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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Den dolda kostnaden bakom kvinnligt ledarskap – En kvantitativ studie om relationen mellan 

kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Jenny Lundeborg och Johanna Paulsson 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2017 – Januari 

 

Syfte: Trots att vi lever i ett mer jämställt samhälle är kvinnor fortfarande underrepresenterade på 

beslutsfattande positioner. Intresset och behovet för mer forskning om dess konsekvenser är därför 

stort. Studiens syfte är att undersöka om företag med en kvinnlig VD är associerat med ett högre 

revisionsarvode än företag med en manlig VD. Studiens syfte är även att undersöka om ett 

eventuellt positivt samband kan förklaras av att kvinnor i högre grad än män eftersträvar mer 

kvalitetssäker revision.  

 

Metod: Studien antar en kvantitativ metod med en positivistisk forskningsfilosofi, där vi med hjälp 

av en hypotetisk-deduktiv ansats deducerat prövningsbara hypoteser för att ge svar på studiens 

syfte. Vi tillämpar en tvärsnittsdesign utifrån insamlad sekundärdata för året 2015. Studiens urval 

består av företag från tio europeiska länder som inhämtats med hjälp av den finansiella databasen 

Thomson Reuters Datastream. All data har bearbetats och analyserats med hjälp av multipla 

regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS. 

 

Resultat & slutsats: Studien visar att det föreligger ett signifikant positivt samband mellan 

kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek. Studien ger även stöd för att ett positivt samband 

inte uppkommer till följd av att kvinnor i högre grad än män väljer mer kvalitetssäker revision utan 

att ett positivt samband ger uttryck för en diskriminerande effekt. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien undersöker företag utifrån ett begränsat geografiskt 

område, vårt förslag till vidare forskning är därför att studera hur relationen ser ut i andra 

geografiska områden. Vi anser även att en kvalitativ studie motiveras då företagsledningens 

egenskaper via en kvalitativ studie skulle få en mer framträdande roll. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med vidare empiriska bevis för att genusperspektivet är 

avgörande för revisionsarvodets storlek. Genom att vara den första studien att undersöka vad ett 

positivt samband ger uttryck för bidrar föreliggande studie med vidare diskussion till 

redovisningslitteraturen. 

 

Nyckelord: Revisionsarvode, revisionskvalitet, kvinnligt ledarskap, VD, risk, diskriminering 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Title: The hidden cost behind female leadership - a quantitative study on the relationship between 

female leadership and audit fees 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Jenny Lundeborg and Johanna Paulsson 

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2017 – January 

 

Aim: Even though we live in an increasingly egalitarian society, women are still underrepresented 

in corporate decision-making positions. The interest and the need for more research on its effects 

are therefore motivated. The study aims to investigate whether companies with a female CEO is 

associated with a higher audit fees than companies with a male CEO. The study's purpose is also to 

examine whether a possible positive correlation can be explained by the fact that women more than 

men strive for more quality assured auditing. 

 

Method: The study adopts a quantitative approach with a positivistic research philosophy, where 

we are using a hypothetical-deductive method deduced testing our hypotheses to answer the study's 

purpose. We apply a cross-sectional design based on secondary data collected for the year 2015. 

The study sample consists of companies from ten European countries gathered using the financial 

database Thomson Reuters Datastream. All data is processed and analyzed using multiple 

regressions analyzes in SPSS. 

 

Results & conclusions: The study shows that there is a significant positive relationship between 

female leadership and audit fees. The study also provides support for a positive relationship does 

not arise as a result of more women than men choose more quality assured auditing without a 

positive correlation reflects a discriminatory effect. 

 

Suggestions for further research: The study includes a limited geographical area, our suggestions 

for further research is therefor to study how the relationship looks in other geographic areas. We 

also believe that a qualitative study is justified, as management features through a qualitative study 

would have a more prominent role. 

 

Contributions of the thesis: The study provides further empirical evidence that the gender 

perspective is crucial for audit fees. By being the first study to examine what a positive correlation 

expresses, the present study contributes to further discussion of the accounting research. 

 

Key words: Audit fee, audit quality, female leadership, CEO, risk, discrimination  
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel förklaras uppsatsens bakgrund. Vidare presenteras en problemdiskussion 

kring senare års forskning om kvinnligt ledarskap och hur det ser ut att påverka revisionsarvodets 

storlek. Därefter redogörs hur denna studie bidrar till tidigare forskning inom området. 

Problemdiskussionen mynnar vidare ut i uppsatsens syfte och därefter presenteras studiens 

avgränsningar och uppsatsens vidare disponering. 

 

 

1.1 Bakgrund 

1 mars 2011 presenterade Europakommissionen jämställdhetsrapporten The Gender Balance in 

Business Leadership. Rapporten belyser det faktum att kvinnliga företagsledare i europeiska företag 

är i betydande minoritet (European commission, 2011). Europakommissionen fastslog vikten av 

problemet och betonade att kvinnors underrepresentation på beslutsfattande positioner inom 

Europeiska unionen (EU) bör tas på allvar. I rapportens slutsats går att läsa: “In 2011 the 

Commission will initiate a high-level dialogue with European business leaders and European social 

partners to discuss how to make faster progress towards gender balance in corporate boardrooms” 

(European commission, 2011 s. 13). 

 

Uppmärksamheten som Europakommissionen riktar mot kvinnors underrepresentation på 

beslutsfattande positioner är inte på något sätt ett nytt fenomen. Europakommissionen framhåller 

även den långsamma utvecklingen mot ett mer jämställt klimat som ett problem, vilket har satt press 

på regeringar och företag i många medlemsstater inom EU att öka närvaron av kvinnligt ledarskap 

(European commission, 2011). I den rapport som presenterades år 2011 går att utläsa att endast en 

av tio styrelsemedlemmar i de topplistade företagen i EU är kvinnor och att endast tre procent av 

företagen har en kvinnlig VD (ibid.). Europakommissionen betonade i rapporten vikten av att stärka 

det kvinnliga ledarskapet. Den främsta anledningen som de för fram är att kvinnor ses som högt 

kvalificerade ledare men saknar den kompetens och erfarenhet som krävs för att inta högre 

positioner inom företagen. Europakommissionen framhåller framförallt att strukturella orsaker 

hindrar kvinnor från högre positioner, något de menar kan minimeras genom lagstadgad reglering 

(ibid.). I november år 2012 kom därför ett nytt lagförslag som syftade till att uppnå 40 procent 

kvinnlig representation i börsbolagens styrelser. Syftet med den nya lagstiftningen är att påskynda 

utvecklingen mot en mer jämställd könsfördelning inom företagen i Europa (European commission, 

2012; European commission, u.å.). 
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Bolagens styrelser och företagsledning har under senare år uppmärksammats allt mer, varpå den 

främsta orsaken till detta beskrivs vara senare års omtalade redovisningsskandaler1 

(Regeringskansliet, 2004). Skandaler som framförallt uppkommit på grund av brister i företags 

redovisning och revision. Sveriges regering betonar att skandalerna framförallt har skadat 

förtroendet för den finansiella rapporteringen, där förklaringen tillskrivs företagsledningens 

agerande (ibid.). Misstron mot den finansiella rapporteringen har uppstått efter att man i flera fall 

observerat stora kursfall på företags aktier i kombination med höga ersättningar till 

företagsledningen. Brister i bolagsstyrningen gällande riskhantering, intern kontroll och 

övervakning ses som en förklaring. Sveriges regering betonar i den efterföljande debatten att 

redovisningsregler sällan kan ersätta ett gott omdöme hos företagsledningen, men att ett mer 

omfattande regelverk skulle kunna begränsa omfattningen och effekterna av mindre bra 

ledningsbeslut (ibid.). 

 

Enron och WorldComs konkurser i början av 2000-talet skapade stor debatt om rådande brister i 

företags redovisning och revision (Rezaee, 2004; Unerman & O’Dwyer, 2004). Med bakgrund från 

redovisningsskandalerna antog därför den amerikanska kongressen år 2002 en ny lagstiftning, 

Sarbanes-Oxley Act2 (Huang, Huang och Lee, 2014). Lagen betraktas som redovisningsbranschens 

mest omfattande regelverk sedan Franklin D. Roosevelts tid, efter ett uttalande från den före detta 

amerikanska presidenten George W. Bush (Cohen, Dey & Lys, 2008). Sarbanes-Oxley Acts syfte är 

att minska riskerna att felaktig rapportering och information från företagsledningen och revisorn når 

företagens intressenter (ibid.). Företagets VD åläggs personligen att granska och verifiera företagets 

finansiella rapporter (Barua, Davidson, Rama & Thiruvadi, 2010; Johansson, Häckner & 

Wallerstedt, 2005), något som Hostak, Lys, Yang och Carr (2013) menar har skapat en strängare 

reglering av amerikanska företags revision och interna kontroll. 

 

Efter införandet av Sarbanes-Oxley Act tog EU beslutet att införa det åttonde bolagsrättsliga 

direktivet år 2006 (Braiotta Jr & Zhou, 2008). Enligt Braiotta Jr och Zhou är lagstiftningsreformen i 

det europeiska direktivet en europeisk motsvarighet av det amerikanska regelverket. Regelverken 

medförde en tydlig separation mellan företagsledningen och revisionen och har som syfte att skapa 

ett nytt förtroende för de amerikanska och europeiska kapitalmarknaderna (Braiotta Jr & Zhou, 

                                                 
1 1980-talet och tidigt 90-tal – Maxwell, BCCI, Polly Peck, Barings, Credit Lyonnais och Fermenta 

Senare år även, Enron, WorldCom, Royal Ahold och Parmalat (Regeringskansliet, 2004). 

 
2 Sarbanes-Oxley Act är uppkallat efter Paul Sarbanes, senator i Maryland och Michael Oxley, medlem av USA:s 

kongress för det Republikanska partiet. Tillsammans la de grunden för lagstiftningen (Sox-Online, u.å). 
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2008; Cohen, Krishnamoorthy & Wright, 2010). Separationen mellan företagsledningen och 

revisionen är menat att motverka de brister som tidigare fanns i övervakningsfunktionen hos 

företagen. Regelverken fäster därför stor vikt vid den granskade funktionen hos styrelsen i 

förhållande till VD:n. Tanken med regelverken är att styrelsen ska ha en möjlighet att granska VD:n 

och på så sätt säkra redovisningens kvalitet (Sarbanes Oxley 101, u.å.). Ashe-Edmunds (n.d.) menar 

att verktyget för detta är den lagstadgade revisionen som sker genom att anlita en extern revisor. 

 

1.2 Problematisering 

För att motverka de brister som tidigare fanns i företagens övervakningsfunktion riktar regelverken 

stort fokus mot relationen mellan företagsledning och revision. Grundtanken är att företagets 

finansiella rapporter ska granskas och verifieras av företagsledningen, medan företagets 

revisionskommitté tillsätter företagets revisor och förhandlar om företagets revisionstjänster (Barua 

et al., 2010). Efter införandet av Sarbanes-Oxley Act väcktes därför frågan om klientens 

företagsledning fortfarande har möjlighet att påverka revisionens omfattning. Cohen et al. (2010) 

menar att företagsledningens möjligheter kvarstår, trots att en separation föreligger. Framförallt 

framhåller de företagsledningens möjligheter att påverka revisionskommittén till att agera utifrån 

företagsledningens egna värderingar. Följderna kan innebära att för liten revisionsinsats beställs av 

företag, efter påtryckningar från företagets VD, trots att kontrollbehovet är stort. Samtidigt som det 

gör det möjligt för en riskmedveten VD och styrelse att påverka revisionskommittén att beställa mer 

kvalitetssäker revision, trots att det inte finns behov av utökad kontroll. Det senare styrks av Huang 

et al. (2014) som framhåller det ansvar som VD:n har över den finansiella rapporteringen som 

starka incitament för VD:n att kvalitetssäkra företagets finansiella rapportering. De menar att om en 

riskmedveten VD har möjlighet att påverka revisionskommittén skulle detta innebära att efterfrågan 

på revisionstjänster också skulle öka, som ett sätt för VD:n att skydda sitt rykte eller för att undvika 

rättsliga följder. 

 

Hay, Knechel och Wong (2006) har med hjälp av en meta-analys3 fastställt att det revisionsarvode 

en klient får betala för utförd revision, i huvudsak påverkas av klientens specifika egenskaper. Inom 

forskningen framhålls klientens storlek, inneboende risk och komplexitet som mest avgörande för 

hur antalet revisionstimmar skiljer sig mellan klienter (Choi, Kim & Zang, 2010; Firth, 1997; Karim 

& Moizer, 1996; Simunic, 1980). Från Hays et al. meta-analys framgår även att forskning som 

berört sambandet mellan företagsledningens egenskaper och revisionens omfattning tidigare har 

varit begränsad och de få empiriska resultat som publicerats har visat motstridiga resultat. Efter 

                                                 
3 En meta-analys bygger på en sammanställning av flera vetenskapliga studier (Olsson & Sörensen, 2011). 
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införandet av Sarbanes-Oxley Act och EU:s åttonde bolagsrättsliga direktiv har forskning inom 

området ökat. En tänkvärd förklaring kan vara det Cohen et al. (2010) beskriver, att 

företagsledningen i och med regelverken undantagits inflytande över revisionen. Under senare år 

har därför en tydligare fokusering riktats mot om företagsledningens individuella egenskaper, 

utöver klientens storlek, risk och komplexitet, påverkar det revisionsarvode klienten får betala. 

Framförallt har vi observerat en ökning av studier som berör sambandet mellan kvinnor på 

beslutsfattande positioner och revisionsarvodets storlek sedan införandet av Sarbanes-Oxley Act (se 

bl.a. Gul, Srinidhi & Tsui., 2008; Harjoto, Laksmana & Lee, 2015; Huang et al., 2014; Ittonen, 

Miettinen & Vähämaa, 2010), vilket är den fokusering som ligger till grund för denna studie.  

 

De studier som tidigare berört sambandet har studerat relationen utifrån olika perspektiv. Det 

kvinnliga ledarskapet definieras i tidigare studier med avseende på om företagets VD är kvinna 

(Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014), procentuell andel kvinnor i styrelsen (Gul et al., 2008) 

och procentuell andel kvinnor i revisionskommittén (Ittonen et al., 2010). I föreliggande studie 

definieras kvinnligt ledarskap med hänseende till om företagets VD är kvinna. Det revisionsarvode 

vi studerar i förhållande till kvinnligt ledarskap är i likhet med tidigare studier (Harjoto et al., 2015; 

Huang et al., 2014) inhämtat från en finansiell databas och definieras som företags kostnad för 

utförd revision, exkluderat övriga konsulttjänster (non audit service). 

 

Forskning som presenterats under senare år visar i likhet med den tidigare forskningen som Hay et 

al. (2006) diskuterar, tvetydiga resultat kring hur relationen ser ut. Majoriteten av forskarna talar 

dock om ett positivt samband (se bl.a. Gul et al., 2008; Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014). Att 

det uppkommit skilda forskningsresultat kan ses som något förvånande, då både positiva och 

negativa samband förklaras bero på kvinnors lägre risktagande (se bl.a. Gul et al., 2008; Harjoto et 

al., 2015; Huang et al., 2014; Ittonen et al., 2010). Forskarna ger olika tolkningar till hur kvinnors 

lägre risktagande återspeglas i klientens revisionsarvode, vilket vi ser som den främsta förklaringen 

till de hittills skilda forskningsresultaten. De forskare som belyser att det föreligger ett positivt 

samband hävdar att kvinnor, på grund av sitt lägre risktagande, eftersträvar högre revisionskvalitet 

för att minimera riskerna som omger företagets finansiella rapportering (Gul et al., 2008; Harjoto et 

al., 2015; Huang et al., 2014). Ett negativt samband å andra sidan förklaras i stället av att kvinnor, 

på grund av ett lägre risktagande, förser företaget med bättre intern kontroll (Ittonen et al, 2010), 

något som Simunic (1980) menar leder till mindre omfattande granskning av företagets finansiella 

rapportering. 
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Den positiva relationen förklaras i tidigare studier i huvudsak av att kvinnor eftersträvar högre 

revisionskvalitet, men även här har forskare skilda uppfattningar om den bakomliggande orsaken. 

Harjoto et al. (2015) menar att kvinnor eftersträvar högre revisionskvalitet på grund av 

diskriminering. De likställer kvinnliga företagsledare med etniska minoriteter med hänseende till att 

både kvinnor och etniska minoriteter är underrepresenterade på beslutsfattande positioner. Enligt 

Reger (1997) är social diskriminering den främsta bakomliggande orsaken till detta. Harjoto et al. 

bygger sina antaganden på att kvinnor vill säkerställa att inte bristfällig och felaktig information når 

företagens intressenter, som ett försvar mot den diskriminering de utsätts för. Huang et al. (2014) 

likt Gul et al. (2008) däremot, stödjer sina positiva resultat på resonemanget att kvinnor eftersträvar 

mer kvalitetssäker revision för att minimera riskerna som omger företagets finansiella rapportering. 

Gul et al. som har studerat kvinnlig representation i klientens styrelse i förhållande till finansiell 

prestation menar att kvinnor på grund av sin riskmedvetenhet har en positiv inverkan på företagets 

resultat, något som resulterar i högre efterfrågan på revisionstjänster. 

 

Efterfrågan på mer kvalitetssäker revision kan med hänseende till tidigare forskning sättas i relation 

till företagens val av revisionsbolag. Majoriteten av den forskning som gjorts under åren som berör 

revisionskvalitet belyser att de fyra största revisionsbolagen som vidare i studien benämns Big 44, 

reviderar med högre kvalitet än sina mindre konkurrenter (se bl.a. Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic 

& Stein, 2006; Boone, Khurana & Raman, 2010; Francis & Wilson, 1988; Palmrose, 1988). Från 

tidigare forskning finner vi framförallt tre incitament som lyfts fram som skäl till detta. Francis och 

Wilson anser att det främsta argumentet är att Big 4 har ett starkt varumärke inom branschen att 

leva upp till. Campa (2013) belyser det faktum att Big 4 har högre expertis då de reviderar stora 

företag från fler differentierade branscher medan Blokdijk et al. lyfter fram att Big 4 lägger ner mer 

tid på planering och riskbedömning av sina klienters revision som den främsta förklaringen. 

 

Föreliggande studie kommer att bidra till den företagsekonomiska litteraturen på flera sätt. Studien 

bidrar med ytterligare empirisk forskning till de varierande forskningsresultaten inom området. De 

skilda forskningsresultaten visar att vidare forskning inom ämnet motiveras, då vi inte finner några 

entydiga resultat gällande sambandet mellan kvinnligt ledarskap och det revisionsarvode som 

företaget får betala. Det främsta motivet till att fler studier behövs inom området grundar sig i de 

hittills tvetydiga resonemang om vad ett eventuellt positivt samband ger uttryck för. Det vill säga, 

är det en fråga om en diskriminerande effekt eller är det en fråga om att kvinnor är mer 

riskmedvetna än män? Senare års ökning av studier som berör sambandet anser vi återspeglar vikten 

                                                 
4 Big 4 består av de fyra största revisionsbolagen, KPMG, Ernst & Young, Deloitte och PwC (Allen, Ramanna & 

Roychowdhury, 2013). 
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av betydelsen i de effekter som tidigare studier uppvisar. Ett positivt samband anser vi ger uttryck 

för det motstånd som kvinnor möter på beslutsfattande positioner och är det så att ett positivt 

samband ger uttryck för diskriminering, bör det tas på allvar. 

 

Före denna studie finns ingen tidigare undersökning som studerat sambandet mellan företag med en 

kvinnlig VD och revisionsarvodets storlek på europeiska bolag. De incitament som finns till att 

studera europeiska bolag grundar sig framförallt i de rättsliga skillnader som finns mellan Europa 

och USA. Carcello, Hermanson, Neal och Riley Jr (2002) likt Simunic (1980) belyser det faktum att 

revisionsarvodet avspeglar en balanserad kostnad mellan ansträngning och rättsligt ansvar. 

Rättssystemen i Europa och USA skiljer sig framförallt åt genom att risken för företag att bli stämda 

är betydligt högre i USA än i Europa (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny, 2000). Den 

rättsliga riskens avspegling i revisionsarvodet i föreliggande studie bör därmed skilja sig mot 

tidigare studier. Då samtliga studier som uppvisar ett positivt samband tar upp vikten av det rättsliga 

ansvaret (Gul et al., 2008; Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014) och då riskperspektivet i studien 

är av stor betydelse gör en europeisk population5 det möjligt att belysa ett eventuellt positivt 

samband med nytt ljus.  

 

Föreliggande studie är den första att undersöka om ett eventuellt positivt samband faktiskt kan 

förklaras av kvinnors strävan efter högre revisionskvalitet. Det positiva sambandet, till skillnad från 

det negativa, diskuteras i samtliga studier vi har observerat utifrån företagsledningens perspektiv (se 

bl.a. Gul et al., 2008; Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014). I de studier vi tidigare presenterat 

finns det ingen diskussion som berör det faktum att ett positivt samband skulle kunna bero på 

mansdominansen på beslutsfattande positioner och att revisionskommittén på grund av detta väljer 

att köpa in fler revisionstjänster när företagets VD är kvinna. Det faktum att Europakommissionen 

(European commission, 2011) framhåller mansdominansen som ett globalt problem gör att studiens 

perspektiv kan bidra med vidare diskussioner till redovisningslitteraturen. Föreliggande studie är 

den första att undersöka om företag med en kvinnlig VD i högre utsträckning än företag med en 

manlig VD väljer ett Big 4 revisionsbolag, som ett sätt att säkerställa revisionens kvalitet. 

Avsaknaden av ett signifikant positivt samband skulle kunna ge stöd för att kvinnor inte får betala 

ett högre revisionsarvode som en effekt av kvinnors strävan efter högre revisionskvalitet, utan att 

det i stället skulle kunna vara ett resultat av diskriminering av kvinnor som VD. Genom att ta 

kvalitetsbegreppet i beaktning har vi därmed en unik möjlighet att studera vad ett eventuellt positivt 

samband ger uttryck för. 

                                                 
5 Population är den mängd eller grupp man vill undersöka (Helbæk, 2014). Studiens population består av 2 912 företag 

från tio europeiska länder. Studiens population och urval beskrivs mer ingående i studiens metodkapitel. 
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1.3 Frågeställningar 

Studiens grundläggande frågeställningar är: 

 Finns det ett samband mellan kvinnligt ledarskap och storleken på klientens 

revisionsarvode? 

 Är ett eventuellt högre revisionsarvode för dessa företag en effekt av att en kvinnlig VD 

eftersträvar högre revisionskvalitet? 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om företag med en kvinnlig VD är associerat med ett högre 

revisionsarvode än företag med en manlig VD. Vi har även som syfte att undersöka om ett 

eventuellt högre revisionsarvode för företag med en kvinnlig VD kan förklaras av kvinnors strävan 

efter mer kvalitetssäker revision. 

 

1.5 Avgränsning 

För att på ett säkerställt sätt undersöka relationen mellan kvinnligt ledarskap och hur det påverkar 

revisionsarvodet är det viktigt att beakta andra faktorer som påverkar det revisionsarvode företaget 

får betala. Faktorerna kan utifrån Hays et al. (2006) meta-analys delas in i tre kategorier; klienten, 

revisorn och gemensamma faktorer. För att ta hänsyn till detta har vi valt att ta med påverkande 

faktorer, både gällande klienten och för revisorn. Klientens storlek, komplexitet och risk används 

som kontrollvariabler för klienten, medan revisionskvalitet används som kontrollvariabel för 

revisorn. På grund av otillgänglig information har vi dock inte med någon kontrollvariabel från den 

tredje kategorin i våra beräkningar då det hade gjort vårt urval6 mycket mer begränsat. 

 

Då syftet med studien även är att undersöka om ett eventuellt positivt samband ger uttryck för 

kvinnors strävan efter mer kvalitetssäker revision, är en proxy för revisionskvalitet betydande för 

denna studie. Revisionskvalitet som mått är svårdefinierat (Bedard, Johnstone & Smith, 2010) och 

kan mätas på olika sätt. Vi har i vår studie, likt Becker, DeFond, Jiambalvo och Subramanyam 

(1998), Harjoto et al. (2015) och Huang et al. (2014), valt att använda Big 4 revisionsbolag som en 

proxy för revisionskvalitet. 

 

 

                                                 
6 När man bara kan observera ett begränsat antal i populationen kallas detta urval (Helbæk, 2014). Vårt urval består av 

1004 europeiska företag. 
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1.6 Disposition  

I detta inledande kapitel har vi redogjort för arbetets bakgrund, problematisering, frågeställningar, 

syfte och avgränsning. Övriga kapitel disponeras enligt följande. 

 

Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen redogörs inledningsvis relationen mellan kvinnligt ledarskap och 

revisionsarvodets storlek. Därefter beskrivs den kedja av relationer som omger relationen och 

belyser de teorier som är relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis redogörs begreppet revisionskvalitet, som sedan följs av en avslutande 

sammanfattning där studiens hypoteser presenteras. 

 

Metod 

I studiens metodkapitel redogörs den vetenskapsfilosofi som legat till grund för arbetet samt vilken 

forskningsansats studien antagit. Detta följs sedan av en presentation av studiens empiriska metod 

där vi redogör vilken datainsamlingsmetod vi valt att använda, samt vilket urval som studien 

grundas på. Därefter beskriver vi studiens analys av data och de kvalitetskriterier som de valda 

metoderna innefattar. Slutligen redogör vi källkritik och den kritik som kan riktas mot de metoder 

som har använts. 

 

Resultat 

I resultatkapitlet redogör vi vårt empiriska resultat. Kapitlet startar med ett avsnitt där den 

beskrivande statistiken presenteras, både för vårt totala urval, men även specificerat efter 

industritillhörighet och land. Därefter följer ett avsnitt med studiens sambandsanalyser, där vi 

redogör korrelationer mellan våra valda variabler och presenterar resultaten från våra statistiska 

regressionsanalyser. En vidare diskussion om studiens resultat presenteras mer ingående i studiens 

resultatdiskussion. 

 

Resultatdiskussion 

I studiens avslutande kapitel förs en vidare diskussion kring de empiriska resultat vi presenterade i 

studiens resultatkapitel. Resultaten ställs mot tidigare forskning och teorier som kan förklara 

studiens statistiska resultat, som därefter följs av våra egna reflektioner kring resultatet. Vidare i 

kapitlet beskrivs studiens praktiska- och teoretiska bidrag, samt vår slutsats. Avslutningsvis redogör 

vi studiens begränsningar och ger förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel redogörs inledningsvis relationen mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets 

storlek. Därefter beskriver vi den kedja av relationer som omger relationen och belyser de teorier 

som är relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis redogör vi för 

begreppet revisionskvalitet som sedan följs av en avslutande sammanfattning där vi presenterar 

studiens hypoteser. 

 

 

2.1 Relationen mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek i 

tidigare forskning 

Flertalet tidigare studier har under åren undersökt klienters revisionsarvode och vad som påverkar 

dess omfattning. Hay et al. (2006) menar att det under åren har funnits två uppenbara skäl till detta. 

Antingen har man velat utvärdera revisionsmarknadens konkurrens eller så har man undersökt 

frågor om revisorers kontraktering och oberoende. Relationen mellan kvinnligt ledarskap och 

revisionsarvodets storlek är därmed ett nytt forskningsområde, varpå relativt få studier under 

tidigare år berört dess relation. Under senare år har intresset för företagsledningens individuella 

egenskaper och hur dessa påverkar revisionsarvodet ökat, något som resulterat i fler empiriska 

studier. De studier som publicerats uppvisar dock inga entydiga svar på hur relationen kan tolkas, 

vilket gör relationen än mer komplext.  

 

Att kvinnor är mindre risktagande än män och att detta påverkar kvinnligt ledarskap är forskarna 

eniga om (se bl.a. Barua et al., 2010; Cohen et al., 2010; Francoeur, Labelle och Sinclair-Desgagné, 

2008; Gold, Hunton & Gomaa, 2009; Huang & Kisgen, 2013; Jurkus, Park & Woodard, 2011; 

Krishnan & Parsons, 2008; Palvia, Vähämaa & Vähämaa, 2015). Kvinnors och mäns differentierade 

risktagande är även den egenskap som diskuteras och ges som förklaring till tidigare studiers 

resultat, oavsett samband (se bl.a. Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014; Ittonen et al., 2010; 

Simunic, 1980). Majoriteten av den forskning som publicerats under senare år diskuterar en positiv 

relation, där efterfrågan av högre revisionskvalitet ses som den främsta förklaringen (Gul et al., 

2008; Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014). Framförallt diskuteras det positiva sambandet med 

utgångspunkt från efterfrågehypotesen och ansträngningsteorin, teorier som vi belyser i följande 

teoretiska referensram.  
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Harjoto et al. (2015) likställer, som vi nämnde i det inledande kapitlet, kvinnligt ledarskap med 

etniska minoriteter och kommer i sin forskning fram till att båda grupper är associerat med högre 

revisionsarvode. Kvinnor och övriga etniska minoriteter har varit avsevärt underrepresenterade i 

företagens högsta ledning, något som väckt debatt om social diskriminering. Elmuti et al. (2003) 

beskriver att kvinnor under flera generationer både intellektuellt och känslomässigt har setts som 

det svagare könet. Detta historiska synsätt är enligt dem orsaken till att männen är 

överrepresenterade på beslutsfattande positioner. Trots att det idag väljs in fler kvinnor i både 

styrelse- och på ledande positioner finns fortfarande den stereotypa bilden av kvinnor som mindre 

kompetenta kvar på många håll i samhället, i synnerhet då det gäller ledarskap (Elmuti et al., 2003). 

Forskning om social diskriminering visar att kvinnor i allmänhet behöver högre grad av utbildning 

och arbetslivserfarenhet för att få en ledande position inom företagen (Hillman, Cannella & Harris, 

2002). Park och Westphal (2013) finner i sin forskning att social diskriminering fortsätter, även 

efter att kvinnor intagit en hög position inom företaget. De betonar därför att företag med en 

kvinnlig företagsledning oftare får ta skulden för lägre finansiell prestation. Harjoto et al. menar att 

det högre revisionsarvodet som är kopplat till både etniska minoriteter och till kvinnor på 

beslutsfattande positioner är ett resultat av att de, på grund av den sociala diskriminering som de 

utsätts för, kräver högre revisionskvalitet. 

 

Revisionskvalitet har varit i forskarnas fokus betydligt längre än företagsledningens egenskaper och 

dess relation till revisionsarvodets omfattning, varpå fler studier berör sambandet mellan 

revisionskvalitet och revisionsbolaget storlek (Boone et al., 2010; Campa, 2013; Francis, Michas & 

Seavey, 2013; Francis & Wilson, 1988; Palmrose, 1988). Därmed finns det anledning att diskutera 

relationen mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek med utgångspunkt från val av 

revisionsbolag. Kvinnor som företagsledare beskrivs ha incitament att efterfråga högre 

revisionskvalitet av flera anledningar. Framförallt framhålls en strävan efter att säkerställa och 

minimera riskerna med företagets finansiella rapportering (Huang et al., 2014), men även som en 

reaktion mot den sociala diskriminering som Harjoto et al. (2015) diskuterar. 

 

Som vi nämnde i det inledande kapitlet diskuteras även ett negativt samband (Ittonen et al., 2010; 

Simunic, 1980). Det negativa sambandet kan förklaras genom det som Harjoto et al. (2015) 

beskriver som en utbudshypotes, som grundar sig i att en stark intern kontroll skapar en accepterad 

och godtagbar nivå på den risk som finns kopplad till den finansiella rapporteringen. Ittonen et al. 

har studerat hur revisionskommitténs sammansättning påverkar revisionsarvodets storlek. De 

kommer fram till att hög andel kvinnlig representation i revisionskommittén leder till ett lägre 
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revisionsarvode. Kvinnors förbättrade effektivitet i den interna kontrollen nämns då som förklaring 

till det negativa sambandet. 

 

2.2 Inverkande faktorer att påverka klientens revisionsarvode 

Föreliggande teoretiska referensram presenterar de teorier och hypoteser som kan beskriva den 

kedja av relationer som tidigare har diskuterats i förhållande till sambandet mellan kvinnligt 

ledarskap och revisionsarvodets storlek. För att på ett bättre sätt undersöka denna relation anser vi 

det viktigt att även ta hänsyn till externa faktorer som tidigare studier har kunnat urskönja som 

betydande för det revisionsarvode som klienter får betala. 

 

Klienters revisionsarvode har under årtionden varit exponerat för omfattande forskning. Pionjären 

inom forskningsområdet var Simunic (1980) som år 1980 publicerade studien The Pricing of 

Auditing Services: Theory and Evidence. Studien ses som startskottet för forskning inom området 

och anses än idag relevant. Simunic skapade en modell där han beskrev revisionsarvodet som en 

produkt av enhetspriset och mängden revisionstjänster som efterfrågas av det granskade företagets 

ledning. I modellen gör han antagandet att både revisorn och det reviderade företaget är riskneutrala 

och att båda strävar efter vinstmaximering. Modellen visar att revisionsarvodets storlek påverkas av 

en rad riskfaktorer, däribland storleken och komplexiteten på det reviderade företaget. 

 

Sedan Simunic (1980) presenterade sin modell har vidare empiriska studier presenterats som stödjer 

Simunic antaganden. Choi et al. (2010) tar bland annat upp att klientens storlek, komplexitet och 

unika risk är beståndsdelar i varje klients normala revisionsarvode. De beskriver även att det 

normala revisionsarvodet avspeglar den ansträngning som revisorn lägger ner på revisionen, den 

rättsliga risken och revisorns egna vinstmarginal. Hay et al. (2006) har med inspiration från 

Simunics modell och med utgångspunkt från den forskning som följt därefter delat in de faktorer 

som påverkar revisionsarvodet i de tre kategorier, klienten, revisorn och gemensamma faktorer. I 

figur 1 nedan visas en modell över de faktorer som under åren har diskuterats i förhållande till 

revisionsarvodets storlek, modellen utgår från Hays et al. meta-analys. 
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Figur 1 Revisionsarvodets påverkande faktorer med inspiration 

 från Hays et al. (2006) meta-analys 

 

Klientens storlek, som i majoriteten av tidigare studier (Harjoto et al., 2015; Hay et al., 2006; 

Huang et al., 2014; Ittonen et al., 2010; Simunic, 1980) mäts i totala tillgångar7 är av stor betydelse 

för hur mycket en klient får betala för utförd revision (Hay et al., 2006). Den främsta anledningen, 

som känns ganska självklar, är att större klienter också är associerat med mer tidskrävande revision 

och mer omfattande revisionsåtgärder (Gonthier-Besacier & Schatt, 2007). Inom forskningen 

framhålls även klientens specifika risk som betydande, det riskmått som framförallt diskuteras är 

klientens lönsamhet. Klientens lönsamhet återspeglar i vilken utsträckning revisionsbyrån kan 

förlora ekonomiskt på att en klient inte kan betala för revisionsuppdraget (Hay et al., 2006). De 

lönsamhetsmått som de flesta forskare har använt sig av är klientens räntabilitet på totalt kapital 

ROA (Return on Assets) (Dee, Lulseged & Nowlin, 2002; DeFond, Raghunandan & Subramanyam, 

2002; Hay et al., 2006). ROA ställer företagets vinst i förhållande till dess totala kapital. Den 

förväntade relationen mellan ROA och revisionsarvodets storlek är negativt. Klientens lönsamhet 

sätts även i relation till revisionskvalitet, då sämre lönsamhet indikerar en ökad risk för klienten att 

manipulera företagets resultat (Gonthier-Besacier & Schatt, 2007). 

 

Vad som anses riskfyllt inom ett företag och till vilken grad detta anses väsentligt för det 

revisionsarvode som klienten får betala varierar av naturliga skäl mellan olika klienter. 

Venkataraman, Weber och Willenborg (2008) hävdar att revisionsarvodets storlek reflekterar den 

                                                 
7 Totala tillgångar står för över 70 procent av förklaringsgraden i tidigare forskning (Hay et al., 2006) 
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ansträngning som revisorn lägger ner för att reducera klientens inneboende risk till en accepterad 

nivå. De beskriver även att affärsrisken å andra sidan är, per definition, en kvarstående risk som inte 

kan elimineras eller minskas under en viss nivå. De menar därför att revisionsarvodets storlek på en 

konkurrensutsatt marknad bör återspegla de förväntade kostnaderna för affärsrisken. Bland 

revisorerna går däremot åsikterna isär om hur affärsrisken återspeglas i revisionsarvodet menar 

Venkataraman et al. (2008). Vissa revisorer menar att affärsrisken inte uttryckligen beaktas vid 

fastställandet av revisionsarvodets storlek, detta eftersom affärsrisken över huvud taget inte kan 

mätas. Andra revisorer hävdar att affärsrisken aggregerad över en uppsättning klienter går att mäta 

men att den inte kan preciseras till enskilda klienter. Enligt Venkataraman et al. hävdar även ett 

antal revisorer att mätning och precisering till enskilda klienter är möjliga men att ospecificerade 

marknadsförhållanden hindrar att affärsrisken inkluderas i revisionsarvodet. 

 

De främsta faktorerna som kan förklara revisionsarvodets storlek ligger i egenskaper hos den 

specifika klienten, men enligt Hay et al. (2006) påverkas även revisionsarvodet av revisorns arbete. 

Det som varit i störst fokus för forskare är till vilken kvalitet som revisionen utförs. Ett högre 

revisionsarvode kan förväntas när en klient revideras med högre kvalitet (Gul et al., 2008; Harjoto 

et al., 2015; Huang et al., 2014). En proxy för revisionsbyråns storlek används i majoriteten av de 

studier som under åren studerat de faktorer som påverkar revisionsarvodets storlek. Hay et al. menar 

att den under åren vanligast förekommande proxyn för revisionskvalitet är variabeln Big 6/5/48.  

 

Revisionsarvodet och vad som påverkar dess omfattning har, sedan Simunic (1980) presenterade sin 

modell, varit föremål för omfattande forskning. De olika definitionerna av vad som påverkar 

revisionsarvodet har, i takt med ett ökat intresse för hur individuella egenskaper påverkar arvodet, 

blivit fler. Choi et al. (2010) menar instämmande med Siminic och Hay et al. (2006) att klientens 

specifika förutsättningar kan förklara en stor del av arvodets storlek. Men betonar även att klientens 

och revisorns interna relation påverkar dess omfattning. Ett växande fokus på företagsledningens 

möjligheter att påverka revisionens omfattning kan vara en förklaring till detta antagande. 

Definitionen av vad Choi et al. förklarar som ett onormalt revisionsarvode påverkas av andra 

faktorer än klientens storlek, komplexitet och risk. Choi et al. betonar därför att ett onormalt 

                                                 
8Big 4/5/6 är en benämning för de största internationella revisionsorganisationerna. 

Big 4 = KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte 

Big 5 = KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte, Arthur Andersen. 

Big 6 = KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Arthur Andersen, Price Waterhouse, Coopers & Lybrand. 

Fram till att Price Waterhouse och Coopers & Lybrand fusionerades 1998 och bildade PwC talade man om Big 6, 

därefter talade man om Big 5. Big 4 är den nuvarande benämningen sedan Arthur Andersen gick i konkurs efter 

Enronskandalen 2002 (Allen et al., 2013). 
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revisionsarvode bland annat återspeglar företagsledningens individuella egenskaper och relationen 

mellan företagsledningen och revisorn. 

 

I linje med tidigare forskning (Choi et al., 2010; Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014; Ittonen et 

al., 2010; Simunic, 1980) har vi valt att ta hänsyn till klientens storlek, risk, och komplexitet som 

operationaliseras som kontrollvariabler i vår statistiska analys. Det logaritmerade värdet av totala 

tillgångar har valts som proxy för klientens storlek, nyckeltalen ROA, ROE och quick ratio har valts 

som proxy för klientens risk och kundfordringar/totala tillgångar har valts som proxy för 

komplexitet. Vi har dessutom valt kontrollvariabeln Big 4 som proxy för revisionskvalitet. 

Definitionen av dessa kontrollvariabler presenteras mer ingående i studiens metodkapitel. 

 

2.3 Kvinnligt ledarskap  

Det växande fokus som under senare år riktats mot företagsledningens egenskaper har bidragit med 

vidare empiriska bevis för att det föreligger en skillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap. 

Trots att relativt få empiriska studier berör relationen mellan kvinnligt ledarskap och 

revisionsarvodets storlek är forskarna eniga om att kvinnors och mäns förhållande till risk påverkar 

revisionens omfattning (Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014; Ittonen et al., 2010; Simunic, 

1980). Forskare är, som tidigare nämnts, eniga om att kvinnor som individer är mindre risktagande 

(se bl.a. Barua et al., 2010; Cohen et al., 2010; Francoeur et al., 2008; Gold et al., 2009; Huang et 

al., 2013; Jurkus et al., 2011; Krishnan & Parsons, 2008; Palvia et al., 2015). Det finns framförallt 

två förklaringar till hur detta påverkar kvinnligt ledarskap. Vissa menar att det framförallt avspeglas 

i kvinnors mer eftertänksamma strategiska- och finansiella beslut (Barua et al., 2010; Krishnan & 

Parsons, 2008; Palvia et al., 2015; Powell & Ansic, 1997). Medan andra betonar att kvinnors 

mindre risktagande påverkar kvinnor till att vara mer noggranna, något som enligt Gold et al. 

(2009) leder till att kvinnor också har bättre förmåga att bearbeta information. 

 

Som en naturlig följd av kvinnors lägre risktagande förs även diskussioner om hur detta påverkar 

kvinnor på beslutfattande positioner i andra situationer än vid finansiella beslut. Dittrich, Knabe och 

Leipold (2014) och Kray, Thompson och Galinsky (2001) tar upp att män har bättre förutsättningar 

vid förhandlingar än kvinnor. Bowles, Babcock och Lai (2007) pekar på att detta högst troligt inte 

beror på kvinnors förmåga att förhandla, utan att det snarare beror på att kvinnor inte väljer att 

närma sig förhandlingssituationer i lika hög utsträckning som män. En tänkvärd förklaring till detta 

kan vara det Elmuti et al. (2003) också betonar, att kvinnor under flera generationer intellektuellt 

har setts som det svagare könet, något vi tog upp tidigare under rubriken Relationen mellan 
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kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek (2.1). Det vi framförallt har uppmärksammat är att 

kvinnor som tagit sig upp på beslutsfattande positioner både ser ut att möta motstånd i form av 

diskriminering och en vedertagen uppfattning som ett svagare kön. Samtidigt som kvinnligt 

ledarskap premieras i form av mindre risktagande beslut och de fördelar som detta tillför företaget. 

 

2.3.1 Intressentteorin  

Under åren har frågan om mångfald uppmärksammats i den akademiska litteraturen och den press 

som företag utsätts för att generera mångfald inom företaget. Inom intressentteorin talas det 

framförallt om en press från företagets intressenter att anställa kvinnliga företagsledare menar 

Fields och Keys (2003). Francoeur et al. (2008) diskuterar kvinnligt ledarskap i förhållande till 

företagets komplexitet och framhåller i debatten kvinnors perspektiv på komplexa frågor som ytterst 

fördelaktigt vid problemlösning och vid strategiska beslut. De beskriver att komplexa företag med 

kvinnor i den högsta ledningen ser ut att generera en högre ekonomisk avkastning än företag med en 

manlig företagsledare. Förklaringen beskrivs vara att kvinnor och män hanterar komplexa frågor på 

olika sätt. De främsta fördelarna som Francoeur et al. framhåller är att kvinnor tenderar att 

intressera sig för fler av företagets intressenter än sina manliga kollegor. Detta genererar sociala 

fördelar som har en direkt inverkan på företagets resultat, då företagets anställda och andra 

intressenter har en direkt inverkan på företagets prestation. Dagens komplexa och snabbt 

föränderliga företagsklimat som enligt Francoeur et al. kan kopplas till beslutsfattande inom 

organisationer påverkas enligt dem positivt genom kvinnligt ledarskap. Den tydliga koppling som 

Francoeur et al. gör, mellan kvinnligt ledarskap och dess sociala fördelar, sammantaget med 

intressentteorins perspektiv styrker incitamenten att ett positivt samband kan förklaras med hjälp av 

intressentteorin. Det vill säga, att kvinnor i högre grad anställs inom företag som är associerat med 

mer omfattande revision, genom press från företagets intressenter. Ryan och Haslam (2005) ger 

ytterligare stöd för detta genom att betona att kvinnliga ledare oftare anställs inom företag med högt 

risktagande. Då både risk och komplexitet ser ut att generera fler revisionstimmar (se bl.a. Choi et 

al., 2010; Hay et al., 2006; Simunic., 1980) ger även ovan nämnda koppling stöd för att det 

föreligger ett positivt samband mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek. 

 

2.3.2 Utbudshypotesen 

Som nämndes i början av studiens teoretiska referensram uppvisar senare studier som publicerats 

inga entydiga svar på hur relationen mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek kan 

tolkas. Att kvinnors och mäns differentierade risktagande ligger bakom förklaringen till både 

positiva och negativa samband gör ämnet än mer komplext. Inom forskningen framhålls framförallt 
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två konkurrerande hypoteser i diskussionen om hur en riskmedveten individ påverkar revisionens 

omfattning menar Harjoto et al. (2015). De två hypoteserna utgår från ett resonemang som rör utbud 

och efterfrågan på revisionstjänster. Detta kan kopplas till Simunics (1980) modell som vi 

diskuterade i avsnitt (2.2). Simunic beskriver just revisionsarvodet som en produkt av mängden 

revisionstjänster som efterfrågas av den reviderade klientens företagsledning. 

 

Ett negativt samband kopplas samman med den utbudshypotes som diskuteras av Harjoto et al. 

(2015). Inom utbudshypotesen benämns revisorerna som utbudssidan och det negativa sambandet 

förklaras av att revisorerna, när det reviderar företag med en kvinnlig företagsledare, minskar 

revisionens omfattning. Den förklaring som Harjoto et al. framhåller är att kvinnor ser ut att 

generera en bättre intern kontroll inom företaget. Simunic (1980) likt Harjoto et al. menar att en 

bättre intern kontroll genererar en accepterad och godtagbar nivå på den risk som finns kopplad till 

den finansiella rapporteringen.  

 

Institutet Statement on Auditing Standards, vars mål är att ge vägledning för revisorer i USA var 

först med att presentera en revisionsriskmodell som kan beskriva hur den interna kontrollen över 

den finansiella rapporteringen kan påverka revisionsarvodet (Hogan & Wilkins., 2008). Modellen 

innehåller flera olika risktyper och definieras enligt: 

 

Revisionsrisk = Klientens inneboende risk (IR) x Kontrollrisken (KR) x Upptäcksrisken (UR) 

 

Hogan och Wilkins (2008) menar att klientens interna kontroll över den finansiella rapporteringen 

ger en försäkran om tillförlitligheten i klientens redovisning. För att denna kontroll ska vara effektiv 

bör den försäkra om att eventuella felaktigheter i redovisningen upptäcks i tid av företagsledningen. 

Revisionsriskmodellen beskrivs av Hogan och Wilkins som ett ramverk för att utvärdera 

förhållandet mellan den totala revisionsrisken och den inneboende risken för varje klient. 

Kontrollrisken är risken att eventuella fel i den finansiella rapporteringen inte upptäcks av 

företagets egna interna kontroller. Hogan och Wilkins menar även att revisionsriskmodellen visar 

att om klientens inneboende risk är hög så kan revisorn kompensera detta genom ett mer omfattande 

granskningsarbete, något som beskrivs i modellen som upptäcksrisken. Flertalet studier har 

undersökt hur riskfaktorer påverkar revisorers arbete innan införandet av Sarbanes-Oxley Act. Vissa 

studier (se bl.a. Felix Jr, Gramling & Maletta, 2001; Hackenbrack & Knechel, 1997) visar att 

revisorn tenderar att utöka revisionen när det uppkommer brister i den interna kontrollen, medan 

andra studier (Mock & Wright, 1999) inte har kunnat visa detta samband. 
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2.3.3 Efterfrågehypotesen och ansträngningsteorin  

En positiv relation diskuteras av bland andra Harjoto et al. (2015) med utgångspunkt från 

efterfrågehypotesen. Hay et al. (2006) menar att efterfrågan på revision styrs av en uppsättning 

risker som vill kontrolleras av klientens olika intressenter. När flertalet av intressenterna är 

inblandade ökar också den totala efterfrågan på revisionstjänster och revisionsarvodet ökar. Harjoto 

et al. menar att riskmedvetna individer beskrivs svara på strävan efter högre revisionskvalitet genom 

att efterfråga mer omfattande revision, från mer erfarna revisorer. Inom efterfrågehypotesen 

beskrivs revisionsarvodets storlek som ett mått på revisionskvalitet (ibid.), vilket även Huang et al. 

(2014) ger som förklaring till ett positivt samband. Enligt Harjoto et al. uppkommer kvinnliga 

företagsledares strävan efter högre revisionskvalitet på grund av press från kapitalmarknaden, en 

press som de menar att kvinnor har svårare att bemästra än sina manliga kollegor.  

 

Carcello et al. (2002) diskuterar att ett högre revisionsarvode kan förklaras med hjälp av 

ansträngningsteorin. De beskriver att företagets styrelse försöker påverka revisionen till en högre 

kvalitet av olika orsaker. En orsak kan vara i syfte att skydda företagets rykte, men det kan även 

vara för att undvika rättsliga tvister eller öka aktieägarnas förtroende. Definitionen av ett onormalt 

revisionsarvode kan härledas till den förklaring som Choi et al. (2010) gav och som vi presenterade 

i avsnitt (2.2), nämligen att revisionsarvodet påverkas av andra faktorer än klientens storlek, risk 

och komplexitet. Genom ansträngningsteorins perspektiv blir det tydligt att ett onormalt 

revisionsarvode återspeglar företagsledningen individuella egenskaper. Med utgångspunkt från 

ovan nämnda resonemang kan vi se att det finns likheter i det som forskarna anser påverkar 

revisionsarvodets storlek inom efterfrågehypotesen och ansträngningsteorin. De båda teorierna 

utgår från samma princip, att riskmedvetna individer eftersträvar högre revisionskvalitet för att 

minimera företagets finansiella risk. 

 

2.4 Revisionskvalitet 

Den diskussion som vi har presenterat om ett positivt samband handlar i huvudsak om kvinnors 

strävan efter högre revisionskvalitet. Men då revisionskvalitet enligt forskare är ett svårdefinierat 

begrepp (Bedard et al., 2010) finns det inom litteraturen ingen entydig definition av begreppet. 

Gemensamt för de olika definitionerna som vi har kunnat urskönja är ändå att det handlar om att 

revidera enligt god redovisningssed samt den kunskap revisorn har och det arbete revisorn lägger 

ner på revisionen, vilket även är den definition som vi har valt att använda oss av. Bedard et al. 

menar att de olika aspekter som finns kring begreppet revisionskvalitet gör det svårdefinierat, men 
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summerar revisionskvalitet likt vår definition. Rippe (2014) ger två förklaringar till vad 

revisionskvalitet innebär och definierar en del som teknisk kvalitet, det vill säga i vilken 

utsträckning revisorn följer god redovisningssed. Den andra förklaringen belyser revisorns 

kompetens, den kunskap revisorn har om sin reviderade klient och vilken erfarenhet revisorn har 

från branschen. DeAngelo (1981) beskriver att revisionskvalitet kan mätas i vilken utsträckning 

revisorn upptäcker och rapporterar fel och ekonomisk brottslighet i klientens redovisning. Carcello 

et al. (2002) väljer att mäta revisionskvalitet genom att studera hur omfattande granskning som 

utförts, vilket kan kopplas samman med DeAngelos resonemang. 

 

Enligt den amerikanska myndighetsorganisationen General Accounting Office (2003) uppfylls 

revisionskvalitet när de lagar som finns följs och när revisorn kan ge en försäkran om att den 

finansiella redovisningen inte innehåller fel eller är förknippat med bedrägerier. Gul, Wu och Yang 

(2013) har en liknande förklaring som flertalet andra forskare (Ball och Shivakumar., 2005; 

Frankel, Johnson och Nelson., 2002; Jones, 1991; Svanström, 2013) som beskriver att 

revisionskvalitet är när man inte medvetet väljer att minska företagets vinst. Gul et al. mäter 

revisionskvalitet genom att studera förekomsten av onormala periodiseringar.  

 

2.4.1 Relationen mellan revisionskvalitet och revisorns oberoende 

EU har under senare år antagit nya regler som syftar till att revisionens kvalitet för företag med ett 

allmänt intresse måste höjas. Enligt Rippe (2014) så är anledningen att revisorns roll måste stärkas 

och revisionen förbättras. Hoitash, Markelevich och Barragato (2007) framhåller vikten av 

revisorns oberoende mot sin reviderade klient som mest avgörande i den frågan. Inom 

redovisningslitteraturen betonas att ett absolut oberoende mellan revisor och klient dock inte är 

möjlig att uppnå. Johansson et al. (2005) menar att det anses orealistiskt att tro att revisorn kan vara 

helt oberoende av sina klienter, då ett visst mått av förtroende till revisorn krävs vid en sådan 

påtaglig insyn i verksamheten. Johansson et al. nämner att finns en mängd litteratur som berör 

sambandet mellan revisionsarvodets storlek och revisorns oberoende och att litteraturen framförallt 

framhåller de risker som kan uppkomma om oberoendet försvagas, något som hotar revisionens 

kvalitet.  

 

Hoitash et al. (2007) menar att revisionsarvodet påverkar revisionskvaliteten på två sätt. De menar 

dels att klienter med höga revisionsarvoden kan få bättre revisionskvalitet i form av högre 

ansträngning från revisorn, samtidigt som ett högt revisionsarvode kan göra revisorerna ekonomiskt 

bundna till sin klient. Den ekonomiska bindningsteorin och dess koppling till ett negativt samband 



Jenny Lundeborg & Johanna Paulsson, januari 2017 

 

19 

 

mellan revisionsarvodets storlek och revisionskvalitet beskrivs även av Jung, Kim och Chung 

(2016). De menar att revisorns oberoende och klienternas revisionskvalitet blir hotat när revisorerna 

är beroende av arvodet från sina klienter för sin egen överlevnad, något som medför att revisorn blir 

ovillig att göra vissa granskningar av rädsla för att förlora den lönsamma klienten. Choi et al. (2010) 

beskriver att ett högre revisionsarvode då kan betraktas som en form av muta. Det försvagade 

oberoendet kan även uppkomma till följd av priskonkurrens mellan revisionsbolagen. Sambandet 

mellan revisionsarvodets storlek och revisionsbolagets intäkter för konsulttjänster sätts då i relation 

till varandra menar Johansson et al. (2005). Framförallt framhålls att de största revisionsbolagen när 

de konkurrerar om nya klienter prissätter revisionen lågt, med avsikt att ta igen vad de därmed 

förlorar på övriga konsulttjänster, så kallad prisdumpning (”low-balling”) (Ibid.). 

 

2.4.2 International Financials Reporting Standards (IFRS)  

Europaparlamentet antog 2002 en förordning om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder, IAS-förordningen. Enligt Finansinspektionen (2006) så innebär 

förordningen att alla noterade europeiska företag ska tillämpa de internationella 

redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS är en av 

grundpelarna i EU:s strategi för en gemensam kapitalmarknad och har som syfte att minska 

skillnaderna i ländernas redovisningspraxis och bidra till en mer enhetlig tillämpning av 

redovisningsprinciper. IFRS utgår från ett principbaserat synsätt som ger företagen en möjlighet att 

anpassa dessa redovisningsprinciper till sin egen verksamhet (Ibid.). Genom att använda sig av 

gemensamma standarder såsom IFRS kan man öka jämförbarheten mellan länderna, samtidigt som 

det ökar kvaliteten på den finansiella rapporteringen menar Brown, Preiato och Tarca (2014). I och 

med en allt mer globaliserad värld ökar behovet av internationell jämförbarhet mellan länder menar 

Jeanjean och Stolowy (2008). Förespråkarna till IFRS menar att införandet av gemensamma 

redovisningsprinciper och en enhetlig praxis gör det enklare att jämföra företags finansiella 

prestationer och att kvaliteten på den finansiella rapporteringen då också ökar (Daske, Hail, Leuz & 

Verdi, 2008).  

 

Forskning om hur IFRS har påverkat revisionskvaliteten visar inga entydiga svar. De flesta är dock 

överens om att revisionskvaliteten har ökat sedan införandet (se bl.a. Barth, Landsman & Lang, 

2008; Dayanandan, Donker, Ivanof & Karahan, 2016; Zeghal & Mhedhbi, 2012). Studierna visar en 

högre kvalitet mätt i minskning av bland annat onormala periodiseringar. Jung et al. (2016) kommer 

i sin studie fram till att det inte finns ett signifikant samband mellan onormalt höga 

revisionsarvoden och revisionskvalitet innan införandet av IFRS, men att man efter införandet kan 
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se ett samband. De menar att detta är ett resultat av bättre revisionskvalitet, mätt i omfattningen av 

diskretionära periodiseringar. Detta ger stöd för att högre revisionsarvode också ger uttryck för 

högre revisionskvalitet, vilket även styrker en positiv relation mellan revisionsarvodets storlek och 

revisionskvalitet inom Europa. 

 

2.4.3 Revisionskvalitet i relation till revisionsbyråns storlek 

Som vi tidigare har nämnt och som flertalet studier också visar reviderar Big 4 med högre kvalitet 

än sina mindre konkurrenter (se bl.a. Blokdijk et al., 2006; Boone et al., 2010; Francis & Wilson, 

1988; Palmrose, 1988). Inom forskningen finns det inga entydiga svar på vad detta beror på. Vissa 

forskare menar att Big 4 innehar en större expertis än sina mindre konkurrenter då de reviderar 

större kunder från fler differentierade branscher (Campa, 2013). Andra beskriver att Big 4 har 

incitament att revidera till högre kvalitet för att upprätthålla företagets rykte gentemot sin stora 

kundbas (Francis & Wilson, 1988). Ytterligare aspekter som forskarna tar upp är att Big 4 har 

resurser till att investera i bättre revisionsprogram och erbjuder bättre intern kontroll (Campa, 

2013). Boone et al. och Palmrose beskriver också att Big 4 har bättre interna utbildningar som höjer 

de anställdas kompetensnivå. 

 

Andra aspekter tas även upp i jämförelsen mellan Big 4 och mindre revisionsbolag. Francis et al. 

(2013) tar upp att det finns en oro inom revisionsbranschen att det endast finns ett fåtal stora 

revisionsbolag som kan utföra revision på stora offentliga företag. De problem som man belyser rör 

revisionsarvodets storlek och revisionskvaliteten. Francis et al. kommer dock fram till att kvaliteten 

på revisionen håller en högre nivå i de länder där Big 4 dominerar, även hos de mindre 

revisionsbolagen. Däremot visar det sig att kvaliteten är lägre för både Big 4 och mindre 

revisionsbolag där Big 4 inte dominerar. Revisionskvalitet mäts i studien på samma sätt som i 

tidigare liknande studier (se bl.a. Ball & Shivakumar, 2005; Frankel et al., 2002; Jones, 1991) 

genom omfattningen av upplupna kostnader.  

 

Blokdijk et al. (2006) har med hjälp av tre huvudsakliga aspekter försökt klargöra vilka faktorer 

som ligger bakom det faktum att Big 4 reviderar med högre kvalitet. Den första aspekten rör 

revisionsbolagens humankapital. De menar att Big 4 företagens personal har större kunskap och 

skicklighet inom sin yrkesutövning. Den andra aspekten som de tar upp är direkt kopplat till den 

första och handlar om hur humankapitalet inom företaget förvaltar revisionen tidsmässigt. Den 

tredje aspekten som Blokdijk et al. tar upp är teknologi. De menar att Big 4 har en mer utvecklad 

teknologi som ger dem stora fördelar. Genom sin forskning beskriver Blokdijk et al. att revisorerna 
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i både Big 4 och övriga revisionsbolag använder sig av samma totala ansträngning när de reviderar 

sina klienter. Det som skiljer dem åt är hur de förhåller sig till planering och riskbedömning. 

Blokdijk et al. drar därmed slutsatsen att skillnaden i revisionskvalitet mellan Big 4 och mindre 

revisionsbolag inte är en funktion av revisorns ansträngning, utan snarare hur denna ansträngning är 

fördelad. De menar att Big 4 svarar för en högre kvalitet då de lägger ner mer tid på planering och 

riskbedömning, vilket leder till fler revisionstimmar och således också ett högre revisionsarvode. 

 

Ett begrepp som är vanligt förekommande i debatten om revisionskvalitet och Big 4 revisionsbolag 

är earning management. Earning management kan beskrivas som att företagsledningen utnyttjar 

valmöjligheten att manipulera företagets redovisning på ett opportunt sätt, det vill säga till sin egen 

fördel. Om detta sker på ett sätt så att de finansiella rapporterna inte återspeglar företagets verkliga 

resultat handlar det om earning management (Healy & Wahlen, 1999). Vi kommer hädanefter 

använda begreppet resultatmanipulering. Resultatmanipulering kan användas på flera sätt. Pajunen 

och Saastamoinen (2013) och Wines, Dagwell och Windsor (2007) beskriver att upp- eller 

nedskrivningar på immateriella tillgångar kan vara ett sätt. De menar att underlagen till dessa är 

svåra att kontrollera vilket ger företagen större möjligheter att utföra resultatmanipulering. Ett annat 

sätt som forskare beskriver är förekomsten och användningen av periodiseringar (Allen, Larson & 

Sloan, 2013). Företagsledningen kan med andra ord välja under vilken räkenskapsperiod en viss 

bokföringspost ska bokföras. Nelson, Elliott och Tarpley (2002) beskriver att många försök till 

resultatmanipulering från företagens sida blir justerade i revisionen, speciellt när det handlar om att 

öka årets resultat. Men de har också observerat att vissa försök till resultatmanipulering ibland blir 

lämnat ojusterat vid revisionen. De förutsätter därför att det är mindre troligt att revisorer justerar 

försök till resultatminskning, även fast detta gör det möjligt för företagen att öka resultatet i en 

framtida period. I Nelsons et al. forskning visar det sig att revisorerna är mindre benägna att justera 

resultatmanipulering som gjorts av större kunder. 

 

Forskning visar att resultatmanipulering tenderar att vara mindre förekommande för klienter som 

revideras av Big 4, detta motiveras enligt Francis och Wang (2008) av att Big 4 har ett rykte inom 

branschen att försvara. Francis och Wang förklarar att de mindre revisionsbyråerna däremot har 

större incitament att acceptera resultatmanipulering för att behålla en klient, vilket resulterar i att 

revisonskvaliteten blir lidande.  
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2.5 Sammanfattning och hypotesprövning  

Relationen mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek är ett forskningsområde som 

efter införandet av Sarbanes-Oxley Act och EU:s åttonde bolagsrättsliga direktiv har fått ett ökat 

fokus. Som vi tidigare har nämnt är en tänkvärd förklaring till detta den separation som regelverken 

instiftat mellan företagsledning och revision (Cohen et al., 2010), som ett syfte att motverka de 

brister som tidigare fanns i den övervakande funktionen hos företagen (Sarbanes Oxley 101, u.å.). 

Intresset för att studera hur kvinnligt ledarskap påverkar revisionsarvodets storlek grundar sig 

framförallt i de skillnader som finns inom kvinnligt och manligt ledarskap. Forskare som tidigare 

har studerat relationen hänvisar till tidigare forskning som visar att kvinnor är mindre risktagande 

än män (Barua et al., 2010; Cohen et al., 2010; Francoeur et al., 2008; Gold et al., 2009; Huang et 

al., 2013; Jurkus et al., 2011; Krishnan & Parsons, 2008; Palvia et al., 2015). Den egenskapen 

menar de kan både ge en förklaring till positiva (se bl.a. Gul et al., 2008; Harjoto et al., 2015; 

Huang et al., 2014) och negativa samband (Ittonen et al., 2010). 

 

Det finns flera incitament som talar för att företag med en kvinnlig VD får betala ett högre 

revisionsarvode än företag med en manlig VD. Den huvudsakliga förklaringen till ett positivt 

samband inom tidigare forskning inbegriper teorier om sociala faktorer, där resonemanget främst 

handlar om att kvinnor är mindre risktagande (se bl.a. Gul et al., 2008; Harjoto et al., 2015; Huang 

et al., 2014). Forskarna tar fasta på att kvinnor, på grund av ett lägre risktagande, eftersträvar högre 

revisionskvalitet. Strävan efter högre revisionskvalitet som också leder till ett högre 

revisionsarvode, uppkommer enligt forskare främst av två anledningar. Antingen vill kvinnor bevisa 

att de innehar rätt kompetens som ett försvar mot en eventuell social diskriminering (Harjoto et al., 

2015), eller så vill de på grund av sitt riskmedvetande säkerställa företagets finansiella rapportering 

(Gul et al., 2008; Huang et al., 2014). 

 

Majoriteten av tidigare studier diskuterar ett positivt samband (Gul et al., 2008; Harjoto et al., 2015; 

Huang et al., 2014) men det finns inga entydiga svar på om ett positivt samband ger uttryck för en 

diskriminerande effekt eller om det beror på att kvinnor, som mindre risktagande, eftersträvar högre 

revisionskvalitet. De hittills tvetydiga resonemang vad ett positivt samband ger uttryck för och de 

incitament som vi har funnit, som styrker ett positivt samband, gör att vi utformar vår första hypotes 

enligt följande: 

 

H1 : Kvinnlig VD och storleken på företagets revisionsarvode har en positiv relation. 
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I och med den tvetydighet som finns i diskussionen om vad ett positivt samband ger uttryck för, 

anser vi att det även är av stor vikt att undersöka detta. Då Huang et al. (2014) likt Gul et al. (2008) 

betonar att kvinnor i högre grad eftersträvar en högre revisionskvalitet än män har vi valt att 

undersöka hur kvinnors strävan efter högre kvalitet avspeglas i revisionsarvodets storlek. Den 

främsta anledningen till detta grundar sig i att tidigare studier som studerat sambandet mellan 

kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek har diskuterat resultaten utifrån 

företagsledningens perspektiv (se bl.a. Gul et al., 2008; Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014). 

Det vill säga, att det positiva sambandet förklaras av kvinnornas agerande. Vi anser att det saknas 

en diskussion som belyser att ett positivt samband kan vara relaterat till den mansdominans som 

råder på beslutsfattande positioner och att den diskriminerande effekten även kan bero på att 

bolagets revisionskommitté påverkar revisionens omfattning när företagets VD är kvinna. 

 

Revisionskvalitet som mått är enligt Bedard et al. (2010) svårdefinierat, något vi har tagit i 

beaktning i vår undersökning. Med utgångspunkt från den meta-analys som Hay et al. (2006) 

presenterar framgår det att den under åren vanligast förekommande proxyn för revisionskvalitet är 

att studera om bolaget anlitar ett Big 4 revisionsbolag. Valet att använda Big 4 som proxy för 

revisionskvalitet motiveras av flera anledningar. Forskning visar att Big 4 reviderar med större 

tillförsikt till risk (Blokdijk et al., 2006), vilket är centralt för denna studie. Big 4 visar sig även 

inneha högre kompetens, bättre interna utbildningar för sin personal (Boone et al., 2010; Palmrose, 

1988) och incitament att revidera till högre kvalitet för att upprätthålla sitt rykte i branschen 

(Francis & Wilson, 1988). Något som ytterligare styrker att Big 4 är en väl vald proxy för 

revisionskvalitet är de motiv som framhålls av bland andra Francis och Wang (2008). De menar att 

Big 4 i mindre omfattning än andra revisionsbolag använder sig av resultatmanipulering, något som 

i debatten om revisionskvalitet ses ytterst relevant (Boone et al., 2010). I likhet med vår första 

hypotes formulerar vi vår andra hypotes med en underbyggd positiv relation, denna gång mellan 

kvinnlig VD och revisionsbyråns storlek. 

 

H2 : Kvinnlig VD och revisionsbyråns storlek har en positiv relation. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för den vetenskapsfilosofi som legat till grund för arbetet samt vilken 

forskningsansats studien antagit. Detta följs sedan av en presentation av studiens empiriska metod 

där redogörs vilken datainsamlingsmetod vi valt att använda samt vilket urval som studien grundas 

på. Därefter beskrivs studiens analys av data och de kvalitetskriterier som de valda metoderna 

innefattar. Slutligen redogörs för källkritik och den kritik som kan riktas mot de metoder som har 

använts. 

 

3.1 Metodologi 

Metodologi är ett centralt och på många sätt relevant begrepp i en forskningsprocess. Ett medvetet 

metodval är en förutsättning för att uppnå vetenskaplighet, då valet av specifik metod påverkar och 

genomsyrar hela arbetet menar Ejvegård (2003). Hartman (1998) betonar att förståelse för 

kunskapsteoretiska problem och teorier underlättar förståelsen för vetenskapsteori samtidigt som 

vetenskapsteorin är en förutsättning för metodteorin. Hartman förklarar att man inom metodteorin 

måste göra en distinktion mellan den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen. Den kvantitativa och 

den kvalitativa ansatsen utgår enligt Bryman och Bell (2013) från två olika kunskapsteoretiska 

uppfattningar. Den kvalitativa metoden som förespråkar subjektivitet har hermeneutiken som grund, 

en kunskapsteoretisk ansats där människan, antingen betraktad som individ eller i ett sammanhang 

står i fokus menar Hartman. Den kvantitativa metoden däremot har den positivistiska 

vetenskapsteorin som grund (Hartman, 1998). Den kvantitativa metoden förespråkar 

naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten och dess aspekter (Bryman & 

Bell, 2013; Hartman, 1998). 

 

3.1.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats 

Comte (1858) som anses som pionjären inom den positivistiska forskningsfilosofin, hävdar att 

positivismens mest centrala del är att utifrån empirin ta fram kunskap som grundar sig i tidigare 

forskning. Enligt Bryman och Bell (2013) är syftet med ovan nämnda resonemang att ge lagmässiga 

förklaringar till ett visst fenomen. Med hänsyn till studiens syfte som är att undersöka sambandet 

mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek, samt att undersöka vad ett eventuellt 

positivt samband ger uttryck för, föll det sig därför naturligt för oss att använda den positivistiska 

forskningsfilosofin. Valet av forskningsfilosofi har i sin tur haft stor påverkan på vårt val av 

forskningsansats och forskningsstrategi. Föreliggande studie bygger på Comtes principer då vi med 

utgångspunkt från tidigare forskning observerat och deducerat studiens hypoteser. Positivismen 
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förespråkar dessutom objektivetet (Bryman & Bell, 2013) vilket passar studiens syfte då vi haft 

ambition att studera sambandet med ett opartiskt förhållningssätt. 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att processen att utforma hypoteser kan se ut på olika sätt 

beroende på vilken undersökningsmetod man använder. I en deduktiv undersökning går man från 

det generella till det enskilda och formar utifrån det hypoteser som sedan prövas mot det empiriska 

materialet. En induktiv undersökning å andra sidan utgår från det enskilda till det generella vid 

utformning av hypoteser. Bryman och Bell poängterar att de båda undersökningsmetoderna har drag 

av varandra. De menar även att det kan uppstå problem med att utforma hypoteser i en deduktiv 

undersökning utan att observera verkligheten och att man i en induktiv undersökning kan utforma 

hypoteser med hjälp av deduktion. Vi har utifrån tidigare forskning observerat att det föreligger en 

skillnad mellan manligt- och kvinnligt ledarskap och att könens differentierade riskmedvetande ges 

som förklaring till att kvinnor i högre grad än män strävar efter att kvalitetssäkra revisionen. Utifrån 

detta har vi sedan deducerat två generella hypoteser som genomgående styrt vårt val av 

forskningsmetod, något som Hartman (1998) beskriver som en hypotetisk-deduktiv metod. Genom 

den hypotetisk-deduktiva metoden har vi på ett objektivt sätt testat våra hypoteser genom en 

statistisk analys. Detta har gjort att vi på ett effektivt sätt har kunnat styra våra observationer mot 

teoretiska antaganden, vilket har varit en bra ansats med tanke på vår tidsbegränsning. 

 

Figur 2 Den deduktiva processen med utgångspunkt från Bryman och Bell (2013) 

 

Vikten av objektivitet och det värderingsfria förhållningssättet är inom den positivistiska 

forskningsfilosofin viktiga komponenter som kan kopplas till positivismens ontologiska perspektiv. 

Ontologi kan beskrivas som läran om det varande och handlar enligt Bryman och Bell (2013) om de 

sociala entiteternas art eller natur. De förklararar att objektivism är den ontologiska ståndpunkt som 

förknippas med positivismen och att man inom objektivismen menar att sociala företeelser och 

deras betydelse har en existens som är oberoende av sociala aktörer. Vi har genomgående strävat 

efter att förhålla oss objektiva till vår empiriska grund och likt Bryman och Bell beskriver det, låtit 

vårt empiriska material vara fritt från våra egna värderingar. 
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3.1.2 Forskningsstrategi 

Den positivistiska forskningsfilosofin, med en ontologisk ståndpunkt som grundar sig i 

objektivismen, la även grunden till den forskningsstrategi som vi valt att använda oss av i studien. 

Den positivistiska forskningsfilosofin kan kopplas till vårt val av forskningsstrategi, genom att vi 

utgått från tidigare forskning som sedan deducerats till våra hypoteser. Med hjälp av insamlad 

sekundärdata från databasen Thomson Reuters Datastream har vi på ett objektivt sätt studerat om 

det föreligger en relation mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek. Då vi har som 

mål att studera en slutprodukt genom analys av kvantifierbar data är den metod som lämpar sig bäst 

enligt Bryman och Bell (2013) kvantitativ. Andersen och Gamdrup (1994) beskriver likt Bryman 

och Bell den kvantitativa metoden som en forskningsstrategi som innefattar insamling av 

kvantifierbar data, med ett deduktivt slag mellan teori och empiri. Vidare beskriver Bryman och 

Bell att den kvantitativa forskningsstrategin har införlivat den naturvetenskapliga modellens normer 

och tillvägagångssätt, framförallt när det gäller positivismen. Positivismens ontologiska ståndpunkt 

objektivism har en tydlig koppling till den kvantitativa forskningsmetoden då den enligt Bryman 

och Bell rymmer en uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på att den utgör en yttre 

och objektiv verklighet. 

 

När man antar en kvantitativ ansats måste det i förväg anges vilka förväntningar man har för 

studien, samt göra ett aktivt val av variabler menar Sandelowski (2000). Saunders, Lewis och 

Thornhill (2012) håller med om resonemanget men betonar även att det är en förutsättning att den 

data som samlas in bearbetas, analyseras och tolkas. Med hjälp av en statistisk bearbetning 

undersöks de samband som ligger till grund för studien, en förutsättning för att kunna besvara 

studiens syfte. Vi har genom statistikprogrammet SPSS bearbetat och analyserat vår data för att 

studera sambandet mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek och vad ett eventuellt 

positivt samband ger uttryck för. 

 

En kvantitativ ansats har gjort det möjligt för oss att ta en mer objektiv ställning. Som vi tidigare 

nämnt har våra personliga åsikter och värderingar åsidosatts, vilket vi anser har varit en 

förutsättning för den här studien. En kvalitativ ansats åsidosätter inte åsikter och värderingar på 

samma sätt, vilket gör att den data man då behandlar ofta är mer dubbeltydig, elastisk och 

komplicerad (Saunders et al., 2012). Vid vårt val av forskningsstrategi har vi beaktat möjligheterna 

att studera ett stort antal internationella företag, något som har varit möjligt med en kvantitativ 

metod. Vi är medvetna om att vi genom att använda oss av en kvantitativ metod går miste om den 

kvalitativa metodens unika möjlighet till att undersöka ett ämne närmare verkligheten genom 
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djupare analyser (Ibid.). Vi anser dock att den kvantitativa ansatsen passar sig väl för denna studie 

med tanke på studiens ställda frågeställningar och syfte. 

 

3.1.3 Forskningsmetod 

Den data vi har samlat in som ligger till grund för studien är uteslutande sekundärdata från 

databasen Thomson Reuters Datastream. Sekundärdata som har inhämtats av någon annan, där 

syftet inte har varit att tillfredsställa denna studie, benämns enligt Bryman och Bell (2013) som 

sekundäranalys. Genom denna form av datainsamling har vi som studenter sparat in värdefull tid, 

något som har haft direkt inverkan både på studiens omfattning och utformande. Mer resurser har 

lagts vid analys och tolkning av studiens resultat, vilket har varit den främsta anledningen till vårt 

val av datainsamlingsmetod. Bryman och Bell framhåller just de tidsbesparande fördelarna när de 

diskuterar sekundäranalys som datainsamlingsmetod och betonar att analysen av den information 

man får fram ofta är den mest tidskrävande delen i en kvantitativ studie, men att detta kan 

underlättas genom att använda sig av sekundärdata.  

 

3.1.4 Tidsperspektiv 

Denna studie har undersökt företag i utvalda europeiska länder med hjälp av sekundärdata som 

inhämtats för räkenskapsår 2015. Vi har valt att samla in data för flera europeiska företag, där 

informationen återspeglar företaget vid en viss tidpunkt, något som enligt Johannessen och Tufte 

(2003) och Djurfeldt och Barmark (2009) kan beskrivas som en tvärsnittsdesign. Enligt Bryman och 

Bell (2013) innebär en tvärsnittsdesign att man samlar in data från mer än ett fall vid en viss 

tidpunkt i syfte att komma fram till en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data med 

koppling till två eller fler variabler. Dessa variabler granskas därefter i ett syfte att upptäcka olika 

slags sambandsmönster. Vi har likt flertalet liknande studier (Choi et al., 2010; Harjoto et al., 2015; 

Huang et al., 2014; Ittonen et al., 2010; Simunic, 1980) valt att undersöka ett antal olika variabler i 

syfte att upptäcka sambandet utifrån våra egna hypoteser, något som ytterligare kopplar samman 

Bryman och Bells definition av en tvärsnittsstudie. Kopplingen mellan vårt val av den positivistiska 

forskningsfilosofin och den kvantitativa metoden återspeglas som vi tidigare nämnt i vårt val av 

specifik metod. Då den positivistiska forskningsfilosofin förespråkar ett objektivt förhållningssätt 

till det empiriska materialet har en tvärsnittsstudie varit en av förutsättningarna för att detta skall 

upprätthållas. Genom att de variabler vi valt att undersöka har inhämtats samtidigt från en inom 

området, väl beprövad finansiell databas, har vi säkerställt att den information vi använder oss av 

inte är manipulerad. Ett medvetet val med hänseende till vikten av att behålla oss objektiva till vårt 

empiriska material. 
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3.2 Empirisk metod 

I det inledande avsnittet av metodkapitlet har vi redogjort vår metodiska grund för den här studien, 

något som fått direkt inverkan på de empiriska metoder vi valt att använda. I den efterföljande delen 

av metodkapitlet kommer vi mer ingående att beskriva de empiriska metoderna och på ett mer 

detaljerat sätt beskriva vårt tillvägagångssätt. Vi kommer att behandla hur den data som ligger till 

grund för våra analyser har samlats in, hur vårt urval ser ut och vilka orsaker som ligger till grund 

för vårt bortfall. Vi kommer dessutom att redogöra för den operationalisering vi gjort och vilka 

specifika analysmetoder vi valt att använda. 

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Den data som insamlats har uteslutande varit kvantitativ sekundärdata. För att få ett större urval och 

för att kunna studera vårt syfte utifrån en europeisk kontext, ansåg vi att valet av sekundäranalys var 

självklar. Valet att använda oss av en finansiell databas är väl förankrat inom tidigare forskning där 

flertalet kvantitativa studier hämtat data på liknande sätt (se bl.a. Beattie, Goodacre & Fearnley, 

2003; Chaney & Philipich, 2002; Henley, Carruth & Dickerson, 2003; Mackinlay, 1997). 

 

3.2.1.1 Thomson Reuters Datastream 

Thomson Reuters Datastream är idag världen största finansiella databas som används av forskare 

runt om i världen (Adrian, 2010). Att vi som studenter har fått tillgång till en stor finansiell databas 

har inneburit stora möjligheter, en tjänst som tillhandahållits av vår handledare Jan Svanberg och 

Högskolan i Gävle. På kort tid har vi fått tillgång till en stor datamängd där förutsättningarna för att 

kunna kontrollera fler variabler har ökat väsentligt. I och med att den data vi behövt för vår 

statistiska analys finns samlat på en elektronisk databas har urvalet och datamängden, sett i antalet 

företag och kontrollvariabler, kunnat hålla en högre nivå än om en manuell datainsamlingsmetod 

hade använts. Ytterligare fördelar som denna datainsamlingsmetod har medfört är interagerandet 

mellan Thomson Reuters Datastream och Excel. På ett enkelt sätt har vi kunna få in all data i Excel 

för att sedan manuellt koda de olika variablerna inför en vidare analys i statistikprogrammet SPSS.  

 

De företag vi har valt att studera är alla europeiska företag från länder som valt att införa den 

gemensamma europeiska valutan Euro (EUR). Trots detta har vi inte förutsatt att alla företag i vår 

studie har EUR som redovisningsvaluta. För att reducera denna eventuella felkälla har vi vid 

överföringen av data från Thomson Reuters Datastream till Excel, valt att valutakonvertera våra 

variabler med ekonomiska mått till EUR, på det sättet har vi på ett snabbt och enkelt sätt fått en 
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genomgående enhetlig valuta för alla berörda företag. De koder vi har använt oss av när vi sökt efter 

studiens valda variabler presenteras som bilaga (se Bilaga 2). 

 

3.2.2 Studiens population 

Då studien ämnar undersöka europeiska företag har vi strävat efter en så stor europeisk population 

som möjligt. En av den kvantitativa forskningens epistemologiska uppfattningar av vad som utgör 

godtagbar kunskap ses vara generalisering (Bryman & Bell, 2013). Det vill säga att man är 

intresserad av att kunna säga i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra grupper än 

de som varit aktuella i den specifika undersökningen. Genom att vi antagit en europeisk kontext har 

vi därför valt att studera de europeiska länder som finns beskrivet i tabell 1, med ett syfte att 

innefatta en så stor del av den tänkta populationen som möjligt. Att vi har valt att begränsa oss till 

tio europeiska länder grundar sig i att kodning och analys skulle rymmas inom arbetets begränsade 

tidsutrymme. Valet av specifika länder grundar sig i sin tur i att alla länder valt att införa den 

gemensamma europeiska valutan EUR, något som minskar risken för fel i våra analyser. Den 

population som ligger till grund för denna studie är alla företag som fanns att tillgå från databasen 

Thomson Reuters Datastream för dessa länder. Populationen har därför bestämts med utgångspunkt 

från tillgänglighet, med ett syfte att studera så många företag som möjligt. 

 

Tabell 1 

Studiens population per land 

Land   Population 

Frankrike 
 

1045 

Finland 
 

141 

Italien 
 

283 

Belgien 
 

295 

Luxemburg 47 

Nederländerna 133 

Portugal 
 

53 

Spanien 
 

162 

Tyskland 
 

679 

Österrike 
 

74 

Totalt 
 

2912 

 

 
 

  

   3.2.3 Urval och bortfall 

Som vi beskrev i den teoretiska referensramen (2.2) finns det flertalet faktorer som påverkar 

revisionsarvodets storlek. Vi har därför valt att i största möjliga mån ta med dessa som 

kontrollvariabler i vår statistiska analys. Då en del av företagen i vår population inte hade tillgänglig 

"Land" visar vilka länder studiens population utgår ifrån. "Population" visar hur stor population, sett i antal företag som studiens 

population utgår ifrån. 
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data för dessa kontrollvariabler har vi varit tvungna att avgränsa antalet företag. Tabell 2 och 3 visar 

studiens population, bortfall och slutligt urval, totalt sett, men även fördelat per land. 265 företag 

har fallit bort på grund av att information saknades gällande vilken revisionsbyrå som reviderat 

företaget och 152 företag saknade finansiell- eller övrig data. Vårt största bortfall är företag där 

revisionsarvode inte fanns specificerat och vi har även valt att ta bort alla finansiella företag. Efter 

bortfallen kan vi summera studiens urval till 1004 företag från tio europeiska länder. Urvalet har 

därmed begränsats av tillgången på den information vi har bedömt varit behövligt, detta för att 

säkerställa besvarandet av våra ställda hypoteser i förhållande till studien syfte. 

Tabell 2 
Studiens population, bortfall och urval 

Studiens population     2912 

Borttagna finansiella företag 
 

615 

Borttagna på grund av att inget revisionsarvode finns redovisat 876 

Borttagna på grund av ospecificerad revisionsbyrå 265 

Borttagna på grund av att övrig data saknades 152 

Slutgiltigt urval     1004 

 

 

 
 

 

Tabell 3       

Studiens population, bortfall och urval per land 

      Land   Population   Bortfall   Urval 

Frankrike 

 

1045 

 

682 

 

363 

Finland 

 

141 

 

68 

 

73 

Italien 

 

283 

 

168 

 

115 

Belgien 

 

295 

 

259 

 

36 

Luxemburg 47 

 

31 

 

16 

Nederländerna 133 

 

70 

 

63 

Portugal 

 

53 

 

40 

 

13 

Spanien 

 

162 

 

108 

 

54 

Tyskland 

 

679 

 

443 

 

236 

Österrike   74   39   35 

Totalt   2912   1908   1004 

 

 

3.3 Operationalisering 

Eliasson (2013) beskriver uttrycket operationalisera som att ta fram begrepp ur teorin och menar likt 

Bryman och Bell (2013) att operationalisera handlar om att göra begreppen man använder sig av 

mätbara. Oavsett hur man definierar ett begrepp måste varje definition vara tillräckligt tydlig för att 

"Studiens population" visar antalet företag i studiens population. "Borttagna finansiella företag" visar den totala populationens bortfall 

av finansiella företag. "Borttagna på grund av att inget revisionsarvode finns redovisat" visar den totala populationens bortfall där 

revisionsarvodet inte fanns att tillgå i Thomson Reuters Datastream. "Borttagna på grund av ospecificerad revisionsbyrå" visar den 

totala populationens bortfall där inte revisionsbyrå fanns att tillgå i Thomson Reuters Datastream. "Borttagna på grund av att övrig data 

saknades" visar den totala populationens bortfall av företag där våra finansiella mått inte fanns att tillgå i Thomson Reuters Datastream. 

"Slutgiltigt urval" visar hur många företag vårt slutgiltiga urval består av efter bortfall. 

  

"Land" visar vilka länder som ingår i studien. "Population" visar den ursprungliga populationen för varje land. "Bortfall" visar varje 

lands bortfall. "Urval" visar varje lands urval. 
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kunna förstås av fler än en själv. Det är nödvändigt för att andra ska kunna granska ens definitioner 

och eventuellt kritisera dem menar Eliasson. Beroende på vilken forskningsmetod man väljer att 

använda vid insamling av sitt datamaterial kommer operationaliseringen se ut på olika sätt menar 

Hartman (1998). Vi har valt att använda oss av sekundäranalys av redan tillgänglig data för 

europeiska företag från databasen Thomson Reuters Datastream. De begrepp vi valt att använda 

presenteras i följande delavsnitt, begreppen är utvalda och direkt kopplade till att kunna besvara 

studiens syfte.  

 

3.3.1 Mäta den beroende- och oberoende variabeln 

En variabel är ett mått som kan anta olika värden (Björkqvist, 2012) och i en statistisk analys finns 

det flertalet centrala variabler som bör specificeras närmare. En beroende variabel är den variabel 

som man antar förändras på grund av någon omständighet. Denna omständighet, den påverkande 

faktorn, är den oberoende variabeln (Ibid.). I likhet med tidigare studier (se bl.a. Carcello et al., 

2002; Hoitash et al., 2007; Huang et al., 2014; Knechel och Willekens, 2006; Simunic, 1980) 

använder vi den naturliga logaritmen av revisionsarvodets storlek som ett mått för revisionsarvode. 

Företagens revisionsarvode är inhämtat från Thomson Reuters Datastream och består av företags 

kostnad för utförd revision, exkluderat övriga konsulttjänster. Den oberoende variabeln vi använder 

oss av är VDkön, där variabeln betecknas med värdet (1) om VD:n är kvinna och (0) om VD:n är 

man. En signifikant positiv koefficient för denna variabel skulle indikera att företag med en 

kvinnlig VD är associerat med högre revisionsarvode än företag med en manlig VD. En negativ 

koefficient å andra sidan skulle indikera att företag med en kvinnlig VD är associerat med lägre 

revisionsarvode. 

 

3.3.2 Kontrollvariabler 

Som vi nämnde i studiens teoretiska referensram finns det ett antal faktorer som påverkar storleken 

på revisionsarvodet, där man kan dela upp dessa under tre kategorier; klienten, revisorn och 

gemensamma faktorer. Vi har på grund av ej tillgänglig data i Thomson Reuters Datastream 

uteslutit gemensamma kontrollvariabler då detta hade gjort vårt urval mycket begränsat. Med detta 

som utgångspunkt vill vi i detta avsnitt klargöra vilka externa faktorer som vi tar med oss till 

empirin.  

 

Storlek 

Den mest dominerande faktorn att påverka företags revisionsarvode är klientens storlek (Hay et al., 

2006). Klientens storlek har ett förväntat positivt samband med revisionsarvodets storlek och för att 
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kontrollera detta har vi likt Huang et al. (2014), Hoitash et al. (2007) och Simunic (1980), valt att 

använda oss av den naturliga logaritmen av klientens totala tillgångar. 

 

Klientens storlek = Naturliga logaritmen av totala tillgångar 

 

Risk 

Forskare beskriver att klientens specifika risk är positivt associerat med revisionsarvodet då den 

specifika risken kräver specialiserade revisionsåtgärder (Simunic, 1980). Utifrån de tidigare studier 

som Hay et al. (2006) har tagit del av i sin meta-analys så visar 71 procent av studierna en positiv 

relation mellan specifik risk och revisionsarvodets storlek. 

 

Klientens lönsamhet används ofta som ett mått för risk då det återspeglar klientens förmåga att 

kunna betala revisorn för revisionen. Sämre lönsamhet kan indikera att en klient inte kan betala, 

vilket leder till en förlust för revisorn (Simunic, 1980). En högre risk för revisorn förväntas leda till 

ett högre revisionsarvode (Hay et al., 2006). Vi kommer likt Huang et al. (2014), Hoitash et al. 

(2007) och Simunic att använda ROA som en proxy för lönsamhet och förväntar oss ett negativt 

samband med revisionsarvodets storlek. ROA (Return on Assets) är ett nyckeltal som används för 

att utvärdera hur ett företag presterar och kan direkt översättas till avkastning eller räntabilitet på 

totalt kapital. Vi kommer dessutom att använda oss av nyckeltalet ROE (Return on Equity) som ett 

riskmått. ROE mäter likt ROA räntabiliteten men i stället på eget kapital. 

 

ROA = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital 

ROE = Vinst efter skatt/Eget kapital 

 

Likviditet är ytterligare ett riskmått då även det mäter risken för revisorn att inte få betalt för 

revisionen från sin klient (Simunic, 1980). Ett nyckeltal som ofta används för att studera ett företags 

likviditet och som ofta använts som en proxy för likviditet i liknande studier är quick ratio (Hay et 

al., 2006). Vi förväntar oss ett negativt samband mellan quick ratio och revisionsarvodets storlek. 

 

Quick ratio = Företagets finansieringstillgångar/kortfristiga skulder 

 

Komplexitet 

Ju mer komplex en klient är desto svårare är klienten att revidera, vilket i sin tur resulterar i ett mer 

tidsomfattande arbete för revisorn (Simunic, 1980). Mätningen av komplexiteten hos en klient kan 
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göras på många olika sätt (Hay et al., 2006), där tidigare empiriska bevis starkt stödjer ett positiv 

samband med revisionsarvodets storlek. Ett ofta vanligt förekommande mått för specifik risk är 

företagets kundfordringar (Hay et al., 2006; Hoitash et al., 2007). Då företagets risk och 

komplexitet står i nära relation med varandra och genom att omfattningen av kundfordringar även 

kan ses mäta företagets komplexitet har vi valt att använda oss av proxyn kundfordringar/totala 

tillgångar som ett mått för företagets komplexitet. 

 

Komplexitet = Kundfordringar/totala tillgångar 

 

Revisionskvalitet 

Högre revisionsarvode kan förväntas när revisorn reviderar med högre kvalitet, vilket gör att en 

kontrollvariabel för revisionskvalitet ses som en faktor som bör inkluderas under kategorin revisorn. 

Vi har med utgångspunkt från Hays et al. (2006) meta-analys som visar att den mest använda 

proxyn för revisionskvalitet genom åren har varit om företaget har reviderats av ett av de största 

revisionsbolagen även valt den ståndpunkten. Därför har vi likt Dao, Raghunandan och Rama 

(2012), Hoitash et al. (2007) och Kim, Liu och Zheng (2012) har valt att använda oss av Big 4 som 

en proxy för revisionskvalitet. 

 

Revisionskvalitet = Revideras av ett Big 4-revisionsbolag (Big 4) 

 

3.4 Valda analysmetoder i denna studie 

Det datamaterial som samlas in utgör i sig inte någon teori utan är en stor mängd beskrivning av 

observationer som gjorts menar Hartman (1998). För att komma vidare med denna studie måste 

därför våra observationer analyseras. De valda analysmetoder vi har använt beskrivs mer ingående i 

detta avsnitt. Vi har valt att göra en bivariat sambandsanalys med hjälp av Pearsons 

korrelationsmatris. Korrelationsmatrisen tydliggör samband mellan vår beroende variabel som i 

regressionsanalys 1 är revisionsarvodets storlek och i regressionsanalys 2 är Big 4, mot vår valda 

oberoende variabel VDkön. Korrelationsmatrisen synliggör även sambanden mellan vår oberoende 

variabel och våra valda kontrollvariabler, där vi kontrollerat för felkällan multikollinearitet. För att 

kontrollera felkällan heteroskedasticitet har vi valt att transformera de två variablerna 

revisionsarvodets storlek och totala tillgångar. En förklaring till de två felkällorna multikollinearitet 

och heteroskedasticitet beskrivs mer ingående nedan. Med hjälp av ANOVA har vi även studerat 

det linjära sambandet mellan våra variabler för att sedan gått vidare med multipla 

regressionsanalyser för att besvara våra två hypoteser: 
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 (1) Kvinnlig VD och storleken på företagets revisionsarvode har en positiv relation 

 (2) Kvinnlig VD och revisionsbyråns storlek har en positiv relation 

 

3.4.1 Multikollinearitet 

Multikollinearitet uppstår då två eller fler oberoende variabler är korrelerade med varandra, något 

som ofta förekommer i en multipel regressionsanalys (Edling & Hedström, 2003). Det som gör 

multikollinearitet bekymmersamt och värt att kontrollera är att ju högre korrelationen är mellan en 

viss variabel och övriga oberoende variabler, desto större kommer standardfelet att vara. Högre 

multikollinearitet innebär högre risk för typ II fel, vilket innebär att man av misstag låter bli att 

förkasta en felaktig hypotes (Helbæk, 2014). Ett sådant misstag leder till att den förklarade 

variansen sjunker, vilket påverkar exaktheten i analysen menar Djurfeldt och Barmark (2009). Man 

kan kontrollera om det förekommer multikollinearitet genom att studera om det finns en 

samvariation mellan de oberoende variablerna i regressionsanalysen, där korrelationer som ligger 

över 0,7 - 0,8 ses som ett problem enligt Djurfeldt och Barmark. Ytterligare ett sätt att mäta 

multikollinearitet är att ta fram värden för VIF-faktor (Variance Inflation Factors), ju högre detta 

värde är desto större risk för multikollinearitet. Ett problem som vi har observerat är att åsikterna 

går isär om vilket som är det kritiska värdet för när multikollinearitet uppstår (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Wahlgren (2012) belyser att många studier nämner gränsvärden på 5 och 10. Wahlgren anser 

dock att man inte ska stirra sig blind på gränsvärden och enligt honom kan det även finnas risker 

med lägre gränsvärden än så. Ehie och Olibe (2010) anser att ett VIF värde som överskrider 10 

innebär en stor risk för multikollinearitet, Hopkins och Ferguson (2014) håller med om detta men 

anser även att värden redan från 5 och uppåt kan indikera på problem. 

 

3.4.2 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet är ett av de vanligaste problemen som kan uppstå i och försvåra tolkningen av 

en regressionsanalys. Heteroskedasticitet uppstår när variansen inte är konstant för olika värden på 

x (Djurfeldt & Barmark, 2009), det vill säga när variansen hos feltermerna inte är konstant. Om 

denna spridning däremot är jämt fördelat råder det motsatta, nämligen homoskedasticitet. Ett sätt att 

minimera förekomsten av heteroskedasticitet är att logaritmera variabler så att feltermerna blir 

jämnare spridda längs regressionslinjen. 

 

De Veaux, Velleman och Bock (2014) förklarar att när data har en skev fördelning kan det beror på 

att medelvärdet och medianen skiljer sig markant åt eller att standardavvikelsen har ett värde på mer 

än hälften av medelvärdet. Ju större urval som finns desto mer normalfördelad blir urvalet och om 
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antalet går mot oändlighet kommer den tillslut att bli helt normalfördelad menar Helbæk (2014). De 

Veaux et al. beskriver att ett normalfördelat urval visar sig genom att datan bildar en symmetrisk 

kurva där de vanligaste värdena är i mitten av kurvan och ju längre ut i kanterna, desto extremare 

värden. De menar att det är svårt att statistiskt tolka data som har en skev fördelning, detta kan man 

lösa genom att omvandla data så att den istället blir normalfördelad. Ett vanligt sätt att omvandla 

data till normalfördelade värden är genom logaritmering. De Veaux et al. förklararar att det innebär 

att man tar logaritmen av varje enskilt värde för att få en mer symmetrisk kurva. 

 

3.4.3 ANOVA 

Variansanalysen ANOVA kan användas för att testa det linjära sambandet i en regressionsmodell 

(Helbaek, 2014). ANOVA kontrollerar om modellen visar något mer förutom slumpmässiga 

variationer. För att detta ska kunna uteslutas måste den oberoende variabeln förklara en tillräckligt 

stor andel av variansen i den beroende variabeln (Djurfeldt & Barmark, 2009). I ett sådant test säger 

nollhypotesen att det inte finns ett linjärt samband och att alla β-värden är lika med noll: 

 

H0 : β1 = β2 = β3 = βk = 0 

 

Mothypotesen påstår att ett eller flera av β-värdena avviker från noll och att det därmed finns ett 

linjärt samband mellan y och en eller flera av de oberoende variablerna. I ANOVA-tabellen kan 

man med hjälp av ett statistikprogram få fram ett F-värde och ett signifikansvärde för denna analys. 

Om slutsatsen i detta F-test visar att det finns ett linjärt samband mellan y och en eller flera av de 

oberoende variablerna, är det möjligt gå vidare med att genomföra regressionsanalysen menar 

Helbaek (2014). 

 

3.4.4 Multipel regressionsanalys 

Vi kommer likt många tidigare studier (se bl.a. Hoitash et al., 2007; Huang et al., 2014) att använda 

oss av en väl beprövad regressionsmodell där det logaritmerade värdet av revisionsarvodet ställs 

mot våra oberoende- och kontrollerande variabler. Styrkan med den multipla regressionsanalysen är 

att man har möjlighet att använda sig av flera oberoende variabler i sin analys (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). I likhet med Huang et al. så använder vi oss av företagets VD som oberoende 

variabel, där variabeln benämns med (1) om VD:n är en kvinna och (0) om VD:n är en man. Som vi 

nämnde ovan har det inom forskningen arbetats fram en vanlig metod för att undersöka hur olika 

variabler påverkar revisionsarvodet, en metod som enligt Hay et al. (2006) har använts i flertalet 

liknande studier. Regressionsmodellen modelleras enligt följande: 
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LnFees = b0 +b1LnAi + Ʃbkgik + Ʃbegie + ei     (1) 

 

LnFees är den naturliga logaritmen av revisionsarvodet. LnA är den naturliga logaritmen av 

företagets storlek, något som oftast mäts genom totala tillgångar. Grupperna gik och gie ses som 

potentiella faktorer till att påverka revisionsarvodets storlek. Då de flesta studier som har gjorts 

använder sig av en eller flera specifika oberoende variabler så används ofta även en rad olika 

kontrollvariabler (gik) som i tidigare studier har visat sig vara signifikant påverkande. Dessutom 

görs ett tillägg av kontrollvariabler för den specifika studien (gie) (Hay et al., 2006). 

 

Vi har i vår analys valt att använda oberoende egenskapsvariabler, så kallade dummyvariabler. 

Fördelarna med dummyvariabler är att vi kan tillföra egenskaper som inte innebär mätbara skalor 

till vår data (Djurfeldt & Barmark, 2009), i vårt fall har det handlat om industritillhörighet. Vi kan 

inte värdera om en viss industritillhörighet ger ett annat resultat än för hela vårt urval. Det löser vi i 

våra regressionsanalyser genom att våra dummyvariabler endast kan anta två värden, 1 eller 0. I 

detta fall får data som tillhör en viss industri värdet 1 och den data som inte tillhör den industrin får 

värdet 0. Genom att tillföra denna oberoende variabel kan vi se skillnaderna mellan grupper av 

företag utan att värdera dem sinsemellan. Koefficienten på dummyvariablerna tolkas genom att 

värdet visar hur mycket högre eller lägre värde som kan förväntas på den beroende variabeln, 

beroende på om den har värdet 1 jämfört med de som har värdet 0 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vi 

får, likt Graham och Hotchkiss (2003) en differentierad fördelning mellan kvinnor och män i de 

olika industrikategorierna. Vi anser därför att vi bör ta detta i beaktning när vi utför våra 

regressionsanalyser och har därför valt att ange industritillhörighet som dummyvariabler. Jurkus et 

al. (2011), som studerat sambandet mellan agentkostnad och kvinnor i styrelsen, har även de valt att 

ange dummyvariabler med samma utgångspunkt, vilket ger ytterligare stöd till studiens val. Med 

utgångspunkt från ekvation (1) har vi valt att modellera våra regressionsmodeller enligt följande: 

 

Regressionsmodell 1 

LnFees = VDkön + Storlek + Risk (1) + Risk (2) + Risk (3) + Komplexitet + Revisionskvalitet + 

Industri_Dummy + e       (2) 

     

Regressionsmodell 2 

Revisionskvalitet = VDkön + Storlek + Risk (1) + Risk (2) + Risk (3) + Komplexitet + LnFees + 

Industri_Dummy + e       (3) 
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Där: 

LnFees = Den naturliga logaritmen av revisionsarvodet 

VDkön = Benämns (1) om VD:n är en kvinna, annars (0) 

Storlek = Den naturliga logaritmen av totala tillgångar 

Risk (1) = ROA, avkastning på totalt kapital 

Risk (2) = Quick ratio, finansieringstillgångar/kortfristiga skulder 

Risk (3) = ROE, avkastning på eget kapital 

Komplexitet = Kundfordringar/totala tillgångar 

Revisionskvalitet = (1) om företaget revideras av en revisor från Big 4, annars (0) 

Industri_Dummy = En dummyvariabel för industritillhörighet 

e = Residual 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

I följande delkapitel kommer vi att föra en vidare diskussion om hur föreliggande studie uppfyller 

de kvalitetskrav som anses betydande för denna typ av studie. Inom den kvantitativa forskningen tas 

det upp mycket diskussion om vilka kvalitetskriterier som bör uppfyllas för att den kvantitativa 

forskningen ska anses trovärdig. Eliasson (2013) och Ejvegård (2003) tar upp de två 

kvalitetskriterierna reliabilitet och validitet, något som även Bryman och Bell (2013) ger stöd för. 

Bryman och Bell tar även upp ett tredje kvalitetskriterium, nämligen replikerbarhet, något som vi 

således också har beaktat. 

 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar i grund och botten om ifall undersökningen är pålitlig, det vill säga att den går 

att upprepa och då uppvisa samma resultat (Eliasson, 2013). Bryman och Bell (2013) ger stöd till 

Eliassons beskrivning, men specificerar även tre viktiga faktorer man bör ta ställning till om ett mått 

ska anses reliabelt eller ej. Är måttet man mäter stabilt? Det vill säga, är måttet så pass stabilt att 

man kan vara övertygad om att resultaten ej skiljer sig när man mäter det en andra gång. Är 

indikatorerna pålitliga och följdriktiga? Ett annat ord för att beskriva detta är intern reliabilitet. Den 

tredje faktorn man bör ta ställning till är interbedömarreliabiliteten, detta blir aktuellt om flera 

personer är inblandade vid kodning av data. Problemen som då kan uppstå är om personernas 

tolkningar inte överensstämmer med varandra. Studiens data är inhämtad från en elektronisk 

databas där informationen är insamlad från någon annan, i ett annat syfte än att användas i denna 

studie. Då datan vi har hämtat även finns tillgänglig för andra skulle denna studie med största 
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sannolikhet uppvisa samma resultat, oavsett vem som utför studien. Interbedömarreliabiliteten kan 

vid en första anblick i en studie gjord av flera personer ses som ett problem. För att säkerställa 

interbedömarreliabiliteten i denna studie har vi innan kodning av vår data gjort upp i vilken ordning 

och på vilket sätt vi ska göra detta. På så vis har vi säkerställt att kodningen ser lika ut för alla 

berörda företag och att kodningen tidsmässigt har varit så effektiv som möjligt. När vi har hämtat 

studiens data från Thomson Reuters Datastream har vi även arbetat tillsammans, via en 

skärmdelning, något vi anser har varit nödvändigt för oss som distansstudenter och som ytterligare 

stärker interbedömarreliabiliteten i studien. 

 

3.5.2 Replikerbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det inte särskilt vanligt med replikering av studier inom 

företagsekonomin, trots detta är det av stor vikt och ett kriterium inom forskningen att studier som 

görs ska vara replikerbara. Bryman och Bell förklarar att man uppnår replikerbarhet genom att i 

detalj beskriva hur man gått tillväga i studien, så att det blir möjligt för andra att genomföra en 

replikering om så önskas. Vi har beskrivit att vi hämtat vår information från en databas vars 

information är insamlad från bolagens offentliga årsredovisningar. För att ytterligare stärka 

replikerbarheten i studien presenterar vi även de koder som har använts vid sökningen i Thomson 

Reuters Datastream (se bilaga 2). Vi har även grundligt redogjort för urval och bortfall i vår studie, 

detta anser vi ökar studiens replikerbarhet. Att tydligt beskriva vilka källor vi har använt, vilken 

information vi har hämtat och vart vi har hämtat den anser vi har varit av yttersta vikt. Vi har 

dessutom tydligt specificerat vilka analysmetoder vi har använt oss av och för att förtydliga våra 

regressionsanalyser har vi valt att presentera den redan etablerade regressionsmodell som ligger till 

grund för våra två regressionsanalyser.  

 

3.5.3 Validitet 

Med validitet menas att man verkligen mäter det som man avser att mäta (Bryman & Bell, 2013; 

Ejvegård, 2003; Eliasson, 2013; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Genom att vi använder oss 

av den beprövade vetenskapliga regressionsmodellen vi presenterat tidigare i kapitlet, som innan 

publikation i andra studier har blivit granskad, känner vi att validiteten i vår studie är hög. Vi anser 

att de regressionsmodeller vi använder oss av verkligen mäter relationen mellan kvinnligt ledarskap 

och revisionsarvodets storlek samt hur detta kan kopplas till revisionens kvalitet. Genom att 

ytterligare säkerställa detta har vi, med utgångspunkt från tidigare studier, även kontrollerat så att de 

kontrollvariabler som finns med i studien är av hög relevans. 
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Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) tar upp två olika dimensioner av validitet, den interna och 

den yttre validiteten. De förklarar att den interna validiteten handlar om att definiera vad man mäter. 

Den yttre validiteten handlar om att man sedan verkligen samlar in och mäter det man har 

definierat. Bryman och Bell (2013) tar upp att den interna validiteten bedömer om den oberoende 

variabeln verkligen är den påverkansfaktor som orsakar variationen i den beroende variabeln. 

Genom att tydligt specificera vilka externa faktorer som inom tidigare forskning har visat en 

påverkan på revisionsarvodets storlek och genom att ta in dessa för kontroll i vår analys, ökar den 

interna validiteten i studien. Genom att kontrollera för fler faktorer kan vi med större säkerhet visa 

hur företagets VD påverkar revisionsarvodets storlek. 

 

Gällande den externa validiteten kontrolleras istället om resultaten är generaliserbara utanför den 

undersökta miljön. För att få en god extern validitet måste det finnas ett representativt urval menar 

Bryman och Bell (2013). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) tar även de upp att den yttre 

validiteten bedömer om det är beskrivet hur man samlat in materialet och om det beskrivs hur 

materialet ser ut. Då studien antar en europeisk kontext har stor vikt lagt på att undersöka företag 

från ett flertal länder inom Europa. Önskvärt i denna studie hade varit ett helt slumpmässigt urval. 

Då detta inte har varit genomförbart har vi lagt stor vikt på att få med alla tillgängliga företag som 

fanns att tillgå i Thomson Reuters Datastream för de tio länder vi valt att undersöka. För att uppnå 

validitet, genom att mäta det som är avsett att mätas, har denna studie utgått från den teoretiska 

referensramen av tidigare studier. Genom att noggrant redogöra underlag och grad av relevans för 

de olika variablerna som ingått i vår analys, anser vi att vi uppnått validitet i vår studie. 

 

3.5.4 Källkritik 

För att uppnå saklighet och objektivitet i förhållande till vårt material presenterar vi i detta 

delavsnitt vår källkritik. Vi utgår från Ejvegårds (2003) fyra källkrav vid genomgång av studiens 

källkritik, nämligen: 

 

 Äkthetskrav 

 Oberoendekrav 

 Färskhetskrav 

 Samtidighetskrav 

 

Äkthetskrav innebär att källorna är äkta, frågan man då kan ställa är om källorna man använder kan 

vara förfalskade. Då våra källor i största möjliga mån utgår från vetenskapliga publiceringar, anser 
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vi att våra källor uppnår det äkthetskrav Ejvegård (2003) beskriver som betydande. Vetenskapliga 

artiklar blir före publicering granskade av en oberoende part och då vi eftersökt artiklar som är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter med hög ranking9, anser vi oss, i den mån det går, säkra på 

artiklarnas äkthet. Förutom vetenskapliga publiceringar har vi använt oss av företagsekonomisk 

litteratur samt metodlitteratur, där majoriteten av litteraturen dessutom är ämnat för just denna typ 

av arbete. De elektroniska källorna vi har använt oss av är efter vår eftertänksamhet noga utvalda så 

att inte falsk information har använts. Denna typ av källa är dock svår att kontrollera, vilket 

föranlett en medvetenhet från vår sida att hålla oss till så mycket tryckta källor som möjligt. 

 

Gällande oberoendekravet så belyser Ejvegård (2003) vikten av att använda sig av så mycket 

primärkällor som möjligt. Man ska i största möjliga mån göra sig oberoende av sekundärkällor så 

att varje källa bedöms för sig. Vid användandet av vetenskapliga publiceringar har vi uteslutande 

“stakat oss genom terrängen” när artikeln refererat till en annan vetenskaplig publicering. Vi har 

således själva tagit fram primärkällan som forskaren refererar till.  

 

För att upprätthålla den tredje punkten, nämligen att källorna bör vara så nyligen publicerade som 

möjligt har vi i vår ämnessökning medvetet ställt in ett tidsintervall i de sökmotorer vi har använt. 

Dock så anser vi att även äldre vetenskapliga publiceringar har gjort denna studie mer innehållsrik, 

varpå vi även frångått detta tidsintervall. Ett exempel på detta är Simunic (1980) som anses som 

pionjären inom detta ämnesområde. För att få en förståelse kring den tidigare forskningen har vi 

därav även medvetet sökt efter äldre vetenskapliga publikationer. Det kan även tilläggas att när vi 

sökt efter primärkällor från andra vetenskapliga publiceringar, även då frångått detta tidsintervall. 

Samtidighetskravet, som är den fjärde punkten beskriver just detta, nämligen att man bör leta efter 

källor som ligger så nära de analyserade händelserna som möjligt. Då vi inte specifikt studerar 

aktuella händelser, är denna punkt inte helt relevant för vår studie. Men med tanke på att vi i den 

mån det går vill förklara hur tidigare forskning har sett ut, så kan man genom att direkt hänvisa till 

pionjären inom området, både uppfylla en form av samtidighetskrav, samtidigt som man gör sig 

oberoende av de sekundärkällor som hänvisar till just denna pionjär. 

 

3.6 Metodkritik 

I valet av vår metod har vi på det sätt som Eriksson och Hultman (2014) råder till, ansträngt oss till 

att självkritiskt reflektera och redogöra över vilka faktorer som lett fram till vårt metodval. Vi har, 

som de även nämner, varit medveten om att urvalet kan påverka vilken analysmetod man kan 

                                                 
9 Rankningen är till för att underlätta för forskare att hitta de bästa artiklarna inom sitt område (Association of Business 

Schools, 2015). 
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använda samt noggrant klassificerat våra variabler, eftersom olika typer av variabler kräver olika 

analyser. Ytterligare faktorer som vi beaktat och som Eriksson och Hultman anser vara viktiga att 

ha med sig är att överväga faktorer så som tid, pengar och ens egna kunskapsbegränsningar. Genom 

att ta hänsyn till våra begränsningar har vi gjort avgränsningar både geografiskt och analysmässigt, 

på så sätt har vi haft, en för oss, hanterbar datamängd och vi har heller inte använt oss av 

analysmetoder som vi inte behärskat. 

 

Bryman och Bell (2013) poängterar även att man ska vara medveten om att de relationer som 

analyserna visar, inte automatiskt innebär en orsak eller en effekt. Bara för att vi finner ett samband 

innebär det inte automatiskt att det föreligger ett kausalt samband, det vill säga, att det ena orsakar 

det andra. Eriksson och Hultman (2014) tar även de upp att det kan vara mycket svårt att fastställa 

precisa orsaksförhållanden. Vi har försökt ha detta i åtanke genom hela vår studie och vi inser att vi 

är begränsade på så sätt att vi inte kan fastslå exakta kausala samband. 

 

Eftersom vi gjort en kvantitativ studie anser vi att det är viktigt att fundera över vårt datamaterial. 

Eriksson och Hultman (2014) belyser att det är av stor vikt att se objektivt på de siffror som man får 

fram i sin analys. Eriksson och Hultman menar att man gärna uppfattar de argument som läggs fram 

med hjälp av siffror som mer säkra, vilket leder till att man lätt kan missa att kritiskt granska dessa 

argument och att man då riskerar att missa mät- och räknefel. Dessa påståenden stöds av Bryman 

och Bell (2013) som tar upp att man bör vara observant på att kvantitativa mätningar kan ge en falsk 

trygghet av att vara mer tillförlitliga än de i verkligheten är. Vi anser att vi genom att gå igenom och 

redogöra för de tre kvalitetskraven reliabilitet, validitet och replikerbarhet motverkar dessa risker. 

 

Eriksson och Hultman (2014) tar även upp att man bör vara medveten om att resultatet kanske inte 

alltid blir som man önskar. I större forskningssituationer kan detta innefatta stora ekonomiska 

intressen då man genom sin forskning kanske vill ha stöd för sin sak menar de. Även Bryman och 

Bell (2013) tar upp dessa risker och menar att det även kan innebära att ens egna tolkningar 

överförs till studien. Vi anser att dessa risker minimeras då vi inte har någon egen vinning i 

resultaten och det faktum att vi inte har utformat varken enkäter eller intervjuer, utan att vi 

uteslutande har använt oss av sekundärkällor. Nackdelen med sekundärdata är att vi inte kan 

garantera dess kvalitet, men vi anser ändå att den finansiella databas som vi utgått från är 

tillförlitlig. Vi kan inte heller garantera att bortfallet inte orsakar att resultatet blir snedvridet. Men 

som Eriksson och Hultman tar upp har vi noga övervägt vilken population vi ska undersöka och 

försökt att få ett tillräckligt stort urval som grund till vår undersökning. 
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Vi har försökt att stärka kvaliteten i vårt arbete genom att tydligt redogöra för de metodval vi har 

gjort. Vi har även redogjort för de begrepp vi använder samt definierat de finansiella mått vi har valt 

att använda och hur dessa har tagit fram. 
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4. Resultat 

 

I detta kapitel redogör vi för det empiriska resultatet. Kapitlet startar med ett avsnitt där den 

beskrivande statistiken redogörs, både för det totala urvalet men även specificerat per 

industritillhörighet och land. Därefter följer ett avsnitt med sambandsanalyser, där redogörs 

korrelationer mellan de valda variablerna och sedan presenteras resultaten från de statistiska 

regressionsanalyserna. En vidare diskussion om resultaten presenteras mer ingående i kapitel 5.

 

 

4.1 Beskrivande statistik 

I det här avsnittet redogör vi för vår beskrivande statistik. Vi kommer i inledningen av detta kapitel 

att redogöra beskrivande statistik, både för vårt totala urval men även för urvalet uppdelat mellan 

företag med kvinnlig respektive manlig VD. Den beskrivande statistiken för hela urvalet består av 

1004 europeiska företag från tio länder. 860 företag har en manlig VD medan 144 företag i vårt 

urval leds av en kvinnlig VD. Den beskrivande statistiken för urvalet uppdelat mellan företag med 

kvinnlig respektive manlig VD (Tabell 4) följs vidare av beskrivande statistik för varje industri 

(Tabell 5) och för varje land (Tabell 6). 

 

4.1.1 Beskrivande statistik för urvalet 

I studiens urval uppgick genomsnittligt revisionsarvode till 26 419 EUR. De genomsnittliga totala 

tillgångarna och kundfordringarna var 10 460 698 EUR respektive 1 637 110 EUR. Genomsnittliga 

kundfordringar/totala tillgångar uppgick till 0,2042. Genomsnittliga finansierings-

tillgångar/kortfristiga skulder (quick ratio) uppgick till 1,17, där värden över 1.0 ses som god 

likviditet (Carlson, 2014; Thomasson, 2010). Genomsnittlig ROA och ROE uppgår till 3,69 procent 

respektive 7,08 procent. I studiens urval har 14 procent av de analyserade företagen en kvinnlig VD 

och 91 procent av företagen revideras av en revisor från antingen KPMG, Deloitte, PwC eller Ernst 

& Young, d.v.s. Big 4. 
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Tabell 4 
Beskrivande statistik urval  

      
VD N   

Revisions- 
arvode Totala tillgångar   ROA 

Kundfordringar 
/Totala tillgångar ROE Quick Ratio 

                             
Big4 

Man 860 
 

28 099,64  10 577 822,69 3,5597 .2043   6,8469 1,1602 
      
0,91 

   
 (17476,039)   (117 1421,262) (.24570)      (.00451)  (1,65439)   (.02439) 

  
(.010) 

          
Kvinna 144 

 
16 382,53  9 761 201,39 4,4844 .2037   8,4591 1,2391 

    
0,92 

   
  (8859,830)    (2114617,350)   (.87580)        (.01003)    (2,61575)     (.06881) 

  
(.022) 

          
Totalt urval 1004 

 
26 419,1 10 460 697,72 3,6923 .2042   7,0781 1,1715 

        
0,91 

       (15022,348)  (1047941,163)  (.24511)       (.00412)  (1,46564)    (.02311) (.009) 

 

 
 

         

          
          
          
          Genomsnittligt revisionsarvode för företagen med en kvinnlig och manlig VD är 16 383 EUR 

respektive 28 100 EUR, en skillnad på 11 717 EUR. Totala tillgångar skiljer sig markant mellan de 

två grupperna, där företagen med en manlig VD har ett genomsnitt på 10 577 823 EUR och de 

kvinnoledda företagen ett genomsnitt på 9 761 201 EUR. Detta sammantaget med differensen i det 

genomsnittliga revisionsarvodet för de två grupperna indikerar att män i högre utsträckning än 

kvinnor representeras i de större företagen. Värt att notera är att företagen med en kvinnlig VD i 

genomsnitt har både högre ROA, ROE och quick ratio. En intressant iakttagelse utifrån tabell 4, 

med tanke på vår andra hypotes är att se hur genomsnittet ser ut gällande valet av Big 4 

revisionsbolag mellan de två grupperna. I tabellen kan vi utläsa att 92 procent av företagen med en 

kvinnlig VD väljer ett Big 4 revisionsbolag framför ett mindre revisionsbolag, medan den siffran 

för männen uppgår till 91 procent. Det vi kan utläsa från vår beskrivande statistik är att det inte 

föreligger någon större skillnad mellan företagen med en kvinnlig respektive manlig VD och val av 

revisionsbolag. En vidare diskussion om detta presenteras i kapitel 5 där vi diskuterar studiens 

resultat i förhållande till våra ställda hypoteser. 

 

4.1.2 Beskrivande statistik industritillhörighet 

Den beskrivande statistiken per industri visas i tabell 5. Vi presenterar även hur studiens urval är 

fördelat mellan de olika industrierna i bilaga 1. Företagen är uppdelade efter industritillhörighet och 

där industriföretag är högst representerat i vårt urval med 29.38 procent. Kvinnorna är högst 

representerat inom företagen för konsumentvaror, service och inom hälsa & sjukvård. Lite mer 

förvånande är att kvinnorna även är högt representerade bland teknikföretag med 22 procent. 

Medelvärde (standardavvikelse). "VD" delar upp företagen utifrån kvinnlig respektive manlig vd och totalt urval är urvalet sammanslaget. "N" visar 

antal företag i respektive kategori. "Revisionsarvode" visar varje kategoris genomsnittliga revisionsarvode (EUR). "Totala tillgångar" visar 

kategorins genomsnittliga totala tillgångar. "ROA" visar varje kategoris genomsnittliga mått av räntabilitet på totalt kapital. "Kundfordringar/totala 
tillgångar" visar varje kategoris mått för kundfordringar/totala tillgångar. "ROE" visar varje kategoris genomsnittliga mått av räntabilitet på eget 

kapital. "Quick ratio" visar varje kategoris genomsnittliga mått för finansieringstillgångar/kortfristiga skulder. "Big 4" visar varje kategoris 

genomsnittliga val av Big 4 revisionsbolag. 



Jenny Lundeborg & Johanna Paulsson, januari 2017 

 

45 

 

Revisionsarvodet är högst inom industriföretagen medan totala tillgångar för företagen inom olja & 

gas och teknikföretagen är betydligt högre än resterande grupper. Den finansiella prestationen 

mellan grupperna mätt i ROA och ROE är övervägande positiv med undantag för olja & gas och 

övriga där både ROA och ROE visar ett negativt värde. 

 

Tabell 5 
Beskrivande statistik per industri 

      

Industri N VDkön 
Revisions-
arvode 

Totala 
 tillgångar    ROA 

Kundfordri
ngar/Totala 
tillgångar     ROE 

Quick- 
Ratio    Big4 

Olja & Gas 46 .11 7782,7 32400455,87 -1,5741 .1687   -11,427 1,1367    .87 

  

(.046) (2007,99) (11488891,46) (1,2118) (.01704)   (5,81811) (.09893)   (.05) 

          Detalj-
handel 79 

.15 4914,54 10764112,23 4,2237 .16    6,9947 1,0667    .92 

  

(.041) (905,204) (1961633,257) (.51362) (.00795)   (1,51712) (.04959)   (.03) 

          
Industrier 295 .12 74978,38 6427322,27 4,0967 .2279   5,8747 1,1347   .92 

  

(.019) (-50889,018) (917741,132) (.42409) (.00709)   (2,11379) (.03929) (.016) 

          Konsum-
entvaror 151 

.19 4091,95 19313741,47 5,2421 .1849    1.5097 1,028   .93 

  

(.032) (626,324) (4827098,818) (.44282) (.00851)   (1,26004) (.04832)  (.021) 

          Hälsa & 
Sjukvård 68 

.22 3405,85 8068577,9 2,2137 .1581   4,0481 1,7472   .96 

  

(.051) (1037,983) (2604373,815) (1,47479) (.01198)   (3,09492) (.14414)  (.025) 

          Service-
företag 135 

.18 1636.43 6153621,62 3,4185 .1683   5,4669 .9228    .9 

  

(.033) (9434,792) (892114,942) (.65831) (.01099)  (-2,11976) (.0466)  (.026) 

          Teknik-
företag 18 

.22 5322,61 28421598,17 3,0333 .1183    6,2183 .8744   .89 

  

(.101) (1681,017) (10767961,23) (1,6958) (.01991)   (4,29453) (.09275)  (.076) 

          Allmännytt
iga företag 35 

.11 4798,63 18853986,03 3,2769 .1497   51,9209 1,0263     1 

  

(.055) (1862,693) (5983607,91) (.70825) (.01929)   (32,35996) (.12335)    (0) 

          
Teknologi 157 .11 1605,62 2457757,61 4,4044 .2898    6,5934 1,5288   .83 

  

(.026) (325,295) (501683,35) (.65122) (.01328)    (2,12837) (.06333)   (.03) 

          
Övriga 20 0 4295,85 2062856.2 -1,352 .1555    -1.906 .73      1 

  

(0) (1007,21) (6590417,27) (3,12445) (.02439)   (13,76005) (.05408)    (0) 
 

          

 
 

         

          

          

Medelvärde (standardavvikelse). ”Industri” delar upp företagen utifrån företagens industritillhörighet. "N" visar antal företag i respektive 
industri. ”VDkön” visar varje industris genomsnittliga andel företag med en kvinnlig vd. ”Revisionsarvode” visar varje industris 
genomsnittliga revisionsarvode (Eur). ”Totala tillgångar” visar varje industris genomsnittliga totala tillgångar. ”ROA” visar varje industris 
genomsnittliga mått av räntabilitet på totalt kapital. ”Kundfordringar/totala tillgångar” visar varje industris genomsnittliga 
kundfordringar/totala tillgångar. ”ROE” visar varje industris genomsnittliga mått av räntabilitet på eget kapital. ”Quick ratio” visar varje 
industris genomsnittliga mått för finansieringstillgångar/kortfristiga skulder. ”Big4” visar varje industris genomsnittliga mått för valet av 
Big4 revisionsbolag 
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4.1.3 Beskrivande statistik per land 

I den beskrivande statistiken som presenteras i tabell 6 visas medelvärden och standardavvikelser 

fördelat per land. Vi presenterar även hur könsfördelningen ser ut mellan de respektive länderna. En 

kvinnlig VD finns representerat som vi tidigare nämnt i 14 procent av företagen i vår studie. Värt att 

notera här är att Österrike har lägst andel kvinnor med endast 6 procent, högst andel kvinnor finner 

vi i Italien och Nederländerna med 22 respektive 21 procent. Revisionsarvodet är anmärkningsvärt 

högt för de franska företagen, medan Österrike återigen ligger lägre än de övriga länderna. 

Företagen i Österrike har även genomsnittligt lägre totala tillgångar, vilket kan ses som en 

förklaring till det lägre revisionsarvodet för dessa företag. Likviditeten mätt genom 

finansieringstillgångar/kortfristiga skulder håller en god nivå i företagen i alla länder då alla 

förutom Finland och Portugal uppvisar ett värde över 1.0 på nyckeltalet quick ratio. Det mest 

anmärkningsvärda i tabellen är Spaniens genomsnittliga ROE som ligger på -6.35, medan de övriga 

länderna håller ett positivt genomsnitt. Företagen som väljer ett Big 4 revisionsbolag är 

överrepresenterade för alla länder men där återigen Österrike sticker ut något med en procent på 71, 

något som kan jämföras med genomsnittet för alla företag som ligger på 91 procent. 

 

 

Tabell 6 
Beskrivande statistik per land 

      

 Land   N    VDkön 
   Revisions 
    arvode 

 Totala  
 tillgångar  ROA 

Kundfordringar 
/Totala tillgångar ROE 

Quick 
Ratio   Big4 

Frankrike 363 .130  67 096,44 8 141 870.47 2.7172 .2268 8.6667   1.1743    .88 

  
(.018)  (41496,410) (932650.931) (.44543) (.00737) (3.45997)  (.03714)   (.017) 

          
Finland 73 .110  1449.93 2 533 212.90 5.2367 .2159 10.5442      .9905    1.00 

  
(.037)  (372.029) (560998.536) (.74239) (.01624) (1.76528)   (.07175)    (.000) 

          
Italien 115 .220  2552,76 9 343 918.41 2.7312 .2123 3.6034   1.1424    .970 

  
(.039)  (545.507) (2453637.277) (.72785) (.01180) (2.16315)   (.05588)    (.017) 

          
Belgien 36 .110 1195.61 3671123.83 3.1706  .1786 6.4128  1.3800  .920 

  
(.053) (262.926) (1029535.002) (1.87530)  (.02189) (4.39675)  (.18483)  (.047) 

          
Luxemburg 16 .130 10904.44 55089692.38 2.8725  0.1150 10.5050  1.2350   1.00 

  
(.085) (3574.671) (28130632) (1.42444)  (.01297) (5.73416)  (.15293)  (.000) 

          Neder- 
länderna 63 .210 6118.06 18615022.03 5.8884  .1794 9.1022  1.0778   1.00 

  
(.051) (1227.250) (6767320.306) (.54400)  (.01475) (4.53037)  (.11828)   (.000) 

          
Portugal 13 .080 1944.62 8395342.46 5.3346 .1369 11.8600   .7631    1.00 

  
(.077) (870.215) (4232295.219) (.75332) (.03859) (3.34662)  (.11076)   (.000) 
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Spanien 54 .130 3162.09 6559034.33 4.6548 .1944 -6.3461  1.0550    .980 

  
(.046) (764.812) (1690744.702) (1.36264) (.02071) (8.98620)  (.07653)    (.019) 

          
Tyskland 236 .140 4034.22 14893765.96 4.3094 .1890 6.9367 1.2820     .880 

  
(.023) (599.828) (2932809.962) (.45927) (.00736) (1.64863) (.05121)    (.021) 

          
Österrike 35 .06 522.66 3513382.17 4.4463 .1726 10.1537 1.1271     .710 

  
(.040) (87.425) (1024669.883) (.47224) (.01544) (1.39110) (.09409)    (.077) 

 

          

 
 

         

          

          
          

           

4.2 Sambandsanalyser 

För att kontrollera sambanden mellan våra oberoende variabler har vi valt att utföra en 

korrelationsanalys. Vi har inledningsvis valt att använda oss av Pearsons korrelationsmatris, detta 

för att direkt kunna utläsa eventuella samband mellan vår beroende variabel revisionsarvodets 

storlek och vår oberoende variabel VDkön. Vi har med hjälp av Pearsons korrelationsmatris även 

studerat eventuellt förekommande multikollinearitet mellan våra oberoende variabler, exkluderat 

dummies för industritillhörighet.  

 

4.2.1 Korrelationsanalys Pearsons ´r 

I korrelationsmatrisen som visas i tabell 7 kan man se att revisionsarvodets storlek är signifikant 

positivt korrelerade med totala tillgångar och Big 4, medan revisionsarvodets storlek är signifikant 

negativt korrelerad med quick ratio och kundfordringar/totala tillgångar. Revisionsarvodet och 

VDkön är dock inte signifikant korrelerade. Totala tillgångar är signifikant positivt korrelerad med 

både ROA och Big 4 och signifikant negativt korrelerad med quick ratio och kundfordringar/totala 

tillgångar. ROA är signifikant positivt korrelerad med quick ratio och ROE. Quick ratio och 

kundfordringar/totala tillgångar är i sin tur negativt signifikant korrelerad med Big 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärde (standardavvikelse). ”Land” delar upp företagen utifrån land. "N" visar antal företag i respektive land. ”VDkön” visar varje 
lands genomsnittliga andel företag med en kvinnlig vd. ”Revisionsarvode” visar varje lands genomsnittliga revisionsarvode (Eur). 
”Totala tillgångar” visar varje lands genomsnittliga totala tillgångar. ”ROA” visar varje lands genomsnittliga mått av räntabilitet på totalt 
kapital. ”Kundfordringar/totala tillgångar” visar varje lands genomsnitt av kundfordringar/totala tillgångar. ”ROE” visar varje lands 
genomsnittliga mått av räntabilitet på eget kapital. ”Quick ratio” visar varje lands genomsnittliga mått för 
finansieringstillgångar/kortfristiga skulder. ”Big4” visar varje lands genomsnittliga val av Big4 revisionsbolag 
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Tabell 7 
Pearsons korrelationsmatris 

        
Variabel Medelvärde    S.D VDkön 

Revisions 
arvode 

Totala 
 tillg.  ROA 

Quick  
Ratio ROE 

Kundfordringar/ 
Totala tillg. 

VDkön .140 .351 
       

Revisionsarvode 2.9576 .77651 .018 
      

Totala tillgångar 6.1020 .92511 -.021 .806** 
     

ROA 3.6923 7.76641 .042 .010 .072 * 
    

Quick Ratio 1.1715 .73223 .038 -.205** -.220 ** .121 ** 
   

ROE 7.0781 46.44015 .012 .026 .061 .496 ** .041 
  Kundfordringar/ 

Totala tillg. .2042 .13045 -.001 -.237 ** -.355 ** .002 .058 .059 
 

Big 4 .910 .289 .022 .210 ** .237 ** -.024 -.065 * -.012   -.112 ** 
 

          

 

 

Som vi tidigare har nämnt använder vi oss även av Pearsons korrelationsmatris vid kontroll av 

multikollinearitet mellan våra oberoende variabler. Korrelationsmatrisen synliggör korrelationen 

mellan våra oberoende variabler där alla ligger under gränsvärdet 0.7, vilket gör att risken för 

förekomsten av multikollinearitet kan anses som låg (Djurfeldt & Barmark, 2009). Ytterligare ett 

sätt att undersöka förekomsten av multikollinearitet är att studera de olika variablernas VIF-värden 

(Variance Inflation Factors). Som vi tidigare nämnt går åsikterna isär gällande det kritiska värdet 

vid denna kontroll. Vi kontrollerar med utgångspunkt från liknande studier (Harjoto et al., 2015) 

multikollinearitet utifrån det kritiska värdet 10. I tabell 8 visas de oberoende och kontrollerande 

variablernas VIF-värden. 

 

Tabell 8 

VIF-Värden 

Variabel 
 

VIF-värde Modell 1 VIF-värde Modell 2 

Oberoende 
    

VDkön 
 

1.019 
 

1.023 
 

      

      
Kontrollvariabler 

    
Ln_Revisionsarvode 

   
2.978 

 
Ln_Totala tillgångar 1.346 

 
3.400 

 
ROA 

 
1.434 

 
1.445 

 
Quick ratio 1.190 

 
1.191 

 
ROE 

 
1.410 

 
1.410 

 
Kundfordringar/Totala tillgångar 1.271 

 
1.277 

 
Big 4 

 
1.078 

    

*p<.05 ** p<.01 ”Variabel” visar mått för respektive beroende och oberoende variabel, samt för sex kontrollvariabler. ”Medelvärde” visar 
variabelns medelvärde. ”S.D” visar variabelns standaravvikelse. ”VDkön” visar korrelation mellan VDkön och övriga variabler. 
”Revisionsarvode” visar korrelation mellan revisionsarvode och övriga variabler. ”Totala tillgångar” visar korrelation mellan totala 
tillgångar och övriga variabler. ”ROA” visar korrelation mellan ROA och övriga variabler. ”Quick ratio” visar korrelation mellan quick ratio 
och övriga variabler. ”ROE” visar korrelation mellan ROE och övriga variabler. ”Kundfordringar/totala tillgångar” visar korrelation mellan 
kundfordringar/totala tillgångar och Big 4. 

”Variabel” visar mått för respektive oberoende variabel samt för modellernas tillhörande kontrollvariabler. ”VIF-värde Modell 1 ” 
visar VIF-värde för modell 1:s oberoende respektive kontrollerande variabler. ”VIF-värde Modell 2” visar VIF-värde för modell 2:s 
oberoende respektive kontrollerande variabler. 
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4.2.2 Transformering av variabler 

När man gör en regressionsanalys bör de variabler man väljer att använda vara normalfördelade, det 

vill säga, normalfördelad kring medelvärdet (De Veaux et al., 2014; Djurfeldt & Barmark, 2009). 

När man använder sig av variabler som beskriver strukturella iakttagelser som exempelvis 

ekonomiska mått, är det dock vanligt förekommande att variablerna inte är normalfördelade utan 

mer snedfördelade, något som anses problematiskt i regressionsanalyser (De Veaux et al., 2014; 

Djurfeldt & Barmark, 2009). För att komma ifrån problemet kan man istället välja att använda sig 

av den naturliga logaritmen av variabeln så att avståndet mellan värden högre upp på skalan trycks 

ihop (De Veaux et al., 2014; Djurfeldt & Barmark, 2009). Transformering av variabler från rådata 

till den naturliga logaritmen har även en positiv inverkan på vad vi i metodkapitlet har beskrivit som 

felkällan heteroskedasticitet (Djurfeldt & Barmark, 2009). För att minska risken för 

heteroskedasticitet och för att få en mer normalfördelad data har vi innan vi utfört våra 

regressionsanalyser valt att kontrollera våra ekonomiska variabler, revisionsarvode (Figur 3) och 

totala tillgångar (Figur 4). Både revisionsarvodet och totala tillgångar visar en snedfördelning, 

vilket motiverar en transformering till den naturliga logaritmen för båda variabler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Före och efter transformering av Revisionsarvode 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Före och efter transformering Totala tillgångar 
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4.2.3 Regressionsanalys 

För att studera hur vår oberoende variabel och våra kontrollerande variabler påverkar 

revisionsarvodet och för att kunna klargöra vad ett eventuellt positivt samband ger uttryck för har 

dessutom två regressionsanalyser utförts. För att testa vår första hypotes där vi frågar oss om företag 

med en kvinnlig VD och storleken på företagets revisionsarvode har en positiv relation har vi utfört 

en multipel regressionsanalys, denna presenteras i tabell 9. Den multipla regressionsanalys vi har 

gjort för att besvara vår andra hypotes presenteras sedan i tabell 10. F-tester för variansanalysen 

ANOVA visade signifikanta resultat för båda regressionsanalyser och vid kontroll för avvikande 

residualer fann vi inga avvikande i någon av våra två regressionsanalyser. I båda våra 

regressionsanalyser har vi använt oss av signifikansnivån p<.05. 

 

4.2.3.1 Multipel regressionsanalys för Revisionsarvodets storlek och VDkön 

Resultaten för vår regressionsanalys som test för vår första hypotes inkluderad Ln_Revisionsarvode 

och VDkön visas i tabell 9. Resultatet visar ett signifikant positivt samband mellan storleken på 

företagens revisionsarvode och kvinnligt ledarskap inom signifikansnivån p<.05. Sambandet på 

.084 som kan utläsas i modellen stödjer antagandet att företag med en kvinnlig VD får betala ett 

högre revisionsarvode än företag med en manlig VD, efter att vi kontrollerat för påverkande 

faktorer som klientens storlek, komplexitet och risk. Förklaringskraften mätt i 

determinationskoefficienten Adj. R2 var 65.9 procent. Detta mått beskriver att de valda oberoende 

variablerna i modellen förklarar 65.9 procent av variansen i den beroende variabeln. 

 

Kontrollvariabeln för klientens storlek, Ln_Totala tillgångar var lik förväntat den variabel med det 

starkaste positiva sambandet, följt av kundfordringar/totala tillgångar. Klientens storlek med en 

koefficient på .703 med ett p-värde på .000, vilket är inom signifikansnivån p<.01 och 

kundfordringar/totala tillgångar med en koefficient på .295 med ett p-värde på .017, vilket är inom 

signifikansnivån p<.05. Relationen mellan Big 4 och revisionsarvodets storlek visar även det en 

positiv relation, dock ej inom signifikansnivån p<.05 vilket gör att vi inte kan förutsätta att denna 

relation verkligen existerar. Kontrollvariablerna ROA och quick ratio som båda är riskvariabler 

visar även det, likt förväntat, ett negativt samband med revisionsarvodets storlek. Dock är ROA den 

enda av de två som visar ett signifikant resultat på signifikansnivån p<.01. 
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Tabell 9 
Regressionsanalys  

Revisionsarvode & VDkön 

  Variabler Modell 1   

Beroende Revisionsarvode 
 

   Oberoende 
     VDkön .084*  (.041) 

   Kontrollvariabler 
     Ln_Totala tillgångar .703**  (.018) 

   ROA -.006**  (.002) 

   Quick Ratio -.016 (.021) 

   ROE .000 (.000) 

   Kundfordringar/Totala tillgångar .295* (.124) 

   Big4 .053 (.051) 

   Dummyvariabler Industritillhörighet 
     Olja & Gas -.163* (.074) 

   Detaljhandel -.059 (.308) 

   Konsumentvaror -.033 (.046) 

   Hälsa & Sjukvård -.090 (.063) 

   Serviceföretag .065 (.048) 

   Teknikföretag -.076 (.111) 

   Allmännyttiga företag -.255** (.084) 

   Teknologi .013 (.047) 

   Övriga -.072 (.106) 

   R2 .665 
 Adj. R2 .659 
 F 122,205 
 Sig. .000 
 N 1004   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p<.05 **p<.01. Koefficient (standardfel). ”Variabler” visar modellens beroende variabel, oberoende variabler, kontrollvariabler och 
dummyvariabler för de olika industrierna. Beroende variabel för Modell 1 är Naturliga logaritmen av revisionsarvode. Oberoende 
variabel VDkön har fått beteckningen (1) om vd:n är kvinna, annars (0). 
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4.2.3.2 Multipel regressionsanalys för Big 4 och VDkön 

För att vi på ett säkerställt sätt ska kunna besvara studiens andra grundläggande frågeställning, om 

ett högre revisionsarvode är en effekt av att en kvinnlig VD eftersträvar högre revisionskvalitet har 

vi valt att komplettera med ytterligare en analys som undersöker detta (Tabell 10). Inom 

forskningen är de flesta överens om att Big 4 reviderar med högre kvalitet än sina mindre 

konkurrenter (se bl.a. Blokdijk et al., 2006; Boone et al., 2010; Francis & Wilson, 1988; Palmrose, 

1988). För att ge ytterligare stöd till att kunna besvara studiens andra frågeställning har vi därför 

valt att ställa den beroende variabeln Big 4 mot den oberoende variabeln VDkön. Den beroende 

variabeln har betecknats med (1) om revisionsbolaget som reviderar klienten tillhör Big 4, annars 

(0). Detta för att kunna synliggöra om företag med en kvinnlig VD i högre utsträckning än företag 

med en manlig VD väljer ett Big 4 revisionsbolag framför en mindre revisionsbyrå. 

 

Vi får antydan till ett positivt samband, dock ej inom signifikansnivån p<.05. Detta gör att vi ställer 

oss försiktiga till att förutsätta att företag med en kvinnlig VD i högre utsträckning än företag med 

en manlig VD väljer ett Big 4 revisionsbolag i syfte att säkerställa revisionens kvalitet. 

Förklaringskraften mätt i Adj. R2 för vår andra regressionsanalys är betydligt lägre än vår första 

regressionsanalys, 5.8 procent, vilket beskriver att våra oberoende variabler i denna analys endast 

förklarar 5.8 procent av variansen i den beroende variabeln Big 4. Den låga förklaringskraften 

indikerar att det finns fler variabler som inte är med i vår analys som förklarar variansen i 

modellens beroende variabel. Totala tillgångar visar återigen ett signifikant positivt samband, med 

en koefficient på .056 som är inom signifikansnivån p<.01.  
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Tabell 10 
Regressionsanalys  

Big 4 & VDkön 

  
Variabler Modell 2   

Beroende 
 Big4 

 Oberoende 
     VDkön .021 (.420) 

Kontrollvariabler 
     Ln_Revisionsarvode .020 (.299) 

   Ln_Totala tillgångar .056** (.001) 

   ROA -.001 (.349) 

   Quick Ratio -.004 (.754) 

   ROE .000 (.650) 

   Kundfordringar/Totala tillgångar -.053 (.487) 

Dummyvariabler Industritillhörighet 
     Olja & Gas -.096* (.036) 

   Detaljhandel -.026 (.471) 

   Konsumentvaror -.001 (.982) 

   Hälsa & Sjukvård .039 (.320) 

   Serviceföretag -.034 (.251) 

   Teknikföretag .083 (.225) 

   Allmännyttiga företag .043 (.413) 

   Teknologi -.048 (.092) 

   Övriga .028 (.666) 

R2 .073 
 Adj. R2 .058 
 F 4,872 
 Sig. .000 
 N 1004   

 

 

  

*p<.05 **p<.01. Koefficient (standardfel). ”Variabler” visar modellens beroende variabel, oberoende variabler, kontrollvariabler och 
dummyvariabler för de olika industrierna. Beroende variabel för Modell 2 är förekomsten av ett Big 4-revisionsbolag. Om företaget är ett 
Big har variabeln fått beteckningen (1), annars (0). Oberoende variabel är likt regressionsanalys 1 VDkön, där variabeln har fått 
beteckningen (1) om vd:n är kvinna, annars (0). 
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5. Resultatdiskussion, studiens bidrag och slutsats 

 

I detta avslutande kapitel förs en vidare diskussion kring de empiriska resultat som presenterades i 

föregående kapitel. Resultaten ställs mot tidigare forskning och teorier som kan förklara det 

statistiska resultatet, som därefter följs av egna reflektioner kring resultatet. Vidare i kapitlet 

beskrivs studiens praktiska och teoretiska bidrag, samt en slutsats. Avslutningsvis redogörs för 

studiens begränsningar och ger förslag till vidare forskning.

 

 

5.1 Presentation av resultatet 

Vi har undersökt om företag med en kvinnlig VD är associerat med ett högre revisionsarvode än 

företag med en manlig VD. I studien har vi även studerat om ett eventuellt positivt samband kan 

förklaras av att kvinnor i högre grad eftersträvar mer kvalitetssäker revision. Forskning om 

företagsledningens möjligheter att påverka revisionsarvodets storlek har, som vi tidigare nämnt, 

fram till början av 2000-talet varit begränsad (Hay et al., 2006) men ser numera ut att intressera allt 

fler forskare. Vi har med denna studie bidragit till de förhållandevis få och varierade 

forskningsresultat som tidigare publicerats. Där både positiva (se bl.a. Gul et al., 2008; Harjoto et 

al., 2015; Huang et al., 2014) och negativa samband (se bl.a. Ittonen et al., 2010) har diskuterats. 

Majoriteten av tidigare studier har dessutom studerat företagsledningens påverkan på 

revisionsarvodets storlek på amerikanska företag vilket kan ses naturligt med tanke på regelverket 

Sarbanes-Oxley Act som infördes i USA efter storföretagen Enron och WorldComs omtalade 

konkurser. 

 

Forskare betonar att fler studier som berör sambandet behövs (Hay et al., 2006). Detta sammantaget 

med den diskussion som förts i tidigare studier om det amerikanska rättssystemets påverkan på 

revisionsarvodet stärkte våra motiv till att en europeisk kontext är ett intressant och värdefullt 

bidrag till den företagsekonomiska litteraturen. Europa var som vi nämnde i studiens inledande 

kapitel inte långt efter USA med att införa ett liknande regelverk som Sarbanes-Oxley Act, i syfte 

att skapa en separation mellan företagsledningen och revisionen även i europeiska företag (Braiotta 

Jr & Zhou, 2008). Då vi inte har hittat någon studie som studerat sambandet i Europa valde vi att 

med hjälp av databasen Thomson Reuters Datastream att utföra en studie på företag från tio 

europeiska länder. Med utgångspunkt från tidigare forskning deducerades två hypoteser som vi i 

detta avslutande kapitel kommer att diskutera mer ingående. Vi kommer även att presentera 

resultatet av våra två regressionsanalyser som vi utfört för att besvara våra hypoteser. I efterföljande 
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delkapitel diskuterar vi sedan våra resultat från våra regressionsanalyser med utgångspunkt från 

tidigare forskning och i relation till varandra. Diskussionen utgår från de empiriska resultat vi har 

presenterat under kapitel 4. Med utgångspunkt från tidigare studier, där majoriteten talar om ett 

positivt samband (se bl.a. Gul et al., 2008; Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014), valde vi att 

utforma vår första hypotes enligt följande:  

 

H1 : Kvinnlig VD och storleken på företagets revisionsarvode har en positiv relation. 

 

Resultaten från vår första regressionsanalys (modell 1) som presenterades i tabell 9 i föregående 

kapitel visar ett signifikant positivt samband mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets 

storlek. Våra resultat synliggör att företag med en kvinnlig VD får betala 8.4 procent högre 

revisionsarvode än företag med en manlig VD, efter att vi tagit hänsyn till faktorer som klientens 

storlek, risk och komplexitet. Förklaringskraften mätt i determinationskoefficienten Adj. R2 var för 

modell 1, som vi nämnde i kapitel 4, 65.9 procent. Måttet beskriver att modellens valda oberoende 

variabler förklarar 65.9 procent av variansen i den beroende variabeln, som i modell 1 representeras 

av VDkön. Då de oberoende variablerna har valts med hänseende till de variabler som förekommit i 

tidigare studier anser vi att en jämförelse mellan studiens resultat och tidigare studier kan göras. 

Resultatet går i linje med tidigare studier som talar om ett positivt samband (Gul et al., 2008; 

Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014) men motsäger Ittonen et al. (2010) resultat som uppvisade 

ett negativt samband mellan revisionsarvodets storlek och andelen kvinnor i revisionskommittén. 

 

Studiens syfte är även att undersöka om ett eventuellt positivt samband kan förklaras av att kvinnor 

i högre grad än män eftersträvar mer kvalitetssäker revision. För att ge ytterligare stöd till 

förklaringen vad ett eventuellt positivt samband ger uttryck för har vi valt att utforma vår andra 

hypotes enligt följande: 

 

H2 : Kvinnlig VD och revisionsbyråns storlek har en positiv relation. 

 

Vår andra hypotes deduceras utifrån de starka incitament som har lyfts fram gällande sambandet 

mellan Big 4 och vikten av att upprätthålla hög revisionskvalitet (se bl.a. Blokdijk et al., 2006; 

Boone et al., 2010; Francis & Wilson, 1988; Palmrose, 1988). Vi testar vår andra hypotes i modell 2 

(Tabell 10) där vi använt oss av Big 4 som beroende variabel och VDkön som oberoende variabel. 

Vi får likt förväntat ett positivt samband, resultatet är dock inte signifikant på p<.05 nivån vilket gör 

att vi inte kan dra alltför stora slutsatser av detta positiva samband. Resultatet från vår andra 
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regressionsanalys tyder på att företag med en kvinnlig VD inte tycks välja ett Big 4 revisionsbolag i 

högre utsträckning än företag med en manlig VD. Detta kan vi även utläsa från vår beskrivande 

statistik (Tabell 4) som endast uppvisar en liten skillnad mellan företag med manlig respektive 

kvinnlig VD och val av revisionsbolag.  

 

5.2 Diskussion av studiens resultat 

Simunics (1980) modell som vi presenterade i den teoretiska referensramen (2.2) beskriver 

revisionsarvodet som en produkt av mängden revisionstjänster som efterfrågas av det granskade 

företagets ledning. Detta är ett resonemang som även går igen i senare studier (se bl.a. Gul et al., 

2008; Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014). Vårt positiva samband skulle därför kunna förklaras 

av att företag med en kvinnlig VD av olika anledningar efterfrågar en större mängd 

revisionstjänster. Ett positivt samband skulle med utgångspunkt från Simunics antagande kunna 

förklaras med hjälp av Harjotos et al. efterfrågehypotes som presenterades i den teoretiska 

referensramen (2.3.3). De menar att kvinnor som mindre risktagande individer eftersträvar högre 

revisionskvalitet som ett sätt att minimera den risk som den finansiella rapporteringen inbegriper. 

Ett sätt för de kvinnliga företagsledarna att försäkra sig om bättre riskbedömning och högre kvalitet 

kan därför antas vara att påverka revisionskommittén att välja ett revisionsbolag som gör detta 

möjligt. Utifrån Blokdijks et al. (2006) forskning som visar att Big 4 i högre grad prioriterar 

planering och riskbedömning, styrker antagandet att företag som eftersträvar högre revisionskvalitet 

också aktivt väljer ett Big 4 revisionsbolag.  

 

Eftersom föreliggande studie inte kan visa något signifikant positivt samband mellan företag med 

kvinnlig VD och Big 4 revisionsbolag, anser vi att det kan tolkas som ett stöd för att kvinnor får 

betala högre revisionsarvode som en effekt av diskriminering, snarare än strävan efter högre 

revisionskvalitet. Eftersom vi inte kan tolka det positiva sambandet som en effekt av högre 

kvalitetsmedvetande hos kvinnor än hos män ser vi ingen annan tolkning än att det rör sig om en 

diskriminerande effekt. Det vill säga, att bolagets revisionskommitté och styrelse tycks associera 

företag med en kvinnlig VD med högre revisionsrisk än företag med en manlig VD. Hay et al. 

(2006) ger stöd för resonemanget och lyfter fram revisionsrisken som ett starkt incitament för ett 

högre revisionsarvode. De betonar att efterfrågan på revision styrs av en uppsättning risker som vill 

kontrolleras av företagets olika intressenter. Den totala efterfrågan på revision styrs därmed av den 

risk som finns kopplad både till företagsledningen och till den finansiella rapporteringen, vilket ger 

ytterligare stöd för våra antaganden.  
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Detta sammanfaller väl med den revisionsriskmodell som vi presenterade i den teoretiska 

referensramen (2.3.2) som institutet Statement on Auditing Standards har tagit fram (Hogan & 

Wilkins, 2008). Hogan och Wilkins beskriver revisionsriskmodellen som ett ramverk för att 

utvärdera förhållandet mellan den totala revisionsrisken och den inneboende risken för varje klient. 

Modellen beskriver även att den totala revisionsrisken påverkas av vad som benämns som 

kontrollrisken. Kontrollrisken innefattar risken att eventuella fel inte upptäcks av företagledningen 

och utifrån modellen kan man utläsa att om den kontrollerande risken är hög, ökar också den totala 

revisionsrisken. Hogan och Wilkins menar att klientens interna kontroll över den finansiella 

rapporteringen ger en försäkran om tillförlitligheten i klientens redovisning och att revisorn 

kompenserar klientens risk genom ett mer omfattande granskningsarbete. Ett resonemang som även 

får stöd av Venkataraman et al. (2008) som vi presenterade i den teoretiska referensramen (2.2). 

Med hänsyn till detta kan våra resultat förklaras av att företagens totala revisionsrisk uppfattas som 

högre för företag med en kvinnlig VD. Förklaringen till detta kan vara att kontrollrisken i dessa 

företag anses som högre som en följd av misstro till kvinnors förmåga att upptäcka fel och brister i 

den finansiella rapporteringen, något som resulterar i ett mer omfattande granskningsarbete för 

dessa företag. Vårt resultat är på denna punkt ett viktigt bidrag till redovisningslitteraturen eftersom 

ingen tidigare studie funnit anledning att göra denna tolkning. 

 

Inom forskningen görs antagandet att revisionsarvodet avspeglar en balanserad kostnad mellan 

ansträngning och rättsligt ansvar (Carcello et al., 2002; Simunic, 1980). Studier som antagit en 

amerikansk kontext diskuterar därmed att revisionsarvodet till viss del avspeglar det rättsliga 

ansvaret i syfte att undvika en framtida stämning. En förklaring till att föreliggande studies resultat 

inte ger stöd för att efterfrågan beror på revisionskvalitet, i motsats till tidigare studier (Gul et al., 

2008; Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014), kan tänkas bero på studiens europeiska kontext. Som 

vi nämnde i det inledande kapitlet beskrivs efterfrågan på revisionstjänster öka när VD:n har 

incitament att undvika rättsliga följder (Huang et al., 2014). Värt att reflektera över är att risken för 

att europeiska företag blir stämda är lägre än för företag i USA (La Porta et al., 2000), vilket kan ses 

som en förklaring till att vi inte finner det stöd som tidigare studier ger som förklaring till ett 

positivt samband.  

 

Den diskriminerande effekten skulle kunna förklaras av att kvinnor är underrepresenterade på 

beslutsfattande positioner. Enligt Langhammer (2014) som forskat på urvalsprocesser vid 

rekrytering beror inte mansdominansen på ett medvetet val. Hon tror snarare att det handlar om att 

vår syn på ledarskap sedan lång tid tillbaka definierats utifrån manliga egenskaper. Att så få chefer 
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är kvinnor tror hon beror på att kvinnor begränsar sig själva på grund av de manliga egenskaper 

som förknippas med ledarskap. Elmuti et al. (2003) beskriver att bilden av kvinnor som mindre 

kompetenta företagsledare fortfarande lever kvar i samhället. Den sociala diskrimineringen ser 

dessutom ut att existera även när kvinnor intagit högre positioner inom företaget menar Park och 

Westphal (2013). Trots att kvinnor är underrepresenterade på beslutfattande positioner visar 

Centralhandelskammarens utredning att kvinnor på beslutsfattande positioner ändå blivit fler under 

senare år (Linnainmaa, 2014). Centralhandelskammarens vice VD Leena Linnainmaa betonar att 

den största förändringen sker i den yngre generationen, där fler kvinnor än tidigare tillsätts på 

beslutsfattande positioner. En tänkvärd förklaring till att en kvinnlig VD associeras med högre 

revisionsrisk kan vara en diskriminerande effekt av att fler yngre kvinnor tar sig upp på ledande 

positioner inom företagen. Vilket kan ge incitament för ledning och revisionskommitté att i högre 

grad tvivla på en kvinnlig VD:s kompetens och erfarenhet. Detta skulle även kunna förklara det 

motsägelsefulla i att kvinnor även associeras med mindre risktagande strategiska och finansiella 

beslut som flera forskare hävdar (se bl.a. Barua et al., 2010; Krishnan & Parsons, 2008; Palvia et al., 

2015; Powell & Ansic, 1997). Det vill säga, yngre kvinnors brist på erfarenhet från beslutsfattande 

positioner underminerar det faktum att kvinnor även är associerade med mindre risktagande beslut. 

 

5.2.1 Egna reflektioner över resultatet 

Vi anser att den diskriminerande effekten och det motstånd som kvinnor som VD möter på 

beslutsfattande positioner även skulle kunna påverka kvinnors ledarskap, i form av svårigheter vid 

förhandlingssituationer. När revisionsarvodet kontrakteras utifrån ett förutbestämt timarvode, har 

företagsledningen en möjlighet att bestrida den faktura som tillhandahålls av revisionsbolaget för 

revisionen. Man kan anta att företagets resultat är av stor betydelse när företagsledningen 

presenterar de finansiella rapporterna för aktieägarna, vilket gör att revisionskostnader sannolikt 

granskas av företagsledningen. Men med tanke på Elmutis et al. (2003) resonemang att kvinnor 

anses som mindre kompetenta, kan en förhandling av revisionsarvodet vara svårare för kvinnor att 

genomföra. Dittrich et al. (2014) stödjer resonemanget och betonar att när kvinnor ger sig in i 

förhandlingar, tenderar det ge mindre fördelaktiga resultat. Med hänsyn taget till detta skulle vårt 

positiva samband även till viss del kunna förklaras av att män som mer auktoritära företagsledare 

har en större möjlighet att påverka revisionsarvodet i form av att förhandla om revisionstjänsterna 

med revisionskommittén och revisor. En förhandling som kvinnliga företagsledare kanske inte 

väljer att närma sig i lika hög grad. 
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Trots att vi gör antagandet att studiens positiva samband uppkommit på grund av diskriminering, 

anser vi att det är viktigt att analysera om det positiva sambandet kan ha uppkommit av andra 

anledningar. Francoeur et al. (2008) framhåller kvinnors perspektiv kring komplexa frågor som 

ytterst fördelaktigt och något som direkt påverkar beslutfattande och finansiell prestation. 

Intressentteorins perspektiv och det som Fields och Keys (2003) beskriver som en form av press om 

en jämnare könsfördelning, bringar mer sociala fördelar till företaget genom att kvinnor i högre 

utsträckning intresserar sig för fler av företagets intressenter. Ryan och Haslam (2005) och 

Francoeur et al. hävdar att kvinnor på grund av detta ofta anställs inom riskfyllda och komplexa 

företag, vilket är ett starkt incitament för att intressentteorin skulle kunna vara en förklarande teori 

bakom vårt positiva samband. Klientens risk och komplexitet är två faktorer som leder till ett högre 

revisionsarvode. Detta får vi även bekräftat utifrån vår första regressionsanalys (Tabell 9). Utifrån 

vår beskrivande statistik (Tabell 4) kan vi utläsa att samtliga riskmått, ROA, ROE och quick ratio 

visar högre procentuellt genomsnitt för företagen med kvinnlig VD. Klientens komplexitet mätt i 

kundfordringar/totala tillgångar visar högre genomsnittligt värde för företagen med manlig VD. Vi 

ser även att kvinnor i genomsnitt leder företag med bättre finansiell prestation mätt i ROA och 

ROE, samt med bättre likviditet mätt i quick ratio indikerar att företag med en kvinnlig VD innehar 

lägre risk än företag med en manligt VD, i motsats till intressentteorins antaganden. Att 

komplexitetsmåttet även är lägre i dessa företag gör att vi avfärdar att vårt positiva samband kan 

förklaras med hjälp av intressentteorin. 

 

Det starkaste positiva sambandet modell 2 uppvisar är Big 4 mot totala tillgångar, med en 

koefficient på .056 som är signifikant på p<.01-nivån. Sambandet visar att större företag, mätt i 

totala tillgångar, i högre grad väljer en större revisionsbyrå. De totala tillgångarna mellan manligt 

och kvinnligt ledda företag skiljer sig markant åt vilket man kan se i tabell 4. Detta indikerar att 

företagen med en manlig VD också är större än de kvinnoledda företagen i vårt urval. Vårt positiva 

samband anser vi därför bör diskuteras utifrån den Ekonomiska bindningsteorin. En ekonomisk 

bindning och det som Hoitash et al. (2007) beskriver som en form av ekonomiskt beroende uppstår 

när revisorn är beroende av den större klienten för sin egen överlevnad menar Jung et al. (2016). De 

betonar även att det ekonomiska beroendet tenderar att minska revisionsarvodet på grund av mindre 

omfattande granskning av den lönsamma klienten. Eftersom företagen med manlig VD i genomsnitt 

har 816 622 EUR högre totala tillgångar än företag med en kvinnlig VD i vårt urval kan ett 

ekonomiskt beroende sättas i relation till företagen med en manlig VD. Detta resonemang går emot 

det tidigare forskare hävdat, att det är det kvinnliga ledarskapet som är den huvudsakliga 

anledningen till ett positivt samband mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek. Det 
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ekonomiska beroendet anser både Jung et al. och Hoitash et al. hotar revisorns oberoende då 

revisorn till följd av en sämre granskning, medvetet minskar revisionsarvodet för dessa företag. 

 

5.3 Studiens bidrag och slutsats 

I denna del kommer vi inledningsvis att reflektera över studiens bidrag. Vi kommer att beskriva vad 

studien bidrar med, både utifrån ett teoretiskt perspektiv där vi tar upp vad som tillförs till 

redovisningslitteraturen, men även ur ett praktiskt perspektiv med utgångspunkt från lagstiftare och 

praktiker. Därefter följer en redogörelse över studiens slutsats och begränsningar, följt av förslag till 

vidare forskning. 

 

5.3.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens första teoretiska bidrag är ytterligare empiriska bevis att genusperspektivet faktisk är en 

avgörande faktor för revisionsarvodets storlek. Vår studie bygger vidare på den befintliga 

forskningen inom företagsekonomin då vi tar upp och undersöker ett samband som tidigare inte har 

undersökts på europeiska bolag. Studien ger ett teoretiskt bidrag genom att vara den första studie att 

undersöka vad ett positivt samband mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek ger 

uttryck för. Vår studies resultat ger stöd för att det positiva sambandet skulle kunna vara en effekt 

av diskriminering. Vi belyser det faktum att kvinnor är underrepresenterade på beslutsfattande 

positioner och att detta är betydande för den revisionsrisk kvinnor är associerat med. Studien är 

därmed ett viktigt bidrag till redovisningslitteraturen eftersom ingen tidigare studie funnit anledning 

att göra denna tolkning. 

 

Ittonen et al. (2010) kommer i sin forskning fram till att hög andel kvinnlig representation i 

revisionskommittén leder till ett lägre revisionsarvode. De teorier som framförs av pionjären 

Simunic (1980) och även senare från Harjoto et al. (2015), att företag med kvinnligt ledarskap får 

betala ett lägre revisionsarvode på grund av en bättre intern kontroll, styrks dock inte av senare 

forskning. Hur kommer det sig att forskning visar att en kvinnlig VD är associerat med ett högre 

revisionsarvode medan hög kvinnlig representation i revisionskommittén är associerat med ett lägre 

revisionsarvode? En möjlig förklaring kan vara att revisionskommittén har ett oberoende 

förhållande till företagsledningen. Aronsson (2002) beskriver bland annat att revisionskommitténs 

medlemmar inte bör vara anställda inom företaget. Studiens resultat finner stöd för att ett positivt 

samband skulle kunna vara en effekt av diskriminering. En möjlig förklaring till att hög andel 

kvinnor i revisionskommittén har ett negativt samband med revisionsarvodets storlek skulle därför 

kunna vara att den diskriminerande effekten dämpas av hög andel kvinnor i revisionskommittén. En 
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tänkvärd förklaring och ett resonemang som studien bidrar med till redovisningslitteraturen kan 

därmed vara att den diskriminerande effekten och den högre revisionsrisk som en kvinnlig VD är 

associerat med framförallt uppkommer av den mansdominans som råder på beslutsfattande 

positioner. 

 

5.3.2 Praktiskt bidrag 

Studiens syfte är i synnerhet tänkt att bidra teoretiskt till den företagsekonomiska litteraturen. Men 

då studiens relevans även kan tillskrivas praktiker anser vi att ett resonemang bör föras kring 

studiens praktiska bidrag. I synnerhet med tanke på studiens empiriska resultat. Det signifikanta 

positiva samband vi finner för att besvara vår första hypotes och det resultat vi kan utläsa från vår 

andra regressionsanalys bidrar till värdefull information även till normgivare, kvinnor på 

beslutsfattande positioner och till det europeiska näringslivet. 

 

Studiens resultat bidrar till ytterligare empiriska bevis för att den lagstiftning som implementerats 

av normgivande organ både i USA och i Europa inte fungerar som det var tänkt. Resultatet från vår 

första regressionsanalys visar att företagsledningen är en avgörande faktor för revisionsarvodets 

storlek. Med tanke på att regelverken instiftats i syfte om att separera företagsledningen från 

revisionen, visar vårt positiva samband att syftet i och med detta inte uppfylls, något som kan få 

betydligt allvarligare konsekvenser än högre revisionsarvode för kvinnoledda företag. Värt att 

reflektera över är Enronskandalen som var en av flera orsaker bakom införandet av Sarbanes-Oxley 

Act och som ger tydliga indikationer på att en separation mellan företagsledningen och revisionen 

verkligen är nödvändig (Coates, 2007). Enron Corporation var ett amerikanskt energi-, råvaru- och 

tjänstebolag som gick i konkurs 2 december år 2001. Med hjälp av företagets finansiella rapporter 

skapades en väsentligt mer positiv bild av företagets resultat än vad verkligheten senare visade sig 

vara. Enrons företagsledning var väl medvetna om problemet och hade fått tydliga instruktioner om 

att ta ut så mycket pengar som möjligt från bolagen. De som drabbades hårdast av skandalen var de 

anställda inom företaget och företagets investerare (Di Miceli da Silveira, 2013). Investerarna såg 

sina aktier sjunka från 90 US-dollar till att bli i princip värdelösa på kort tid. Enronskandalen fick 

katastrofala konsekvenser för Arthur Andersen, det revisionsbolag som godkänt Enrons redovisning 

(Véron, Autret & Galichon, 2006). Av de riktigt stora revisionsbolagen som innan skandalen 

benämndes Big 5, återstår nu bara KPMG, Ernst & Young, Deloitte och PwC, som gemensamt har 

benämnts Big 4 i denna studie. 
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Eftersom studien genomgående har haft ett fokus utifrån kvinnligt ledarskap är det relevant att 

skönja studiens praktiska implikationer i relation till företagens kvinnliga företagsledare. Denna 

studie visar att det finns indikationer på att kvinnor som VD får betala ett högre revisionsarvode än 

män eftersom de associeras med högre revisionsrisk. Detta väcker frågor om vilka andra motstånd 

som en kvinnlig VD har i sitt arbete. I debatten om kvinnligt ledarskap och den mansdominans som 

råder bör frågan om de motstånd som kvinnor möter i arbetslivet belysas. De enskilda länderna 

inom Europeiska unionen har möjlighet att ta ett större ansvar och arbeta hårdare för att stävja de 

motstånd som kvinnliga ledare utsätts för. 

 

Inom näringslivet bör frågan om diskriminering och det faktum att kvinnor är i betydande minoritet 

lyftas. Vikten av ett mer jämställt företagsklimat bör prioriteras av företagen i större utsträckning av 

flera anledningar. För det första är börsbolagens styrelser föremål för mycket debatt och hotas i 

många länder om lagstiftad kvotering (Khadem, 2016; Thomson, 2016). Europakommissionen har 

satt som mål att 40 procent av de icke verkställande styrelseledamöterna i offentliga företag år 2018 

ska bestå av kvinnor (European commission, 2012). Även länder utanför Europeiska unionen vittnar 

om liknande lagförslag, vilket talar för att vikten av ett mer jämställt företagsklimat är ett globalt 

åtagande. För det andra leder ett mer jämställt företagsklimat till betydande fördelar för företagen. 

Social diskriminering förklaras vara en av de främsta anledningarna till att kvinnor är 

underrepresenterade i företagens högsta ledning (Reger, 1997). Därför anser vi att det är av stor vikt 

att lyfta fram och reflektera över kvinnors unika egenskaper i debatten. Francoeur et al. (2008) tar 

bland annat upp att kvinnors syn på komplexa och riskfyllda frågor har betydande effekter för 

företags finansiella presentation då kvinnor i högre grad intresserar sig för fler av företagets 

intressenter. Då företagsklimatet handlar om mer än bara affärsrelationer har vikten av att skapa 

goda relationer till företagets intressenter ökat (Setó-Pamies, 2015). Kvinnor engagerar sig 

exempelvis i högre utsträckning än män i frågor som rör företagets samhällsansvar (CSR). Enligt 

Setó-Pamies finns det flera orsaker till detta. De menar att kvinnliga ledare är mer benägna att 

upprätthålla ett etiskt uppförande, men även att kvinnor ofta har ett större intresse för 

miljörelaterade frågor. Detta visar att den sociala diskriminering som underminerar jämställdheten 

är av praktisk betydelse då det även motarbetar andra områden, såsom exempelvis företagets arbete 

för sitt samhällsansvar. 

 

5.3.3 Slutsats 

Syftet med denna studie var att empiriskt undersöka om företag med en kvinnlig VD är associerat 

med ett högre revisionsarvode än företag med en manlig VD. Syftet har även varit att undersöka om 
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ett eventuellt positivt samband kan förklaras av att kvinnor i högre grad eftersträvar mer 

kvalitetssäker revision. För att klargöra vad ett eventuellt positivt samband ger uttryck för har vi 

valt att undersöka relationen mellan företag med kvinnlig VD och revisionsbyråns storlek. Våra 

undersökningar indikerar att företag med en kvinnlig VD får betala 8.4 procent högre 

revisionsarvode än företag med en manlig VD. Relationen mellan kvinnlig VD och revisionsbyråns 

storlek uppvisar inte ett signifikant positivt samband vilket indikerar att det högre revisionsarvodet 

för företag med en kvinnlig VD i vårt urval inte är en effekt av kvinnors strävan efter högre 

revisionskvalitet. 

 

Våra resultat ger vidare indikation på att det föreligger en positiv relation mellan kvinnligt 

ledarskap och revisionsarvodet i enlighet med majoriteten av tidigare forskningsresultat (se bl.a. 

Gul et al., 2008; Harjoto et al., 2015; Huang et al., 2014). Med utgångspunkt från vår andra 

regressionsanalys, som indikerar att vårt positiva samband inte uppkommit på grund av ett högre 

kvalitetsmedvetande hos kvinnor, gör vi tolkningen att det snarare rör sig om en diskriminerande 

effekt. En diskriminering som uppkommer då bolagets revisionskommitté och styrelse associerar en 

kvinnlig VD med högre revisionsrisk. Studiens positiva samband kan förklaras utifrån institutet 

Statement on Auditing Standards revisionsriskmodell som presenteras av Hogan och Wilkins 

(2008). Utifrån modellen gör vi antagandet att den högre revisionsrisken som en kvinnlig VD är 

associerat med uppkommer till följd av en misstro till att kvinnor inte har rätt kompetens att 

upptäcka fel i företagets finansiella rapportering. Detta sammanfaller även med de faktorer som styr 

efterfrågan på revisionstjänster. Hay et al. (2006) menar att revisionsrisken är ett starkt incitament 

för ett högre revisionsarvode och betonar att efterfrågan på revision styrs av en uppsättning risker 

som vill kontrolleras av företagets olika intressenter.  

 

Kopplingen vi gör till diskriminering utifrån studiens resultat grundar sig framförallt i den 

mansdominans som råder på beslutfattande positioner och att den högre revisionsrisken framförallt 

uppkommer som en effekt av att fler yngre kvinnor tar sig upp till beslutsfattande positioner. Detta 

medför ett incitament för ledning och revisionskommitté att i högre grad tvivla på en kvinnlig VD:s 

kompetens och erfarenhet. Att denna studie, i motsats till tidigare studier (Gul et al., 2008; Harjoto 

et al., 2015; Huang et al., 2014), inte finner stöd för att en kvinnlig VD får betala ett högre 

revisionsarvode till följd av strävan efter högre revisionskvalitet kan grunda sig i de rättsliga 

skillnader som finns mellan Europa och USA. Genom att vi har undersökt ett samband i Europa där 

risken för den kvinnliga ledaren att bli stämd inte kan ses betydande gör studien till ett värdefullt 

bidrag till redovisningslitteraturen, då vi har kunnat ge en vidare tolkning till ett positivt samband. 



Jenny Lundeborg & Johanna Paulsson, januari 2017 

 

64 

 

Sammanfattningsvis ger denna studie stöd för att det föreligger en dold kostnad bakom kvinnligt 

ledarskap och att kvinnors underrepresentation på beslutsfattande positioner bör tas på allvar. 

 

5.4 Studiens begränsningar 

För att besvara studiens andra grundläggande frågeställning, om ett positivt samband har 

uppkommit som en effekt av att en kvinnlig VD eftersträvar högre revisionskvalitet, har vi valt att 

undersöka denna fråga med utgångspunkt från val av revisionsbolag. Vårt val att undersöka detta 

grundar sig i tidigare studier som visar att Big 4 reviderar med högre kvalitet. Vi är medvetna om 

att strävan efter högre revisionskvalitet även kan visa sig på andra sätt än genom att välja ett Big 4 

revisionsbolag. Med tanke på studiens kvantitativa metod och den begränsning studien har till 

kvantitativa analysmetoder anser vi ändå att valet att använda Big 4 som proxy för revisionskvalitet 

är tillförlitlig. 

 

I denna studie har vi samlat in sekundärdata från databasen Thomson Reuters Datastream. Då vi 

själva inte har samlat in informationen direkt från företagen kan vi inte garantera att uppgifterna är 

korrekta. Vi anser dock med utgångspunk från att Thomson Reuters Datastream är en väl använd 

finansiell databas, att uppgifterna ändå är tillförlitliga. Vi har för att ytterligare kontrollera att de 

uppgifter vi har fått fram från databasen verkligen stämmer, valt att kontrollera detta mot företagets 

årsredovisning. Då företagen vi har undersökt är europeiska företag och då utländska företags 

årsredovisningar är svåra att få tillgång till, har vi valt att kontrollera detta mot ett svenskt företag. 

Innan vi hämtade vår data valde vi att hämta alla valda variabler från HMs årsredovisning, vilka 

sedan jämföres med den data vi fick fram för HM från Thomson Reuters Datastream. På så vis har 

vi dubbelkontrollerat att vi har tillförlitliga uppgifter i vår analys och att koderna vi har valt att 

använda i Thomson Reuters Datastream är korrekta. Vi har behandlat vår data i Excel och SPSS där 

vi med hjälp av dubbelkontroll försökt att vara så noggranna som möjligt för att undvika 

handhavande fel. Trots detta kan vi inte garantera att några fel inte har uppstått. 

 

Vår data har en del bortfall som till största del beror på att företag inte har haft tillgänglig 

information om revisionsarvodets storlek och övrig finansiell information i Thomson Reuters 

Datastream. Bryman och Bell (2013) menar att det största problemet med bortfall är att de som 

utesluts från studien kan skilja sig mot urvalet, vilket innebär att man då inte får en representativ 

grupp. Eftersom vi har utgått från sekundärdata ser vi inte detta som ett stort problem men vi kan 

ändå inte utesluta risken att vår grupp inte är representativ för alla företag i populationen. Studien 

baseras på en tvärsnittsdesign med data från ett år. En begränsning vi gjort på grund av tidsbrist. Vi 
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anser att en longitudinell studie över flera år hade gett oss en större möjlighet till en vidare 

jämförelse mellan perioderna innan och efter införandet av de regelverk som syftar till en separation 

mellan företagsledningen och revisionen. 

 

Vår första regressionsanalys förklaringskraft mätt med determinationskoefficienten Adj. R2 är 65.9 

procent vilket beskriver att våra oberoende variabler kan förklara 65.9 procent av förändringen i 

revisionsarvodet. I det stora hela och med jämförelse med tidigare studier (Harjoto et al., 2015) 

visar det att våra valda oberoende variabler kan svara upp för mycket av förklaringskraften till 

förändringen i revisionsarvode. Man bör ändå reflektera över om det finns fler variabler som kan 

förklara förändringen. Att förklaringskraften visar fler potentiella variabler stöds bl.a. av Thiruvadi 

och Huang (2011) som beskriver att kvinnlig representation i revisionskommittén begränsar 

klientens resultatmanipulering. En manipulering som indirekt påverkar revisionsarvodet, i och med 

att mindre resultatmanipulering innebär högre revisionskvalitet. Att andelen kvinnor i 

revisionskommittén påverkar revisionsarvodet visar sig även, som vi tidigare nämnt, i Ittonen et al. 

(2010) forskning. Vi har inte tagit med andelen kvinnor i revisionskommittén i vår analys då detta 

inte fanns specificerat i tillräckligt hög utsträckning för våra valda företag. Vi är dock väl medvetna 

om att förklaringskraften på 65.9 procent hade antagit ett högre värde vid beaktning av Thiruvadi 

och Huangs och Ittonens et al. antaganden. 

 

Studiens största begränsningar har uppkommit under kodningsprocessen av vårt datamaterial. Då vi 

har valt att använda oss av en dikotom oberoende variabel, där en kvinnlig VD har fått 

beteckningen (1) och en manlig VD har fått beteckningen (0), har mycket tid lagt på denna process. 

När vi har tagit fram företagens uppgifter från Thomson Reuters Datastream har uppgifter om 

företagets VD således varit av stor betydelse. Uppgifterna om företagets VD och styrelseordförande 

har tagit fram för samtliga företag, där företagets VD har använts i de fall där det har varit 

specificerat. När det inte har framgått vem som är företagets VD har vi valt att använda företagets 

styrelseordförande då denna enligt Thomson Reuters Datastream har varit kodad som företagets 

högsta företagsledare. Vid kodningen har vi även varit tvungna att urskönja om personen i fråga är 

man eller kvinna. Efter att ha rådfrågat Thomson Reuters Datastreams support framkom att ingen 

specificering för detta fanns att tillgå. Ofta framgick VD:ns kön utifrån personens namn, men där 

det inte tydligt framgick valde vi att använda oss av sökmotorn Google för att söka på det specifika 

företaget och den specifika personen. På det sättet har vi på ett relativt enkelt och tidseffektivt sätt 

ändå fått fram beteckningen på variabeln. Trots detta kan vi inte utesluta att eventuella fel har 

uppkommit vid denna kodning. 
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5.5 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att detta ämne är inom ett mycket intressant forskningsområde där det ur ett 

genusperspektiv finns stora möjligheter till vidare forskning. Man kan bygga vidare på den 

befintliga företagsekonomiska litteraturen genom att studera ämnet utifrån fler vinklar och med 

olika aspekter. Förslagsvis kan man undersöka hur relationen mellan kvinnligt ledarskap och 

revisionsarvode ser ut i andra geografiska områden, såsom exempelvis Kina. Kina är det land i 

världen där kvinnor i högst grad finns representerat i företagens högsta ledningar. Detta kan sedan 

vara intressant att jämföra med vår studie som antar en europeisk kontext och tidigare studier gjorda 

på amerikanska bolag. 

 

Ytterligare en tänkvärd vinkel som kan vara intressant att studera är att i en kvalitativ studie gå 

djupare in och studera förhållandet mellan företagsledningen och revisionsarvodets storlek. Genom 

en kvalitativ studie kan man utifrån varje enskild individ på ett mer detaljerat sätt bidra till ökad 

insikt till hur företagsledningen påverkar revisionens omfattning. En kvalitativ studie hade på så sätt 

bidragit till vidare teoribildning kring detta relativt outforskade område. 

 

Utöver detta kan en longitudinell studie vara intressant. Genom att studera perioderna före och efter 

införandet av SOX 2002, kan man på ett mer specifikt och säkerställt sätt studera om den separation 

som föreligger mellan företagsledningen och revisionen har påverkat sambandet mellan kvinnligt 

ledarskap och revisionsarvodets storlek. 
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Bilaga 2 – Datakoder från Thomson Reuters Datastream 
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