, eftersom värderingen av dessa poster grundas 

på komplexa bedömningar rörande framtiden (ibid.). Hay, Knechel och Wong (2006) 

visar att studier som kombinerat kundfordringar och varulager i relation till de totala 

tillgångarna i högre utsträckning nått högre signifikans. Det finns ett antal tidigare studier 

(Collier & Gregory, 1996; Taylor, 1997; Abbott m. fl., 2003) som finner att summan av 

kundfordringar och varulager i relation till totala tillgångar har signifikant påverkan på 

kostnaden för extern revision. Därför väljer vi att operationalisera komplexitet på samma 

sätt.  

Vi väljer att operationalisera komplexitet på två sätt. Dels genom kvadratroten av antal 

dotterbolag, dels genom kundfordringar och varulager i relation till totala tillgångar vid 

årets slut. Kvadratroten används när antal dotterbolag operationaliseras då det ger en 

bättre normalfördelning. Komplexiteten operationaliseras med två variabler eftersom de 

mäter komplexitet på olika nivåer. Dotterbolagen mäter komplexitet genom ett 
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organisatoriskt perspektiv, medan kundfordringar och varulager mäter komplexitet 

rörande transaktioner och värderingar.  

5.4.3.3 Risk 

Simunic (1980) och Stice (1991) menar att högre risk leder till högre revisionskostnader, 

i och med den ökade risken för fel i vissa delar av revisionen samt ett ökat behov av 

specialistkunskaper, men även revisorns ökade förlustrisk i form av uteblivna intäkter. 

Nikkinen och Sahlström (2003) menar att risk har positivt samband med revisions-

kostnaden då företag med hög finansiell hävstång innebär en högre konkursrisk, vilket i 

sin tur innebär en högre stämningsrisk för revisorn som således kräver ett riskpremium. 

Cobbin (2002) hävdar att bland olika typer av risk har affärsrisk mer troligt svag 

korrelation med revisionskostnad. Risken mäts ofta med olika mått som lönsamhet, 

skuldsättningsgrad eller likviditet (ibid.).  

Förlust är ett ytterligare mått som använts i olika studier för att kontrollera om revisions-

kostnaden påverkas av företagets risk (Simunic 1980; Hay, Knechel & Wong, 2006). 

Negativt redovisat resultat efter skatt innebär en högre risk för revisorn eftersom förlust-

företag, eller företag med resultat nära 0, innehar en risk att ställa in betalningar och 

således kräver revisorn ett prispremium (Simunic 1980). I likhet med tidigare studier 

(Collier & Gregory, 1996; Goodwin-Stewart & Kent, 2006) operationaliseras förlust som 

en dummyvariabel där 1 betyder att företaget har haft negativt resultat efter skatt något 

av de tre senaste åren, 0 om inte så är fallet. 

Nikkinen och Sahlström (2003) framhäver såväl redovisningsbaserade som marknads-

baserade riskmått. Olika mått för skuldsättningsgrad, till exempel totala skulder i relation 

till eget kapital eller skulder i relation till totalt kapital, används i flertalet studier (Chan, 

Ezzamel & Gwilliam, 1993; Nikkinen & Sahlström, 2003; Hay, Knechel & Wong, 2006). 

Det vanligaste måttet för skuldsättningsgrad som använts i tidigare studier är skulder i 

relation till totala tillgångar (Hay, Knechel & Wong, 2006). I denna studie väljer vi dock 

att operationalisera risk som skulder i relation till eget kapital, då vi vill undvika 

korrelation med storleksmåttet totala tillgångar. Detta är möjligt enligt Hay, Knechel och 

Wong (2006) eftersom skulder dividerat med eget kapital är en transformation av skulder 

dividerat med totala tillgångar. Vi väljer att inte operationalisera risk som beta, eftersom 

redovisningsmått bättre speglar det aktuella läget än marknadsbaserade mått, då de är mer 

framåtblickande (Nikkinen & Sahlström, 2003).   
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5.4.3.4 Revisionsbyrå 

Craswell, Francis och Taylor (1995) har visat ett speciellt intresse för revisionsbyråers 

rykte och deras branschspecialisering hos (dåvarande) Big 8-byråer. Studien har funnit 

att branschspecialiserade Big 8-firmor har ett prispremium som överstiger icke-

specialiserade med 34 %, samt att Big 8 tjänar 30 % mer än övriga revisionsbyråer (ibid.). 

Mer specifikt fann Simunic (1980) att Price Waterhouse (nuvarande del av PwC) tog ut 

ett högre prispremium än konkurrenterna bland Big 8-byråerna. Likaså Hay, Knechel och 

Wong (2006) påpekar skillnader mellan revisionsbyråers prissättning och menar att större 

byråer, motsvarande dagens Big 4-byråer, tar ut en högre avgift i förhållande till mindre, 

och att PwC generellt sett ligger högre än övriga avgiftsmässigt. Branschspecialiserade 

revisorer har även visat sig bidra till en högre grad av revisionskvalité enligt Abbott och 

Parker (2000). 

Vi har valt att kontrollera för revisionsbyråns branschspecialitet. Om revisionsbyrån är 

branschspecialist eller inte bestäms i enlighet med tidigare forskning (Abbott & Parker, 

2000; Dunn & Mayhew, 2004) genom att vi undersöker revisionsbyråernas marknads-

andelar inom varje bransch, där revisionsbyråer som innehar mer än 30 % branschnärvaro 

räknas som specialister. Operationaliseringen är utformad som dummyvariabler där 1 

indikerar att företaget anlitat en revisionsbyrå som är specialist inom företagets bransch, 

annars 0.  

5.4.3.5 Styrelsesammansättning 

Carcello m. fl. (2002) menar att revisionsutskottens karaktär saknar signifikant samband 

med revisionskostnader och att det snarare är styrelsens sammansättning som påverkar 

dessa kostnader. För att kontrollera för styrelsens påverkan, inkluderar vi tre variabler i 

vår modell som mäter dess styrelseexpertis, oberoende och aktivitet, i likhet med ett flertal 

efterföljande studier (Abbott m. fl., 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 2006). 

Styrelseexpertis mäts i genomsnittligt antal styrelser ledamöterna i det aktuella företaget 

sitter i. Styrelsens oberoende mäts som en dummyvariabel där en styrelse med endast 

oberoende ledamöter operationaliseras som 1, annars 0. Slutligen mäts styrelsens aktivitet 

i hur många styrelsemöten som hållits under året.  
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5.4.3.6 Bransch 

Chan, Ezzamel & Gwilliam (1993) hävdar att även den tekniska komplexiteten utgör en 

viktig grund i att förklara revisionskostnader. Att varulager består av tekniskt komplexa 

beståndsdelar kan ge upphov till en högre revisionskostnad, och de hävdar att i vissa 

högteknologiska företag kan upp till 25 % av revisionsuppdraget härledas till granskning 

av varulager (ibid.). Collier och Gregory (1996) har funnit att industribranschen, i relation 

till övriga industrier, har ett positivt samband med revisionskostnader. Vi kontrollerar 

branschens påverkan på revisionskostnaden genom att kategorisera företagen enligt 

Stockholmsbörsens branschindelning. I likhet med tidigare studier (ibid.) skapas 

dummyvariabler för var och en av branscherna, där Industri fungerar som 

referensvariabel. 
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5.5 Modell 

 

Revisionskostnad Revkost Naturliga logaritmen av revisionskostnaden 

Förekomst av 

revisionsutskott 

Rutskott Dummyvariabel som anger förekomst av revisionsutskott (1=ja; 0=nej) 

Antal möten Antal möten Antal sammankomster som hålls av revisionsutskottet under 

räkenskapsåret 

Erfarenhet Erfarenhet Genomsnittligt antal år som revisionsutskottsledamöterna arbetat i 

företagets styrelse 

Finansiell 

expertis 

Finexp Andel utskottsledamöter som har finansiell expertis 

Oberoende Oberoende Dummyvariabel som anger att samtliga utskottsledamöter är oberoende 

i förhållande till bolaget och bolagsledningen (1=ja; 0=nej) 

Kvinnor Kvinnor Procentuell andel av utskottsledamöter som är kvinnor 

Storlek Omsättning Naturliga logaritmen av företagets nettoomsättning vid räkenskapsårets 

slut 

Totala tillgångar Naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar vid räkenskapsårets 

slut 

Komplexitet Dotterbolag Kvadratroten av antalet dotterbolag i koncernen 

(KUFO+VL)/TT Kundfordringar och varulager summeras och divideras med totala 

tillgångar 

Risk Förlust Dummyvariabel som anger om företaget redovisat negativt resultat 

under något av de tre senaste räkenskapsåren (1=ja; 0=nej) 

S/EK Företaget skulder dividerat med eget kapital 

Revisionsbyrå Specialistrevisor Dummyvariabel som anger om företaget har en revisor som är 

specialist inom företagets bransch (1=ja; 0=nej) 

Styrelse- 

sammansättning 

Sexpertis Genomsnittligt antal styrelser som styrelseledamöterna är verksamma i 

Soberoende Dummyvariabel som anger att samtliga styrelseledamöter är oberoende 

i förhållande till bolaget och bolagsledningen (1=ja; 0=nej) 

Smöten Antal styrelsesammankomster per räkenskapsår 

Bransch1 Industri Dummyvariabel som anger om företaget verkar inom industribranschen 

(1=ja; 0=nej) 

 Teknologi Dummyvariabel som anger om företaget verkar inom teknikbranschen 

(1=ja; 0=nej) 

Hälsa Dummyvariabel som anger om företaget verkar inom branschen för 

vård och omsorg (1=ja; 0=nej) 

Konsumentvaror Dummyvariabel som anger om företaget verkar inom branschen för 

konsumentvaror (1=ja; 0=nej) 

Konsument-

tjänster 

Dummyvariabel som anger om företaget verkar inom branschen för 

konsumenttjänster (1=ja; 0=nej) 

Material Dummyvariabel som anger om företaget verkar inom branschen för 

råvaror (1=ja; 0=nej) 

Övriga Dummyvariabel som anger om företaget verkar inom någon av de tre 

minsta branscherna olja & gas, telekom eller energi (1=ja; 0=nej) 

                                                           

1 Industri används som referensvariabel 
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6. Analys 

I analyskapitlet presenterar vi resultaten av vår datainsamling. Den deskriptiva 

statistiken ger övergripande information om urvalet, och följs av bivariat analys samt 

regressionsanalyser. Till sist presenterar vi prövningen av de tidigare formulerade 

hypoteserna.  

6.1 Deskriptiv statistik 

Avsnittet med deskriptiv statistik utgår från tabellerna 1 och 2, och syftar att beskriva 

siffrorna bakom insamlad data och resultaten i vår regressionsanalys. Värdena som 

redovisas är median, medelvärde, minimum, maximum samt standardavvikelse. 

Standardavvikelse utrycks i samma enhet som variabeln. För variablerna som är diskreta 

anges endast frekvens och andel i procent.  

Totalt antal observationer uppgick till 207 efter diverse bortfall. Detta antal gäller för 

modell 1, där hela urvalsgruppen ingår. I modell 2 är antal observationer 136, eftersom 

de modellerna endast inkluderar företag som har ett revisionsutskott, vilket motsvarar 

65,38% av den totala urvalsgruppen.  

Något som är gemensamt för många av variablerna är den höga standardavvikelsen, det 

vill säga hur mycket populationen avviker från en variabels medelvärde (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Då spridningen i de olika variablerna stor, kan alltså ett 

fåtal avvikande observationer påverka medelvärdet i stor utsträckning. Ytterligare en 

indikator på hög standardavvikelse är även när differensen mellan en variabels medel- 

och medianvärde är hög, vilket har observerats bland flertalet variabler.  
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Tabell 1: Beskrivande statistik (n=207)     

  Medel Median Standardavv. Minimum Maximum 

Beroende variabel 

Revisionskostnad (MSEK) 8,72 2,00 21,23 0,13 211,70 

       

Kontinuerliga kontrollvariabler 

Omsättning (MSEK) 16230,49 1859,57 42457,48 0,00 311140,01 

Totala tillgångar (MSEK) 18003,90 1790,16 50235,68 30,46 382986,00 

S/EK  5,30 1,12 52,42 0,04 753,47 

(Kufo+VL)/TT 0,28 0,26 0,17 0,00 0,87 

Dotterbolag 75,36 28,00 115,44 2,00 662,00 

Sexpertis 8,48 8,33 3,32 1,86 20,71 

Smöten 11,13 10,00 4,60 4,00 33,00 

       

Kategoriska oberoende variabler  Frekvens Procent 

Rutskott      

 Ja    136 65,70% 

 Nej    71 34,30% 

       

Kategoriska kontrollvariabler 

Soberoende      

 Ja    89 43,00% 

 Nej    118 57,00% 

Förlust      

 Ja    73 35,27% 

 Nej    134 64,73% 

Specialistrevisor      

 Ja    94 45,41% 

 Nej    113 54,59% 

Bransch      

 Industri    70 33,82% 

 Teknologi    29 14,01% 

 Hälsa    31 14,98% 

 Konsumentvaror    26 12,56% 

 Konsumenttjänster    23 11,11% 

 Material    16 7,73% 

 Övriga    12 5,80% 
 

Medelvärdet av den beroende variabel Revkost är 8,72 MSEK och median 2 MSEK. Den 

högsta, respektive lägsta observerade revisionskostnaderna är 211,70 MSEK respektive 

0,13 MSEK. Standardavvikelsen för variabeln är 21,23 MSEK.  
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I studien har storlek mätts genom både den naturliga logaritmen av Omsättning och den 

naturliga logaritmen av Totala tillgångar. Även i Omsättning är spridningen stor mellan 

observationerna, vilket leder till hög standardavvikelse. Den minsta observerade 

omsättningen var 0,00 SEK och den största 311 140,01 MSEK. Medelvärde och median 

är 16 230,49 MSEK respektive 1 859,57 MSEK. När det kommer till Totala tillgångar är 

spridningen ännu större, bolaget med lägst totala tillgångar har endast 30,46 MSEK, 

medan det största bolaget har 382 986,00 MSEK. Skillnaden mellan variabelns medel- 

och medianvärde (18 003,90 MSEK respektive 1 790,16 MSEK) är förhållandevis 

likvärdig med samma differens för Omsättning.  

För att mäta företagens komplexitet har vi observerat (KUFO+VL)/TT samt kvadratroten 

av Dotterbolag. Vissa företag har inte något varulager, till exempel tjänsteföretag, och 

vissa har inga kundfordringar, till exempel företag som säljer dagligvaror till 

konsumenter. Standardavvikelsen för (KUFO+VL)/TT är 0,17. Medelvärdet och 

medianen ligger nära varandra med 0,28 respektive 0,26. Den minsta observationen är 0 

och den högsta 0,87. Den minsta observerade koncernen bestod av 2 Dotterbolag, medan 

den största bestod av 662. Antalet koncerner med få Dotterbolag är högre, jämfört med 

de stora koncernerna med många Dotterbolag, vilket leder fram till den stora skillnaden 

mellan medel- och medianvärde som är 75,36 respektive 28. Standardavvikelsen är 

115,44. 

Företagens S/EK är ett av två riskmått i studien. Den lägst noterade kvoten är 0,04, vilket 

innebär låg andel skulder relativt det egna kapitalet, och den högst noterade kvoten är 

753,47. Medelvärdet uppmättes till 5,30 och medianen 1,12. Medelvärdet är drygt 4,7 

gånger större än medianen, vilket leder till den höga standardavvikelsen på 52,42. 

Studiens andra riskmått är Förlust. 35,27 %, det vill säga 73 företag i studien, har 

redovisat negativt resultat något av de tre senaste räkenskapsåren.  

Tre av studiens kontrollvariabler berör styrelsens sammansättning. Styrelsen med lägst 

Sexpertis observerades vara 1,86 och den högsta 20,71. Skillnaden mellan variabelns 

medelvärde (8,48) och median (8,43) är inte stor, vilket kan förklara den låga 

standardavvikelsen 3,32. Företaget med flest Smöten hade, under räkenskapsåret 2014, 

33 möten, medan företaget med minst antal möten höll endast 4. Medianen av antal möten 

är dock 10 och medelvärdet är 11,13. Standardavvikelsen är 4,60. Angående Soberoende 

har 89 bolag i populationen, alltså 43,00 %, styrelser som endast består av oberoende 
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styrelseledamöter. Resterande 57,00 % har således minst en styrelseledamot som är 

beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Knappt hälften (45,41 %) av 

bolagen anlitar en Specialistrevisor. Den största branschen är Industri, där verkar 70 

bolag (33,82 %). 

Tabell 2 innehåller beskrivande statistik över de företag som har ett revisionsutskott i 

styrelsen. Tabellen inkluderar således de oberoende variabler som endast testas där de 

bolag med revisionsutskott utgör populationen. 

Medianen för Antal möten är 4 och medelvärdet 4,57. Det minst aktiva revisionsutskottet 

hade, räkenskapsåret 2014, 1 möte medan det mest aktiva hade 10 utskottsmöten. 

Erfarenhet i utskotten varierar relativt mycket. Utskottet med kortaste observerad 

genomsnittlig erfarenhet hade 0,33 års erfarenhet, och den längsta 24,50 år. Medeltalet är 

dock 5,48 år och median 4,67 år. Det har i urvalsgruppen funnits utskott där samtliga 

utskottsledamöter besuttit finansiell expertis, vilket gör att maximum för Finexp är 100,00 

%. Det har också observerats utskott med 0,00 % Finexp. Median är 67,00 % ledamöter 

med Finexp och medelvärdet 69,00 %. Standardavvikelsen för variabeln är 28,00 %. 

Utifrån de gjorda observationerna kan vi se att det i revisionsutskottens i genomsnitt 

består till 27,00 % av Kvinnor. Medianen är något högre, 33,00 %. Det finns också 

revisionsutskott som inte har någon kvinnlig ledamot och revisionsutskott som endast 

består av kvinnliga ledamöter. Standardavvikelsen för Kvinnor är 23,00 %. Av de 136 

bolagen med revisionsutskott består en klar majoritet endast av oberoende ledamöter. 

84,56 %, 115 stycken, av utskotten är Oberoende och resterande 21 har minst en ledamot 

som är beroende gentemot bolaget och bolagsledningen.  

Lägsta och högsta observationen av den beroende variabeln Revkost är desamma som i 

tabell 1, däremot är medelvärde och median högre. Gällande Omsättning och Totala 

tillgångar är medelvärde och median högre för båda variablerna. Den minsta 

observationen bland Totala tillgångar är i tabell 2 74,11 MSEK, vilket också indikerar 

att revisionsutskott är mindre vanligt bland mindre företag. Bland de bolag som har 

Rutskott är såväl andelen redovisat negativt resultat (Förlust) som andelen Soberoende 

lägre jämfört med den totala populationen. Andelen som anlitar Specialistrevisor är dock 

högre, men skillnaden är liten. Rutskott är vanligast bland företag inom branschen Industri 

och minst vanligt bland de tre minsta branscherna (Övriga). 
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Tabell 2: Beskrivande statistik (n=136)     

  Medel Median Standardavv. Minimum Maximum 

Beroende variabel      

Revisionskostnad 11,34 2,86 25,32 0,13 211,70 

       

Kontinuerliga kontrollvariabler 

Omsättning 21200,80 3382,55 50222,54 0,00 311140,01 

Totala tillgångar 23655,79 2925,00 59429,68 74,11 382986,00 

S/EK  7,39 1,12 64,65 0,04 753,47 

(Kufo+VL)/TT 0,27 0,26 0,17 0,00 0,85 

Dotterbolag 87,79 34,50 128,01 2,00 662,00 

Sexpertis 8,36 8,46 2,99 1,86 16,14 

Smöten 11,51 11,00 4,65 4,00 32,00 

       

Kontinuerliga oberoende variabler 

Antal möten 4,57 4,00 1,96 1,00 10,00 

Erfarenhet 5,48 4,67 3,91 0,33 24,50 

Finexp 0,69 0,67 0,28 0,00 1,00 

Kvinnor 0,27 0,33 0,23 0,00 1,00 

       

Kategoriska obeorende variabler  Frekvens Procent 

Oberoende      

 Ja    115 84,56% 

 Nej    21 15,44% 

       

Kategoriska kontrollvariabler      

Soberoende      

 Ja    55 40,44% 

 Nej    81 59,56% 

Förlust      

 Ja    43 31,62% 

 Nej    93 68,38% 

Specialistrevisor      

 Ja    65 47,79% 

 Nej    71 52,21% 

Bransch      

 Industri    42 30,88% 

 Teknologi    15 11,03% 

 Hälsa    21 15,44% 

 Konsumentvaror    22 16,18% 

 Konsumenttjänster    16 11,76% 

 Material    11 8,09% 

 Övriga    9 6,62% 
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6.2 Bivariat analys 

I tabell 3 redovisas Pearsons korrelationsmatris för studiens variabler. Denna 

korrelationsmatris används som ett verktyg i den bivariata analysen för att studera 

samband och vidare kartlägga samvariation mellan två variabler (Djurfeldt, 2009). 

Korrelationskofficienten varierar mellan 1 för positivt samband och –1 för negativt 

samband, och koefficienter som överstiger 0,8 respektive understiger –0,8 anges kunna 

indikera multikollinearitetsproblem (ibid.). Det bör uppmärksammas att fem av sex 

oberoende variablerna finns längst ned i matrisen, för att förtydliga att antalet 

observationer skiljer sig mellan de variablerna och resterande.  

Vi kan utläsa att den beroende variabeln Revkost korrelerar med 12 av de oberoende 

variablerna på signifikant nivå, varav Rutskott, Antal möten och Finexp utgör variabler 

som tagit fram i syfte att besvara hypoteser. 

Vidare kan vi utläsa att storleksvariablerna Omsättning och Totala tillgångar korrelerar 

starkt med varandra, och vi väljer därför att hantera dessa i skilda modeller. Våra 

storleksvariabler korrelerar också med Dotterbolag. När vi kontrollerar VIF-värdena ser 

vi att Storleksvariablerna överstiger, vad vissa författare menar, ett kritiskt värde om 2,5 

(Djurfeldt, 2009) i samtliga modeller. Kompletterande tester (se appendix) visar dock att 

storleksvariabeln är en viktig förklarande faktor för revisionskostnad då förklarings-

gradens diskrepans uppgår till mellan 12,6-23,50 procentenheter.  
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6.3 Regressionsanalys 

För att uppnå en bättre normalfördelning, vilket är en förutsättning för att kunna dra 

statistiska slutsatser av analysen från en OLS-regression (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010), logaritmerar vi studiens storleksvariabler Omsättning och Totala 

tillgångar, samt den beroende variabeln Revkost. Vi har även använt kvadratroten ur antal 

Dotterbolag för att nå en bättre normalfördelning.  

Tabell 4: OLS- regression över revisionsutskottens förekomst  

                 

Variabler   Modell 1 (n=207)  Modell 2 (n=207) 

    B SE(b) VIF   B SE(b) VIF 

 Konstant -2,380 0,288   -3,941 0,248  

Oberoende 
variabler 

Rutskott 0,179† 0,104 1,206  0,064 0,078 1,220 

Antal möten        

Erfarenhet        

Finexp        

Oberoende        

Kvinnor        

Storlek Omsättning 0,377** 0,034 2,916     

 Totala tillgångar     0,573** 0,030 3,141 

Komplexitet Dotterbolag 0,110** 0,013 2,113  0,061** 0,010 2,492 

 (KUFO+VL)/TT -1,459** 0,319 1,520  0,105 0,227 1,390 

Risk Förlust 0,003 0,112 1,421  0,083 0,083 1,404 

 S/EK 0,000 0,001 1,037  0,001 0,001 1,027 

Revisor Revisorspecialist 0,137 0,102 1,282  0,065 0,076 1,273 

Styrelse- 

variabler 
Sexpertis 0,003 0,015 1,206  0,008 0,011 1,178 

Soberoende -0,177† 0,097 1,133  -0,046 0,073 1,150 

 Smöten -0,001 0,011 1,196  -0,009 0,008 1,201 

Bransch1 Teknologi -0,219 0,151 1,351  -0,049 0,113 1,369 

 Hälsa 0,161 0,166 1,724  -0,007 0,122 1,677 

 Konsumentvaror 0,185 0,152 1,255  -0,028 0,114 1,266 

 Konsumenttjänster -0,580** 0,168 1,374  -0,365* 0,122 1,301 

 Material -0,022 0,199 1,394  -0,409* 0,152 1,456 

 Övriga -0,145 0,243 1,596  -0,409* 0,182 1,608 

         

R2/Adj R2/F-värde/Sign. 0,822/0,807/54,734/0,000 0,901/0,892/107,863/0,000 

† Signifikant samband på 0,10 nivå; * signifikant samband på 0,05 nivå; ** signifikant samband på 0,01 nivå. 
1Industi används som referensvariabel 

 

Tabell 4 visar OLS-regressionen med modell 1 och 2, där hypotes 1 testas genom att vi 

undersöker sambandet mellan Revkost och Rutskott, kontrollerat för övriga variabler. 

Skillnaden mellan modell 1 och 2 är storleksmåtten där Omsättning respektive Totala 
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tillgångar alternerar som kontrollvariabel. I modell 1 visas signifikant samband på 10 % 

nivå mellan vår oberoende variabel Rutskott och Revkost, medan modell 2 inte visar något 

signifikant samband. Båda storleksvariablerna Omsättning och Totala tillgångar visar 

positivt samband med Revkost på 1 % nivå. Bland våra komplexitetsmått visar 

Dotterbolag positivt samband med Revkost på 1 % nivå i båda modellerna, medan 

(KUFO+VL)/TT visar negativt samband på 1 % nivå i modell 1 och inget signfikant 

samband i modell 2. Soberoende visar i modell 1 negativt samband med Revkost på 10 % 

signifikansnivå, men visar inget signifikant samband i modell 2. Branschvariabeln 

Konsumenttjänster, i relation till referensvariabeln Industri, visar ett negativt samband 

med Revkost på 1 % nivå i modell 1, och på 5 % nivå i modell 2. I modell 2 visas även 

signifikant negativt samband mellan Material samt Övriga, dessa i relation till 

referensvariabeln, och Revkost på 5 % nivå. Förklaringsgraden (justerat R2) är 80,70 % i 

modell 1 respektive 89,20 % i modell 2. 
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Tabell 5: OLS-regression över revisionsutskottets egenskaper  

                  

  Modell 3 (n=136)  Modell 4 (n=136) 

Variabler    B SE(b) VIF   B SE(b) VIF 

  Konstant -2,060 0,445     -3,599 0,329   
Oberoende 
variabler 

Rutskott        

Antal möten 0,086* 0,036 1,576  0,065** 0,024 1,554 

Erfarenhet 0,016 0,017 1,373  -0,001 0,011 1,377 

Finexp -0,016 0,224 1,248  0,126 0,152 1,237 

Oberoende 0,042 0,173 1,269  -0,061 0,118 1,268 

Kvinnor 0,199 0,269 1,213  -0,106 0,185 1,238 

Storlek Omsättning 0,373** 0,043 3,031     

Totala tillgångar     0,599** 0,035 3,157 

Komplexitet Dotterbolag 0,098** 0,015 2,145  0,046** 0,011 2,579 

(KUFO+VL)/TT -1,540** 0,426 1,631  -0,014 0,271 1,422 

Risk Förlust -0,025 0,160 1,803  0,067 0,106 1,716 

S/EK -0,001 0,001 1,148  0,000 0,001 1,154 

Revisor Revisorspecialist 0,108 0,126 1,281  0,029 0,086 1,286 

Styrelse- 

variabler 
Sexpertis -0,023 0,021 1,277  -0,025* 0,014 1,241 

Soberoende -0,318* 0,134 1,399  -0,131 0,092 1,439 

Smöten -0,019 0,014 1,278  -0,026** 0,009 1,283 

Bransch1 Teknologi -0,149 0,215 1,478  -0,101 0,147 1,477 

Hälsa 0,172 0,211 1,891  -0,105 0,144 1,892 

Konsumentvaror 0,051 0,184 1,488  -0,185 0,126 1,502 

Konsumenttjänster -0,713** 0,218 1,594  -0,521** 0,143 1,497 

Material -0,297 0,259 1,623  -0,739** 0,181 1,700 

Övriga -0,081 0,307 1,887  -0,664** 0,215 1,996 

         

R2/Adj R2/F-värde/Sign. 0,829/0,799/27,854/0,000 0,921/0,907/66,746/0,000 

† Signifikant samband på 0,10 nivå; * signifikant samband på 0,05 nivå; ** signifikant samband på 0,01 nivå. 
1Industi används som referensvariabel 

 

I tabell 5 testas hypotes 2-6 genom att vi undersöker sambandet mellan våra övriga 

oberoende variabler och Revkost. I modell 3 och 4 ingår de 136 observationer där 

förekomst av revisionsutskott identifierats. Av våra oberoende variabler har Antal möten 

ett positivt signifikant samband med Revkost på 5 % nivå i modell 3, respektive 1 % nivå 

i modell 4. Storleksvariablerna Omsättning och Totala tillgångar har positivt samband 

med Revkost på 1 % nivå i båda modellerna. Dotterbolag har ett positivt samband med 

Revkost på 1 % nivå i båda modellerna, medan (KUFO+VL)/TT visar negativt samband 

på 1 % nivå i modell 3 och inget signifikant samband i modell 4. Soberoende visar ett 

negativt signifikant samband med Revkost på 5 % nivå i modell 3. I modell 4 har istället 

Sexpertis och Smöten negativt signifikant samband med Revkost på 5 % respektive 1 % 
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nivå. Även i dessa modeller visar branschvariabeln Konsumenttjänster, i relation till 

referensvariabeln Industri, ett negativt samband med Revkost på 1 % nivå i båda 

modellerna. I modell 4 visas även signifikant negativt samband mellan Material 

respektive Övriga, dessa i relation till referensvariabeln, och Revkost på 5 % nivå. 

Förklaringsgraden (justerat R2) är 79,90 % i modell 3 respektive 90,70 % i modell 4. 

6.4 Hypotesprövning 

H1: Förekomst av revisionsutskott 

Hypotesen bygger på antagandet om att revisionsutskott har ett positivt samband med 

revisionskostnad. Regressionsmodellerna visar positivt signifikant samband i modell 1, 

på 10 % nivå, medan inget signifikant samband visas i modell 2. Korrelationsmatrisen 

visar även en positivt signifikant korrelation. Sammantaget kan vi inte förkasta vår 

hypotes. 

H2: Revisionsutskottens aktivitet 

Hypotesen antar att revisionsutskottets aktivitet visar positivt samband med 

revisionskostnaden. Hypotesen uppfylls i båda modellerna där den testas. I modell 3 har 

sambandet signifikans på 5 % nivå, medan modell 4 visar positivt samband på 1 % 

signifikansnivå. Även korrelationsmatrisen visar en positiv korrelation. Därmed kan 

hypotesen ej förkastas. 

H3: Erfarenhet som styrelseledamot 

Hypotesen antar ett negativt samband mellan revisionsutskottens ledamöters erfarenhet 

som styrelseledamot i företaget och revisionskostnaden. Dock visar ingen av 

regressionsmodellerna 3 eller 4 signifikant samband, samt att korrelationsmatrisen inte 

visar någon signifikant korrelation. Därmed kan hypotesen förkastas. 

H4: Finansiell expertis 

Hypotesen bygger på ett antagande om att finansiell expertis har ett positivt samband med 

revisionskostnaden. Regressionsmodellerna visar ingen signifikans i någon av 

modellerna. Däremot visar korrelationsmatrisen ett positiv signifikant korrelation. Då 

OLS- regression ger en högre statistisk säkerhet innebär det att vi förkastar hypotesen. 

 

H5: Revisionsutskottens oberoende 
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Hypotesen antar att revisionsutskottets oberoende, i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen, har positivt samband med revisionskostnaden. Ingen signifikans 

uppnås, varken i modell 3, modell 4 eller i korrelationsmatrisen. Detta gör att vi förkastar 

hypotesen.  

H6: Kvinnliga ledamöter 

Hypotesen antar ett negativt samband mellan kvinnliga ledamöter i revisionsutskotten 

och revisionskostnader. Varken regressionsmodell 3 eller 4 visar signifikant samband, 

samt att korrelationsmatrisen inte visar någon signifikant korrelation. Hypotesen kan 

därmed förkastas. 

 

Tabell 6: Sammanfattning hypotesprövning 

Hypotes Oberoende variabel Förväntat 

samband 

Faktiskt 

samband 

Sammantagen 

bedömning 

H1 
Förekomst av 

revisionsutskott 
Positivt Positivt Förkastas ej 

H2 Aktivitet Positivt Positivt Förkastas ej 

H3 Erfarenhet Negativt - Förkastas 

H4 Finansiell expertis Positivt - Förkastas 

H5  Oberoende Positivt - Förkastas 

H6 Kvinnliga ledamöter Negativt - Förkastas 
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7. Slutsats 

I studiens sista kapitel diskuteras resultaten från regressionsanalysen och bakomliggande 

orsaker till resultaten. Studiens begränsningar kommer nämnas. Slutsatser av studien 

kommer dras och bidrag kommer diskuteras. Slutligen ges förslag på vidare forskning 

med utgångspunkt från studien. 

7.1 Diskussion  

Syftet med vår studie är att förklara hur revisionsutskottens förekomst och karaktär 

påverkar revisionskostnaden för bolag noterade på Stockholmsbörsen. 

Studien fann stöd för våra hypoteser om att revisionskostnaden har signifikanta positiva 

samband med förekomsten av revisionsutskott samt revisionsutskottens aktivitet, i en 

respektive två modeller. Det resultatet ger stöd för ett efterfrågeperspektiv (se Abbott m. 

fl., 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 2006; Krishnan & Visvanathan, 2009; Dhaliwal, 

Naiker & Navissi, 2010; Ittonen, Miettinen & Vähämaa, 2010).  

7.1.1 Revisionsutskottens förekomst 

Vår studie visar att revisionskostnaden är högre i företag med revisionsutskott, likt 

tidigare studier (Collier & Gregory, 1996; Abbott m. fl., 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 

2006). Detta är ett tecken på att kontroll prioriteras, och att revisionsutskottet har dels 

vilja men också befogenhet att påverka revisorn till en högre revisionskvalité, vilket 

stödjer ett efterfrågeperspektiv. Då revisionsutskottet även bidrar till effektiva interna 

kontrollfunktioner kan denna kontroll påverka revisorns uppfattning om bolagets risk (se 

Collier & Gregory, 1996) och där igenom minska revisionskostnaden. Således kan inte 

riskperspektivets effekter uteslutas. I modell 2, där inget signifikant samband funnits 

mellan revisionsutskott och revisionskostnad, finns möjlighet att efterfråge- och 

riskperspektivet tar ut varandra. 

Vår studie visar att 65,70 % av bolag på Stockholmsbörsen har valt att tillsätta ett särskilt 

revisionsutskott. Eftersom det finns en valmöjlighet att låta styrelsen som helhet bära 

revisionsutskottets ansvar, antar vi att det finns ett större behov av ansvarsutkrävande 

samt välfungerande kontroll- och bolagsstyrningsfunktioner hos de bolag som väljer att 

implementera ett revisionsutskott. Således visar vår studie att en majoritet av företagen i 
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populationen anser det finnas fördelar med att låta ett specifikt utskott ansvara för 

uppgifterna som åläggs revisionsutskottet. I den deskriptiva statistiken kan vi se att de 

företag som implementerar ett revisionsutskott i styrelsen generellt sett är större, 

redovisar negativt resultat i lägre utsträckning och har en högre skuldsättningsgrad, än de 

som låter styrelsen som helhet sköta utskottets uppgifter. 

7.1.2 Revisionsutskottens karaktär 

7.1.2.1 Aktivitet 

Vår studie visar att revisionsutskottens aktivitet har ett positivt samband med revisions-

kostnaden likt tidigare forskning (Goodwin-Stewart & Kent, 2006). Resultatet kan 

förklaras ur ett efterfrågeperspektiv där aktiva utskott är mer benägna att uppmuntra och 

förespråka en högre revisionskvalité. Andra studier påpekar dock att revisionsutskottens 

aktivitet innebär en lägre risknivå ur revisorns synvinkel (Beasley m.fl. 2000; Abbott, 

Parker & Peters, 2004), vilket leder till lägre revisionskostnad. Vårt resultat visar att 

aktiva revisionsutskotts ökade efterfrågan på revision överväger en eventuell 

riskminskning ur revisorns perspektiv.  

Resultatet kan jämföras med styrelsens aktivitet som har en negativ påverkan på 

revisionskostnaden, i motsats till tidigare studier (Carcello m. fl., 2002). Resultatet 

rörande möten och aktivitet pekar på att ett aktivt revisionsutskott efterfrågar mer 

revision, medan en aktiv styrelse minskar risken för felaktigheter och därmed sänker 

kostnaden för revision. Skillnaden i resultaten kan förklaras av att revisionsutskottets 

uppgifter är mer koncentrerade till ett specifikt område, det vill säga kontroll och 

övervakning av finansiell rapportering samt intern och extern revision (Merchant & Van 

der Stede, 2012), medan styrelsen arbetar med frågor som rör processer i hela företaget. 

Vidare löper ledamöter i revisionsutskottet större risk att drabbas av hårda konsekvenser, 

relativt övriga styrelseledamöter, när det uppstår brister i styrelsens övervaknings-

processer (Srinivasan, 2005). En ytterligare förklaring kan vara att revisorn allokerar mer 

tid och resurser åt närvaro och förberedelse i samband med revisionsutskottsmöten, än 

styrelsens motsvarigheter (se Stewart & Munro, 2007). 

7.1.2.2 Erfarenhet 

Vår studie visar inget samband mellan erfarenhet och revisionskostnader. Således finns 

ingen anledning att anta erfarna revisionsutskottsledamöter är mer måna om att skydda 
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sitt förtroendekapital (Chan, Liu & Sun, 2013) och inte heller stärker redovisningskvalité 

(Yang & Krishnan, 2005; Dhaliwal, Naiker & Navissi, 2010). En ytterligare förklaring är 

den tvåvägseffekt som uppstår i samband med ett revisionsutskotts högre effektivitet som 

å ena sidan sänker revisionsrisken, å andra sidan ökar incitament till ledamöterna att 

efterfråga revisionskvalité (Chan, Liu & Sun, 2013). Däremot finner vi signifikant 

negativt samband mellan styrelseexpertis, som speglar den genomsnittliga erfarenheten 

av styrelsearbete, och revisionskostnaden. Vårt resultat visar att kompetenta styrelser är 

effektiva i den aspekten att de bidrar till att risken minskar, revisionens tidsåtgång blir 

mindre och revisionskostnaden minskar (se Francis, 2004). Det ska påpekas att 

utskottsledamöter bedöms utifrån intern erfarenhet medan styrelseledamöter bedöms 

utifrån extern erfarenhet, vilket gör att variablerna inte är helt jämförbara.  

7.1.2.3 Finansiell expertis 

Vår studie visar inget samband mellan finansiell expertis och revisionskostnader. 

Resultatet indikerar att revisionsutskottens finansiella expertis inte nödvändigtvis bidrar 

till utskottets effektivitet som kontrollfunktion (se Bédard, Chotourou & Courteau, 2004; 

Beck & Mauldin, 2014). En möjlig förklaring till resultatet är det tvåvägssamband som 

uppstår när redovisningsexpertis operationaliseras med annan finansiell expertis och leder 

till att revisionskostnaden påverkas ur både ett efterfråge- samt riskperspektiv (se 

Krishnan & Visvanathan, 2009; Kim m.fl., 2015). En annan förklaring är att sambandet 

mellan revisionsutskottens finansiella expertis och revisionskostnaden är mer påtagligt i 

revisionsutskott med låg mötesfrekvens (Goodwin-Stewart och Kent, 2006). Det är också 

möjligt att finansiell expertis har betydelse vid undersökning av interaktionen mellan 

revisionsutskottens övriga karaktärsdrag. Det går till exempel att argumentera för att 

ledamöter med finansiell expertis men kortare erfarenhet mister sin förhandlingsstyrka 

gentemot resterande mer erfarna utskottsmedlemmar.  

7.1.2.4 Oberoende 

Vår studie har inte hittat något samband mellan revisionsutskottens oberoende och 

revisionskostnader. Resultaten kan förklaras av att oberoende utskott har bättre förmåga 

att försäkra riktigheten i finansiella rapporter (Klein, 2002) vilket då skulle leda till 

minskad revisionsrisk. Å andra sidan kan oberoende revisionsutskott antas besitta en 

starkare förhandlingskraft som ger möjlighet att ställa krav på mer ingående revision hos 

vilket ökar revisionskostnaden ur ett efterfrågeperspektiv (Carcello m. fl., 2002; Abbott 
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m. fl., 2003). Det är alltså möjligt att oberoende utskott minskar revisionsrisken samtidigt 

som de efterfrågar ökad revision, och vidare tar dessa effekter ut varandra. 

Vi kan utläsa att styrelsens oberoende har ett negativt samband med revisionskostnader. 

Sambandet indikerar att oberoendet leder till minskade kontrollrisker när roller, såsom 

övervakning och bolagsledning, särskiljs (Tsui, Jaggi & Gul, 2001). Således kan 

slutsatsen dras att oberoende styrelser minskar revisionsrisk i större utsträckning än 

oberoende revisionsutskott, alternativt att oberoende revisionsutskott efterfrågar högre 

revisionskvalité än oberoende styrelser. 

7.1.2.5 Kvinnliga ledamöter 

Studien finner ingen signifikans för att kvinnliga ledamöter i revisionsutskott påverkar 

revisionskostnaden. Resultatet visar att effektivitet bland revisionsutskott är den samma 

oavsett andel kvinnliga ledamöter. Dock finns det möjlighet att kvinnlig närvaro leder till 

effektivitet i ett längre perspektiv, i form av förbättrat utvecklingsarbete (Nielsen och 

Huse, 2010). Resultatet kan även förklaras av att Sverige enligt United Nations 

Development Programme (2015) har en högre grad av jämställdhet än samtliga länder där 

liknande studier bedrivits (jämför Ittonen, Miettinen & Vähämaa, 2010; Huang m. fl. 

2011). Detta kan vara ett tecken på att det inte är någon större skillnad i förtroendet mellan 

kvinnliga och manliga ledamöter bland svenska bolag. Det finns också möjlighet att 

kvinnliga utskottsordförande har en annan påverkan på revisionskostnad (Ittonen, 

Miettinen & Vähämaa, 2010), då en sådan roll innebär mer ansvar och inflytande (jämför 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015a). 

7.1.3 Resterande kontrollvariablers påverkan på revisionskostnaden 

Båda storleksmåtten visar signifikant positiv påverkan på revisionskostnaderna i samtliga 

modeller. Resultatet visar att storlek förklarar revisionskostnad i hög utsträckning, vilket 

är i linje med flertalet tidigare studier (se bland annat Simunic, 1980; Chan, Ezzamel & 

Gwilliam, 1993; Collier & Gregory, 1996; Carcello m. fl., 2002; Abbott m. fl., 2003; 

Nikkinen & Sahlström, 2003; Goodwin-Stewart & Kent, 2006). Storlek är som tidigare 

nämnt en komplex variabel, och ett tecken på det är till exempel att olika variabler uppnår 

signifikans när olika operationalisering för storlek används. Ett tecken på modellernas 

robusthet är de intakta resultat studien ger när samma storleksvariabel används. Det är 

totala tillgångar som ger den högsta förklaringsgraden vilket indikerar att detta storleks-

mått förklarar revisionskostnad i större utsträckning än omsättning.  
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I enighet med tidigare studier (exempelvis Simunic, 1980; Abbott m. fl., 2003; Goodwin-

Stewart & Kent, 2006) visar sig antal dotterbolag ha signifikant positivt samband med 

revisionskostnaden. Sambandet är positivt i samtliga modeller, vilket alltså betyder att 

koncerner med fler dotterbolag är mer komplexa att revidera. Således innebär det att fler 

timmar och mer kompetens allokeras till komplexa revisionsuppdrag som i sin tur leder 

till en högre revisionskostnad. 

Vi kan dock se att hög andel kundfordringar och varulager i relation till totala tillgångar 

ger lägre revisionskostnader när omsättning används som storleksvariabel. Simunic 

(1980) argumenterar för att kundfordringar och varulager är komplexa att granska 

eftersom dessa är svåra att värdera. Vårt resultat indikerar motsatsvis att dessa tillgångars 

värde lätt kan observeras, och en förklaring kan vara den tekniska utvecklingen i form av 

affärssystem. En annan förklaring är interaktionen mellan variabeln och övriga oberoende 

variabler (se Chan, Ezzamel & Gwilliam, 1993). I korrelationsmatrisen visas en positiv 

korrelation (0,005) mellan revisionskostnaden och andel kundfordringar och varulager i 

förhållande till totala tillgångar. Motsatsvis visar regressionsanalyserna i modell 1 och 3 

ett negativt samband. För att förklara detta negativa samband bör observeras att just 

storleksvariabeln omsättning korrelerar med andel kundfordringar och varulager (0,239), 

medan korrelationen med totala tillgångar är svagare (-0,069). Därför misstänker vi att 

omsättning inte utgör ett helt och hållet optimalt storleksmått vid kontroll av komplexitet, 

när komplexiteten är operationaliserad som kundfordringar och varulager dividerat med 

totala tillgångar. 

Ingen av studiens två riskvariabler, skuldsättningsgrad eller förlust, har någon signifikant 

påverkan på revisionskostnaden till skillnad från tidigare forskning (Simunic, 1980; Stice, 

1991). En anledning till att utfallet i vår studie skiljer sig från tidigare amerikanska studier 

gällande risk och revisionskostnad kan vara att fordringar för lagstadgad revision har 

allmän förmånsrätt i en konkurs (Förmånsrättslagen, §10 a), och därför innebär inte en 

klients konkurs lika stor risk för utebliven inkomst för revisionsbyråer i Sverige. Det finns 

viss anledning att anta att stämningsrisken skiljer sig åt mellan bolagen i vår studie och 

bolag inkluderade i tidigare forskning (Niemi, 2002; Franck & Sundgren, 2010). Således 

kan det faktum att vårt resultat skiljer sig från tidigare forskning (Nikkinen & Sahlström, 

2003) ha en förklaring i att svenska revisionsbyråer verkar inom ett annorlunda 

företagsklimat. 
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Vi kan i vår studie inte finna något samband mellan specialistrevisor och 

revisionskostnad. På den svenska marknaden finns alltså inga bevis för att en 

branschspecialiserad revisor bidrar med högre revisionskvalité och vidare högre 

revisionskostnad, vilket Abbott och Parker (2000) hävdar. Detta kan bero på att PwC är 

så pass överlägsen på den svenska marknaden. PwC är specialister i sex av sju branscher, 

varav ensam specialist i tre av dessa sex. Sannolikheten att något av de undersökta 

företagen verkar i en bransch där PwC är specialistrevisor är onekligen stor. Det bör dock 

poängteras att en annorlunda definition av specialistrevisor kan innebära en stor skillnad 

för resultatet. En operationalisering som inkluderar den ledande revisionsbyråns 

marknadsandelar i relation till övriga hade kunnat resultera i ett annat utfall. 

När vi kontrollerar för branschens samband med revisionskostnad finner vi att 

branscherna konsumenttjänster, material och övriga har en negativ påverkan på revisions-

kostnaden, relativt referensvariabeln industri. Detta betyder alltså att företag inom 

industribranschen har högre revisionskostnader än företag inom ovan nämnda branscher. 

Även Collier och Gregory (1996) har i sin studie funnit positivt samband mellan 

branschen industri och revisionskostnad. Således kan alltså Industri som bransch antas 

inneha högre teknisk komplexitet än ovan nämnda branscher då de har signifikant negativ 

påverkan på revisionskostnaden i relation till industribranschen (Chan, Ezzamel & 

Gwilliam, 1993).  

Samtliga modeller i studien anser vi vara robusta då de har justerad förklaringsgrad 

mellan 79,90 % - 90,70 %. Det betyder dock att 20,10 % - 9,30 % av resultatet fortfarande 

inte är förklarat. Tidigare forskning (Goodwin-Stewart & Kent, 2006; Hay, Knechel & 

Ling, 2008) som har undersökt interna kontrollaktiviteters påverkan på revisionskostnad 

har även inkluderat internrevision som en förklarande variabel. Dessa aktiviteter kan 

utgöra en ytterligare förklarande del av revisionskostnadens beståndsdelar. Då 

agentproblemet, med separation av ägande och kontroll, ligger till grund för behovet av 

revision och vidare ett revisionsutskott, kan även ägarstruktur utgöra en förklarande 

faktor till revisionskostnaden (se Cai m. fl., 2015). 

7.2 Bidrag 

Resultaten i denna studie har skapat ett empiriskt bidrag då forskning tillförts gällande 

revisionsutskottens påverkan på revisionskostnaden för bolag noterade på 
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Stockholmsbörsen. Vår studie kan visa att både revisionsutskottets förekomst samt 

utskottets aktivitet har positiv påverkan på kostnaden för revision. Vi kan också göra vissa 

jämförelser mellan styrelsens och revisionsutskottets påverkan på revisionskostnaden och 

se att styrelsen minskar kostnaden utifrån ett riskperspektiv och att revisionsutskottet ökar 

kostnaden utifrån ett efterfrågeperspektiv. Då resultaten till viss del skiljer sig från 

tidigare studier kan vi anta att skillnaderna i lagstiftningar i Sverige och andra undersökta 

länder har inverkan på resultatet och vilka variabler som visat sig ha påverkan på 

revisionskostnaden. Vidare företagsklimatet i Norden är att beakta som homogent 

(Franck & Sundgren, 2010) anser vi att studien är överförbar till övriga nordiska länder. 

Vi har även skapat ett praktiskt bidrag i form av rekommendationer vi kan ge till 

lagstiftare och företag. Då vi har observerat att revisionskostnaden är högre i de företag 

med revisionsutskott, och speciellt aktiva sådana, borde även dessa företag erhålla högre 

revisionskvalité (Francis, 2004). I de företag där kontroll prioriteras finns det alltså 

anledning att införa ett aktivt revisionsutskott då agentkostnader minskar i och med en 

ökad grad av övervakning. Det finns även motstånd att implementera revisionsutskott, 

speciellt aktiva sådana, i företag där vinstmaximering eftersträvas. (Jensen & Meckling, 

1976; Simunic, 1980).  

Således kan vi dra slutsatsen att revisionsutskotten omfattas av en till viss del själv-

reglerande lagstiftning. Studiens resultat indikerar att det finns fördelar att vinna, i form 

av ökad revisionskvalité, om strängare lagstiftning införs angående införande av 

revisionsutskott. Svensk lagstiftning ställer krav på utskottsledamöternas oberoende samt 

redovisnings- och revisionskompetens, men nämner inte något minimikrav för antal 

möten, till skillnad från exempelvis amerikansk lagstiftning. Studiens resultat ger 

anledning för lagstiftaren att överväga ett tillägg där utskottets aktivitet betonas i större 

utsträckning. Med en lägstanivå för antal möten finns dock risken att möten enbart hålls 

som en formalitet, utan att faktiskt tillföra något betydelsefullt arbete. 

7.3 Begränsningar 

En begränsning i studien är att resultaten inte kan härledas till specifika orsaker. Vissa 

faktorer och variabler i studien överlappar varandra och flera teoretiska argument kan 

förklara den beroende variabeln. Sambanden och resultaten kan alltså förklaras utifrån 

den teori som passar bäst med tidigare ställda hypoteser och den insamlade teorin blir 
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alltså självuppfylld (se Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar vidare att den deduktiva 

ansatsen är så gott som ett måste i kvantitativa studier, och vi har ansträngt oss för att ge 

en objektiv analys av empirin.  

Då studien avser undersöka revisionsutskott vid ett specifikt tillfälle finns en begränsning 

i att resultatet är tillfälligt och således inte konstant över tid. Då kravet om revisionsutskott 

är en relativt ny företeelse i Sverige finns anledning att anta revisionsutskottens påverkan 

på revision och revisionskostnader kan komma att variera, i takt med att förutsättningar 

och attityder kring revisionsutskottens funktion förändras. Sådana effekter hade kunnat 

visualiseras av en longitudinell studie. 

Storleksvariabeln har i studien varit problematisk. Multikollinearitetsproblem har kunnat 

observeras genom VIF-värdena, på grund av korrelation mellan flertalet variabler, och 

har präglat analysen. På grund av detta finns skäl att beakta studiens resultat med viss 

försiktighet. Vi presenterar kompletterande tester (appendix) där storlek exkluderas. Det 

finns flera anledningar till att dessa tester endast är kompletterande och inte de vi grundar 

vår analys på. I 96,40 % av forskningen som undersöker revisionskostnader har 

företagsstorleken haft en betydande roll i bestämmande av revisionskostnad (Hay, 

Knechel & Wong, 2006), vilket gör att vi anser att variabeln måste kontrolleras för. Det 

faktum att förklaringsgraden sjunker mellan 12,6 – 23,5 procentenheter talar också för att 

storleksvariabeln ska inkluderas i modellen.  

Risken att variabler har operationaliserats på ett missvisande sätt innebär en begränsning 

för studien. Operationalisering av finansiell expertis innebär en begränsning så till vida 

att den nödvändigtvis inte fångar ledamöternas faktiska kompetens. Vidare visar studien 

vissa jämförelser mellan revisionsutskottets och styrelsens påverkan på revisions-

kostnaden. Jämförelserna begränsas av att inte lika många karaktärsvariabler 

operationaliserats för styrelser, samt att erfarenhet operationaliserats på olika sätt.  

7.4 Förslag till vidare forskning 

För att få en djupare förståelse för revisionsutskottens påverkan på revisionskostnaden är 

ett förslag att framtida forskning kan bedrivas med kvalitativ ansats. Detta ger möjlighet 

att utforska revisionsutskottledamöternas upplevelser, åsikter och erfarenheter på ett mer 

kvalitativt sätt. Genom alternativa datainsamlingsformer kan även egenskaper hos utskott 

och ledamöter observeras på ett nytt sätt. Genom exempelvis enkätundersökning som 
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testar ledamöternas kompetenser inom definierade områden kan expertis observeras. 

Vidare kan datainsamlingsformer som exempelvis intervjuer och fokusgrupper ge 

möjlighet att skapa ytterligare förståelse och kunskap om utskottens aktivitet. Här föreslår 

vi studier som undersöker möteslängd, intensitet och engagemang hos utskotts-

ledamöterna. Eftersom utskottets aktivitet är den variabel vi funnit ha signifikant 

påverkan på revisionskostnaden anser vi det intressant att genomföra ytterligare studier 

på just den variabeln. 

Då 34,30 % av bolagen i vår studie har valt att inte implementera revisionsutskott anser 

vi det intressant att undersöka styrelsers och bolags motiv till detta val. Motsatsvis hade 

det varit intressant att se forskning där personer som har regelbunden kontakt med 

revisionsutskott, exempelvis ekonomichefer eller revisorer, intervjuas. 

Denna studie är utformad med en tvärsnittsdesign där vi samlat data från samma 

tidsperiod. För att kunna dra jämförande slutsatser är ett alternativ att genomföra en studie 

med en longitudinell ansats. Data kan samlas från innan och efter införande av 

revisionsutskott i olika företag för att exempelvis se vilken skillnad revisionsutskottet 

faktiskt har gjort på revisionskostnaden eller se effekterna av utvecklingsarbete.  
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Appendix 

Tabell 7: OLS- regression exklusive storlek  

          

  Modell 1 (n=207)  Modell 2 (n=136) 

Variabler  B SE(b) VIF  B SE(b) VIF 

 Konstant -0,805 0,324   -0,868 0,541  

Oberoende 
variabler 

Rutskott 0,454** 0,130 1,139     

Antal möten     0,176** 0,044 1,442 

Erfarenhet     0,011 0,021 1,371 

Finexp     0,169 0,285 1,237 

Oberoende     -0,015 0,221 1,267 

Kvinnor     0,584† 0,340 1,179 

Komplexitet Dotterbolag 0,196** 0,013 1,330  0,162** 0,016 1,614 

(KUFO+VL)/TT -0,355 0,389 1,375  -0,215 0,508 1,419 

Risk Förlust -0,386* 0,137 1,286  -0,612** 0,186 1,479 

 S/EK 0,001 0,001 1,027  0,000 0,001 1,147 

Revisor Revisorspecialist 0,040 0,131 1,273  0,126 0,161 1,280 

Styrelse- 

variabler 

Sexpertis 0,038* 0,019 1,154  0,026 0,026 1,184 

Soberoende -0,228† 0,124 1,131  -0,446* 0,170 1,382 

 Smöten 0,002 0,014 1,195  -0,013 0,017 1,275 

Bransch1 Teknologi -0,356† 0,193 1,342  -0,116 0,275 1,477 

 Hälsa -0,172 0,209 1,669  0,057 0,269 1,883 

 Konsumentvaror 0,179 0,195 1,255  0,030 0,235 1,487 

 Konsumenttjänster -0,101 0,209 1,285  -0,186 0,267 1,469 

 Material 0,501* 0,248 1,317  0,216 0,323 1,538 

 Övriga 0,580† 0,301 1,482  0,743* 0,373 1,705 

         

R2/Adj R2/F-värde/Sign. 0,704/0,681/30,285/0,000 0,718/0,672/15,536/0,000 

† Signifikant samband på 0,10 nivå; * signifikant samband på 0,05 nivå; ** signifikant samband på 0,01 nivå. 
1Industri används som referensvariabel 

 

 


