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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Levererar Big-4 en högre revisionskvalitet jämfört med Non-Big 4? - En 

kvantitativ studie som jämför större och mindre revisionsbolags revisionskvalitet 

relaterat till revisionsarvodet. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Viktor Dahlström & Robin Danielsson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2017 – Mars 

 

Syfte: Större revisionsbolag har länge inom redovisningslitteraturen associerats med 

bättre revisionskvalitet jämfört med mindre revisionsbolag. På senare tid har frågan 

lyfts om större revisionsbolags höga revisionsarvoden beror på högre revisionskvalitet 

eller marknadsmakt. Denna studie bidrar med nya empiriska underlag inom 

jämförelsestudier mellan större och mindre revisionsbolag, där revisionsarvodet 

används som proxy för revisionskvalitet. Vidare tar denna studie, till skillnad från 

tidigare studier, även hänsyn till revisionskvalitet inom olika riskmiljöer. 

 

Metod: Studien har använt sig av en kvantitativ metod med ett positivistiskt 

förhållningssätt genom arbetet. En deduktiv forskningsansats har tillämpats där 

tidigare forskning har legat som grund till studiens framförda hypoteser. Insamling av 

finansiella sekundärdata för totalt 2518 företag har utförts via databasen Thomson 

Reuters Datastream.  

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat påvisar signifikanta skillnader i 

revisionskvalitet mellan större och mindre revisionsbolag i studiens olika riskmiljöer. 

För studiens europeiska länder är förhållandet mellan större och mindre revisionsbolag 

likvärdiga medan de amerikanska revisionsbolagen skiljer sig signifikant 

revisionskvalitetsmässigt. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien har genomförts utan hänsyn tagen till 

kvalitativa faktorer som kan komma att påverka revisionskvalitet, vilket öppnar ett 

utrymme för komparativa studier med en kvalitativ inriktning. Det finns även 

möjlighet att utöka antalet börsmarknader för respektive land eller utvidga antalet 

länder i olika riskmiljöer.  

 

Uppsatsens bidrag: Studien lämnar två bidrag till redovisningslitteraturen i form av 

nya empiriska bevis inom revisionskvalitet mellan större och mindre revisionsbolag 

samt unik forskning kring revisionskvalitetsstudier mellan riskmiljöer. Vidare lämnar 

studiens resultat incitament åt praktiker att granska revisionsmarknaden för eget 

vinstintresse samt svarar på normgivares funderingar kring marknadsbalansen mellan 

större och mindre revisionsbolag.   

 

Nyckelord: Revisionskvalitet, Revisionsarvode, Big-4, Non-Big 4, 

Resultatmanipulering, Redovisningskonservatism, Riskmiljöer 
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ABSTRACT 

 

Title: Do Big-4 audit companies deliver a higher quality compared to Non-Big 4 

companies? - A quantitative study comparing large and small audit companies audit 

quality related to the audit fee 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Viktor Dahlström & Robin Danielsson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2017 - Mars 

  

Aim: Big audit firms have long been associated with higher audit quality, compared 

to smaller audit firms. Recent studies suggest that the higher audit fees from bigger 

audit firm is affected by market misuse rather than better audit quality. This study 

provides new empirical evidence between the comparison of big vs small audit firm, 

where audit fees are used as proxy for audit quality. Furthermore, this study 

investigates different litigation environment that could affect audit quality.  

 

Method: This study uses an quantitative based method with an positivist, deductive 

approach, were earlier studies have had an impact on our hypotheses. Financial 

information from 2518 companies has been collected from Thomson Reuters 

Datastream. 

 

Result & Conclusions: This study's result provides significant differences of audit 

quality between big and small audit firms in different risk environments. For this study, 

the audit quality relationship between big and small audit firms are equivalent for the 

European countries while audit quality between big and small audit firms in the US 

differ significantly. 

 

Contribution of the thesis: This study leaves two contributions to the extent audit 

literature, in terms of empirical evidence of audit quality between big and small audit 

firms and unique research results of audit quality in different litigation environments. 

Furthermore, the results of this study creates incentives for practitioners to review the 

audit market for self interests and answer legal setters concerns about unbalanced audit 

markets.  

 

Suggestions for future research: The study has been carried out without 

consideration of qualitative factors that may affect audit quality. It’s opening a space 

for comparative studies with an qualitative approach. It is also possible to expand the 

number of stock exchanges for a country or expand the number of countries in different 

risk environments. 

 

Key words:  

Audit quality, Audit fees, Big-4, Non-Big 4, Earnings management, Accounting 

conservatism, Risk environments 

 



Viktor Dahlström och Robin Danielsson 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................ 1 
1.2 Problemformulering ............................................................................................... 2 
1.3 Frågeställningar ...................................................................................................... 5 
1.4 Syfte ........................................................................................................................ 5 

1.5 Avgränsning ........................................................................................................... 5 
1.6 Disposition .............................................................................................................. 6 

2. Teoretisk referensram ................................................................................................ 7 
2.1 Allmän definition av revisionskvalitet ................................................................... 7 

2.2 Definition av revisionsarvodet ............................................................................... 8 
2.3 Redovisningsprinciper och lagar inom olika riskmiljöer ....................................... 9 
2.4 Företagsekonomiska teorier .................................................................................. 10 

2.4.1 Agentteorin .................................................................................................... 11 
2.4.2 Pristeorin ........................................................................................................ 11 
2.4.3 Institutionell teori .......................................................................................... 12 

2.5 Studiens definition av revisionskvalitet och framkomsten av moderna mått för 

revisionskvalitet .......................................................................................................... 13 
2.5.1 Studiens revisionskvalitetsmått 1 – Resultatmanipulering ............................ 14 
2.5.2 Studiens revisionskvalitetsmått 2 - Redovisningskonservatism .................... 15 

2.5.3 Studiens riskmiljöers redovisningsförhållande .............................................. 15 
2.6 Mätning av studiens variabler............................................................................... 16 

2.6.1 Mätning av revisionsarvodet ......................................................................... 16 
2.6.2 Mätning av resultatmanipulering ................................................................... 17 

2.6.3 Mätning av redovisningskonservatism .......................................................... 18 
2.7 Sammanfattning och framställande av hypoteser ................................................. 18 

2.8 Sammanfattningsmodell av teoretisk referensram ............................................... 21 

3. Metod ......................................................................................................................... 22 
3.1 Metodologi ........................................................................................................... 22 

3.1.1 Forskningsfilosofi & forskningsansats .......................................................... 23 
3.1.2 Forskningsstrategi .......................................................................................... 24 

3.1.3 Forskningsdesign ........................................................................................... 25 
3.1.4 Tidsdesign ...................................................................................................... 25 

3.2 Empirisk metod .................................................................................................... 26 
3.2.1 Datainsamlingsmetod .................................................................................... 26 
3.2.2 Populationens urval ....................................................................................... 27 
3.2.3 Bortfall ........................................................................................................... 28 

3.3 Studiens analysmetoder ........................................................................................ 29 

3.3.1 Analysmetod av deskriptiv statistik ............................................................... 30 
3.3.2 Pearsons korrelationstest ............................................................................... 31 
3.3.3 Multipla regressionsmodeller ........................................................................ 31 

3.4 Operationalisering ................................................................................................ 34 
3.4.1 Beroende och oberoende variabel.................................................................. 34 

3.4.2 Kontrollvariabler ........................................................................................... 34 
3.4.3 Utredning av revisionsarvodet ....................................................................... 35 

3.4.4 Mått på resultatmanipulering ......................................................................... 37 
3.4.5 Mått på redovisningskonservatism ................................................................ 39 

3.5 Kvalitetskriterier ................................................................................................... 40 
3.5.1 Reliabilitet ..................................................................................................... 41 



Viktor Dahlström och Robin Danielsson 

 

3.5.2 Replikerbarhet ............................................................................................... 41 
3.5.3 Validitet ......................................................................................................... 42 

4. Resultat ...................................................................................................................... 43 
4.1 Studiens deskriptiva statistik ................................................................................ 43 

4.1.1 Deskriptiv data för Italien .............................................................................. 44 
4.1.2 Deskriptiv data för Frankrike ........................................................................ 44 
4.1.3 Deskriptiv data för Tyskland ......................................................................... 45 
4.1.4 Deskriptiv data för USA ................................................................................ 45 

4.2 Resultat från Pearsons korrelationstest ................................................................. 46 

4.2.1 Resultat från Pearsons korrelationsmatris för Italien och Frankrike ............. 47 
4.2.2 Resultat från Pearsons korrelationsmatris för Tyskland och USA ................ 49 

4.3 Resultat från studiens multipla regressionsmodeller ............................................ 50 

4.3.1 ANOVA kollinearitetsstatistik ...................................................................... 51 
4.3.2 Regressionsmodell 1: Revisionsarvode (LNARV)........................................ 52 
4.3.3 Regressionsmodell 2: Resultatmanipulering (RDP) ...................................... 54 
4.3.4 Regressionsmodell 3: Redovisningskonservatism (VPA) ............................. 57 

5. Analys, diskussion och slutsats ................................................................................ 59 
5.1 Inledande diskussion ............................................................................................ 59 
5.2 Analys och diskussion av revisionsarvode ........................................................... 60 
5.3 Analys och diskussion av revisionskvalitet .......................................................... 61 

5.3.1 Analys och diskussion av resultatmanipulering ............................................ 62 
5.3.2 Analys och diskussion av redovisningskonservatism .................................... 63 

5.3.3 Analys och diskussion av revisionskvalitet mellan studiens länder .............. 64 

5.5 Studiens bidrag ..................................................................................................... 66 

5.5.1 Studiens bidrag till redovisningslitteraturen .................................................. 66 
5.5.2 Studiens bidrag till praktiker ......................................................................... 67 

5.5.3 Studiens bidrag till normgivare ..................................................................... 67 
5.6 Studiens begränsningar ......................................................................................... 68 
5.7 Förslag till vidare forskning ................................................................................. 68 

6. Källförteckning ......................................................................................................... 70 
6.1 Böcker ................................................................................................................... 70 
6.2 Vetenskapliga artiklar ........................................................................................... 71 

6.3 Digitala källor ....................................................................................................... 80 

7. Bilagor ....................................................................................................................... 83 
7.1 Bilaga 1 – Deskriptiv data för Italien ................................................................... 83 
7.2 Bilaga 2 – Deskriptiv data för Frankrike .............................................................. 84 

7.3 Bilaga 3 – Deskriptiv data för Tyskland ............................................................... 85 
7.4 Bilaga 4 – Deskriptiv data för USA...................................................................... 86 

 

 

Figurförteckning 

Figur 1. Sammanfattningsmodell ................................................................................... 21 
Figur 2. Forskningsprocess, egen modell med inspiration från Saunders et al (2009) ... 22 
Figur 3. Grundläggande skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi 

från Bryman & Bell (2013) ............................................................................................ 24 

 

 

file:///C:/Users/Robin/Desktop/Slutgiltiga/Levererar%20Big-4%20en%20högre%20revisionskvalitet%20jämfört%20med%20Non-Big%204.docx%23_Toc477974144


Viktor Dahlström och Robin Danielsson 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Populationens fördelning år 2015.................................................................... 28 
Tabell 2. Population, bortfall och urval .......................................................................... 29 
Tabell 3. Pearsons korrelationsmatris för Italien och Frankrike .................................... 47 

Tabell 4. Pearsons korrelationsmatris för Tyskland och USA ....................................... 49 
Tabell 5. Kollinearitetsstatistik för studiens samtliga länder (Italien, Frankrike, 

Tyskland och USA) ........................................................................................................ 51 
Tabell 6. Multipel regressionsanalys av ”Revisionsarvodet” ......................................... 52 
Tabell 7. Multipel regressionsanalys av ”Resultatmanipulering” .................................. 54 

Tabell 8. Multipel regressionsanalys av ”Redovisningskonservatism”.......................... 57 

 

Formelförteckning 

Formel 1. Egen modell inspirerad från De Veaux et al. (2013) regression .................... 32 
Formel 2. Regressionsmodell 1 ”Revisionsarvodet” ...................................................... 35 

Formel 3. Regressionsmodell 2 ”Resultatmanipulering” ............................................... 37 
Formel 4. Regressionsmodell 3 ”Redovisningskonservatism” ...................................... 39 

 

Begreppsförklaringar 

ANOVA - Analysis of Variance 

AVK - Avkastning 

B4 - Big 4 

EU - Europeiska Unionen 

FASB - Financial Accounting Standards Board 

FEK - Förändring av Eget Kapital 

FNF - Förändring av Nettoförsäljning 

FTS - Förändring av Totala Skulder 

IASB - International Accounting Standards Board 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

KFR - Kassaflöde från Rörelsen 

KKL - Klienternas Kassalikviditet 

LNARV - Naturlig Logaritm av Revisionsarvode 

LNTT - Naturlig Logaritm av Totala Tillgångar 

MBV - Market to Book Value 

NA - Negativ avkastning 

NB4 - Non Big-4 

NF - Nettoförlust 

NIF - Nettoförsäljning från Intäkter 

R2 – Determinationskoefficient 



Viktor Dahlström och Robin Danielsson 

 

RDP – Winsoriserade Absoluta Värdet av Rörelsekapitalets Diskretionära 

Periodiseringar 

ROA - Return on Assets 

RK - Rörelsekapital 

SEC - Securities and Exchange Commission 

SIF - Summan av Inventarier och Fordringar 

SOX - Sarbanes-Oxley Act 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences 

SSG - Skuldsättningsgrad 

UK - United Kingdom 

USA - United States of America 

US.GAAP - United States Generally Accepted Accounting Principles 

VIF - Variance Inflation Factors 

VPA - Vinst Per Aktie



Viktor Dahlström och Robin Danielsson 

1 

 

 

1. Inledning  

 

I det introducerande kapitlet klargörs studiens bakgrund, som följs av problemformulering, 

frågeställningar och förtydligande av syftet. Vidare framgår arbetets avgränsning, samt det 

resterande arbetets disposition. 

 

  

1.1 Bakgrund 

I dagsläget anses revisionsmarknaden vara uppdelade i två olika läger, större revisionsbolag jämfört 

med mindre revisionsbolag, där större revisionsbolag är Big-4 (B4)1 och mindre revisionsbolag är 

Non-Big 4 (NB4) (Keune, Mayhew & Schmidt, 2014). I samhällsdebatten får de större 

revisionsbolagen mer uppmärksamhet, vare sig det är positiva eller negativa nyheter. Det beror på att 

B4 har en större marknadsandel i jämförelse med NB4 (Forbes 2013). Den stora mediala 

uppmärksamheten bidrar till att klienter tror att B4 är “too big to fail”, vilket innebär att B4 indirekt 

blir tvingade att leverera en högre revisionskvalitet jämfört med NB4 (ibid.). 

  

B4-revisionsbolagens marknadsposition kan vara en nackdel i och med medias hårda övervakning. 

Ett aktuellt exempel involverar en revisionsskandal, där ett B4-revisionsbolag missat att HQ-bank 

skrivit upp sina tillgångar högt över marknadsvärdet (SvD, 2014). Andra exempel involverar två stora 

skandaler (Enron & Worldcom) som skapat incitament för vidare forskning kring revisionskvalitet 

världen över (Asthana, Balsam & Kim, 2009). Gemensamt för både Enron och Worldcom 

skandalerna var att dåvarande Big 5-revisionsbolaget Arthur Andersen reviderade företagen. År 2001 

inträffade den första skandalen, där Enron som då klassificerades som det största elbolaget i USA, 

hade överväldigande avvikelser i sin bokföring som revisionsbolaget Arthur Andersen inte 

uppmärksammat (The Economist, 2002; The New York Times, 2002). Det bidrog till att Enron 

försattes i konkurs till följd av övervärdering av sina tillgångar (ibid.). Efter Enrons konkurs 

kollapsade Arthur Andersen och begreppet "Big-4" myntades. Enligt Asthana et al. (2009) stärkte 

Enron-skandalen de kvarvarande B4-revisionsbolagens marknadsposition i och med att de riskfyllda 

klienter som Arthur Andersen tidigare haft ansvar för, övergått till kvarvarande B4-revisionsbolag. 

Följden blev att revisionsarvodesgapet mellan B4/ NB4-revisionsbolag ökade ytterligare (ibid.). Efter 

den stora skandalen av Enron följde ett antal mindre redovisningsskandaler, tills nästa stora händelse 

                                                 
1 Big-4 (B4) består av PricewaterhouseCoopers (PWC), Deloitte & Touche, Ernst & Young (EY) och KPMG (Francis 

& Yu, 2009).  
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då telekomjätten Worldcom ansökte om konkurs 2002, efter att företaget undanhållit skulder på 3,8 

miljarder dollar i sin bokföring (SvD 2002; Dagens industri, 2002). 

  

Efter de stora revisionsskandalerna har det debatterats om konkurrensen på marknaden är sund (eg. 

EC 2011; House of Lords, 2010; TACAP, 2008) eftersom de stora revisionsbolagen blivit ännu större 

och konkurrensen kan antas fungera sämre som en följd därav. Klienter fortsätter associera B4-

revisionsbolag, trots alla skandaler, som “too big to fail”, dvs att de är pålitliga garanter för klienternas 

redovisning och hela redovisningssystemet. Det är oklart om B4-arvodena kan motiveras av en högre 

revisionskvalitet eller om det faktum att eventuellt högre arvoden för B4 jämfört med NB4 enbart är 

effekten av bristande konkurrens. 

 

1.2 Problemformulering 

Det har länge inom redovisningslitteraturen diskuterats om större revisionsbolag reviderar sina 

klienter med en högre revisionskvalitet jämfört med mindre revisionsbolag (cf. DeAngelo, 1981), 

vilket även flera efterföljande empiriska studier indikerat (Ball, Jayaraman & Shivakumar, 2012; 

Becker et al., 1998; Chen, Lin & Zhou, 2005; Francis, Michas & Seavey, 2013; Francis, Pinnuck & 

Watanabe, 2013; Francis & Krishnan 1999; Francis & Wang, 2008; Krishnan, 2003; Zhou & Elder, 

2008). Utöver de empiriska studierna finns argument för att det finns en kvalitetsskillnad mellan 

större och mindre revisionsbolag. Tidigare studier rapporterar att större revisionsbolag levererar 

revisioner av högre kvalitet till följd av att de innehar en större expertis jämfört med mindre 

revisionsbolag (Boone, Khurana & Raman, 2010; DeAngelo, 1981; Dopuch & Simunic, 1982; Watts 

and Zimmerman, 1981), och till följd av att större revisionsbolag använder sig av mer komplexa 

revisionsprogram jämfört med mindre konkurrenter för att begränsa misstag i revisionsprocessen i ett 

tidigt stadium (Becker et al., 1998; Boone et al. 2010; Chen et al., 2005; DeAngelo 1981; Zhou & 

Elder, 2008). Även om tidigare bevis från redovisningslitteraturer indikerar att större revisionsbolag 

har högre revisionskvalitet än mindre revisionsbolag finns det skäl att ifrågasätta om större 

revisionsbolag levererar en högre revisionskvalitet. Till skillnad från tidigare nämnda studier framför 

andra studier att större revisionsbolag inte säkert levererar högre revisionskvalitet jämfört med mindre 

revisionsbolag (Bar-Yosef & Sarath, 2005; Beyer & Sridhar, 2006; Boone, Khurana & Raman, 2010; 

Chaney et al., 2004; Lawrence et al., 2011; Petroni & Beasley, 1996). Exempelvis finner Lawrence 

et al. (2011) inte något samband mellan revisionskvalitet och storlek på revisionsbolag, utan studien 

framhäver att revisionskvalitet påverkas av klienters preferenser. Vidare har B4-revisionsbolag mer 

att förlora på revisionsfel jämfört med NB4 eftersom B4 har värdefulla marknadspositioner 

(DeAngelo, 1981). B4 har incitament att leverera bättre revisioner för att bibehålla sin status på 
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marknaden och underhålla det starka varumärket (Boone et al. 2010; DeAngelo, 1981; Francis & 

Wilson, 1988), eftersom de större revisionsbolagens rykte baseras på bolagens förmåga att försäkra 

aktiemarknaden om att deras granskning av redovisningen är tillförlitlig (Francis & Krishnan 1999; 

Khurana & Raman 2004a). 

 

Den högre revisionskvalitet, som en del tidigare studier framhäver att större revisionsbolag innehar, 

erbjuds dock inte gratis. Tidigare studier påpekar att B4 tar ut ett högre revisionsarvode från sina 

klienter jämfört med NB4 (Bandyopadhyay, 2001; Defond, Francis, and Wong, 2000; Gonthier-

Besacier & Schatt, 2007; Ireland and Lennox, 2002), och att klientstorlek har ett positivt samband 

med högre revisionsarvoden (Gonthier-Besacier & Schatt, 2007; Ireland & Lennox, 2002; Jiang & 

Son, 2014). Vidare framhävs att klienters risk är förknippat med ett ökat revisionsarvode, där klienter 

får betala ett högre revisionsarvode som kompensation för den risk ett revisionsbolag utsätter sig för 

(Defond, Lim, & Zang, 2012; Gonthier-Besacier & Schatt, 2007). Större revisionsbolag kan dock 

utnyttja sina marknadspositioner för att få ett högre revisionsarvode (Simunic, 1980), vilket har lett 

till diskussionen om revisionsbolagens prissättning för olika marknader är jämviktsbalanserad i 

enlighet med “pristeorin” (Ghosh & Lustgarten, 2006). Trots tidigare bevis från 

redovisningslitteraturer om att större revisionsbolag levererar en högre revisionskvalitet har det 

ifrågasatts om större revisionsbolag förstör konkurrensen på revisionsmarknaden. I Storbritannien har 

frågan granskats politiskt och institutionella investerare i Storbritannien tror att de höga 

revisionsarvodena från B4 grundar sig på marknadsmakt snarare än revisionskvalitet (House of Lords, 

2010). De institutionella investerarna menar att marknadsmakten beror på att B4, jämfört med NB4, 

debiterar för höga revisionsarvoden till en högre levererad revisionskvalitet som inte existerar. Utöver 

House of Lords (2010) har även andra normgivare uttryckt sin oro över B4-revisionsbolagens 

marknadsposition inom EU och USA (cf. EC 2011; TACAP, 2008). Det har bidragit till tvivel om 

revisionsarvodet inom EU och USA är baserat på revisionskvalitet eller om prissättningen utgår från 

marknadsmakt. För att särskilja högre revisionsarvoden från marknadsmakt, använder tidigare 

forskning ett företags lönsamhet som mått för att definiera revisionskvalitet, där ett högre 

revisionsarvode tillsammans med en högre revisionskvalitet utesluter marknadsmakt (Khan, Muttakin 

& Siddiqui, 2015). Å andra sidan ger ett högre revisionsarvode med en jämbördig eller lägre grad av 

revisionskvalitet en indikation på att ett marknadsmaktutövande kan föreligga (ibid.). 

 

Fortsättningsvis finns det studier som framhäver att revisionskvalitet varierar mellan olika 

riskmiljöer.  Studier framhäver definitionen av en riskmiljö som risken ett revisionsbolag tar vid 

granskning av klienter i förhållande till dess omgivning, där en hög-riskmiljö associeras med hög risk 
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till sina klienter och vice versa (Francis & Krishnan, 1999; Khurana & Raman 2004b, Krishnan & 

Visvanathan, 2008). Khurana & Raman (2004b) menar att klienter/revisionsbolag inom en hög-

riskmiljö är mer konservativt inställda vid framställandet av finansiella rapporter jämfört med en låg-

riskmiljö. Deras resultat visar att det kan vara den rättsliga risken som påverkar revisionskvalitet 

snarare än revisionsbolagens marknadsposition, där större revisionsbolag kan utnyttja sin position på 

marknaden genom att ta ut ett högre revisionsarvode. Vidare finner vi genom Lam & Mensah (2006) 

bristen av studier som jämför revisionskvalitet inom olika riskmiljöer, för att utreda om eventuella 

skillnader finns. 

 

Sammanfattningsvis framkommer det en oklar situation, där empiriska underlag pekar åt olika håll 

om större revisionsbolag levererar en högre revisionskvalitet jämfört med mindre revisionsbolag. 

Detta har bidragit till diskussioner kring revisionsarvodet, där frågor om revisionsmarknaden är i 

jämvikt eller ej (EC 2011; House of Lords, 2010; TACAP, 2008). Studier har påvisat att större 

revisionsbolag tar ut högre revisionsarvoden jämfört med mindre revisionsbolag, men frågan är om 

det beror på bättre revisionskvalitet eller om det är ett utövande av marknadsmakt. Det leder till ett 

behov av ny empirisk data som undersöker revisionskvalitetsförhållandet mellan större och mindre 

revisionsbolag, där revisionsarvodet svarar för om förhållandet grundar sig på utövande av 

marknadsmakt eller högre revisionskvalitet. Samtidigt kan revisionskvalitet skilja sig beroende på 

riskmiljön (Lam & Mensah, 2006), där det krävs mer empiriska underlag för att undersöka differenser 

i olika riskmiljöer. 

 

Föreliggande studie avser att bidra till den företagsekonomiska redovisningslitteraturen på tre sätt. 

 

1 Studien är ämnad att bidra med ny bevisning om skillnader i revisionsarvoden mellan B4 

och NB4. 

2 Studien avser att undersöka skillnader i revisionskvalitet, där fokus läggs på om 

revisionsarvodet speglar den revisionskvalitet revisionsbolag levererar, eller om det beror 

på en obalanserad revisionsmarknad till följd av marknadsmakt. 

3 Studien svarar även på Lam & Mensah (2006) upplysning om att revisionskvalitetsstudier 

kring olika riskmiljöer saknas, där denna studie avser att bidra med unik empirisk 

forskning som tar hänsyn till olika riskmiljöer genom att jämföra relationen mellan 

revisionsarvode och revisionskvalitet hos europeiska länder och USA. 
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1.3 Frågeställningar   

Baserat på problemformuleringen specificeras studiens grundläggande frågeställningar enligt nedan:  

 

Fråga 1: Levererar större revisionsbolag en högre revisionskvalitet jämfört med mindre 

revisionsbolag? 

 

Fråga 2: Representerar revisionskvalitet prissättningen av revisionsarvodet? 

 

Fråga 3: Skiljer sig revisionskvalitet beroende på riskmiljö? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om större revisionsbolag levererar en högre revisionskvalitet 

jämfört med mindre revisionsbolag inom olika riskmiljöer. Syftet är också att undersöka om 

eventuellt högre revisionsarvode för B4 jämfört med NB4 motsvaras av högre revisionskvalitet. 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie har som tidigare nämnts valt att undersöka revisionskvalitet mellan större och mindre 

revisionsbolag inom olika riskmiljöer. Enligt tidigare studier finns två typer av riskmiljöer: Hög-

riskmiljö samt låg-riskmiljö, där USA klassificeras som en hög-riskmiljö (Hope & Langli 2010) till 

skillnad från europeiska länder som anses vara låg-riskmiljöer (Garcia-Blandon & Argilés-Bosch, 

2016). Studien utgår från USA som hög-riskmiljöland samt de europeiska länderna som var först att 

tillträda i EU 1951 som låg-riskmiljöer. Då tidsramen för studien är knapp undersöks endast de tre 

starkaste ekonomierna utifrån de europeiska ländernas storlek på BNP (EU, u.å.). Vidare avgränsar 

studien sig mot samtliga företag i respektive lands största börsindex. All finansiell data inhämtas från 

Thomas Reuters Datastream (Datastream) från år 2015. Av diverse anledningar, exempelvis 

oåtkomlig information från Datastream, kommer storleken på urvalet att begränsas ytterligare, vilket 

studien avser att belysa löpande i arbetet. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel har redogjort för bakgrund, problemformulering, frågeställningar, syfte 

samt avgränsning. Övriga delar av uppsatsen kommer att disponeras enligt följande: 

 

Teoretisk referensram 

Det teoretiska kapitlet består av två grunder, där det första steget behandlar den allmänna definitionen 

av studiens begrepp och det andra steget tar hänsyn till tidigare vetenskaplig forskning inom området. 

Fortsättningsvis framkommer en beskrivning om de företagsekonomiska teorier som kan tänkas 

påverka undersökningens resultat, vilket vidare leder till framställandet av studiens hypoteser. 

 

Metod 

I metodkapitlet presenteras inledningsvis forskningsmetodologin, där studiens filosofiska grunder 

redogörs. Vidare beskrivs studiens empiriska metodhantering med genomgång av 

datainsamlingsprocess, urval samt bortfall. Fortsättningsvis beskrivs valda analysmetoder följt av 

förklaring av studiens valda mått och begrepp. Avslutningsvis framförs en genomgång av de 

kvalitetskriterier som studien förhåller sig till. 

 

Resultat 

I resultatkapitlet beskrivs studiens utförda tester som inleds med en beskrivning av deskriptiv data, 

följt av Pearson´s korrelationstest och multipla regressionsmodeller. För respektive delkapitel 

genomförs en analytisk granskning av studiens resultat. 

 

Diskussion och slutsats 

I det avslutande kapitlet genomförs en diskussion om studiens grundade frågeställningar, syfte och 

hypoteser relaterade till de framkomna resultaten. Därefter presenteras studiens olika bidrag som 

efterföljs av studiens begränsningar och förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel redogörs inledningsvis studiens allmänna referensram följt av tidigare forskning inom 

revisionskvalitet. Den allmänna referensramen är uppbyggd med beaktning från studiens 

frågeställningar, där definitionen av revisionskvalitet och revisionsarvodet samt studiens valda 

länders förhållanden till riskmiljö och redovisningsprinciper framförs. Vidare kopplas den allmänna 

referensramens definitioner till de företagsekonomiska teorier som kan ha inverkan på studiens 

resultat. Fortsättningsvis undersöks tidigare studiers resultat kring jämförelsestudier mellan större 

och mindre revisionsbolag, vilka avser att bidra till studiens mätvariabler. Avslutningsvis i den 

teoretiska referensramen uppkommer en sammanfattning av kapitlet, där argument framförs kring 

framställandet av studiens hypoteser.

 

2.1 Allmän definition av revisionskvalitet 

I enlighet med studiens syfte, att undersöka om större revisionsbolag levererar en högre 

revisionskvalitet jämfört med mindre revisionsbolag, avser följande delkapitel som ett första steg att 

beskriva tidigare studiers allmänna definition av revisionskvalitet. 

 

Världen över är forskning inom revisionskvalitet ett brett och omdiskuterat ämne, där det inte råder 

någon enighet kring definitionen av begreppet revisionskvalitet (Knechel, Krishnan, Pevzner, 

Shefchik & Velury, 2013). Det finns heller inget konsekvent uttryck av begreppet revisionskvalitet 

inom tidigare studier, vilket har bekymrat teoretiker under många år, där genomarbetade 

grundläggande teorier är svåra att finna (Duff, 2009; Herrbach, 2001). Tidigare studiers försök till att 

definiera revisionskvalitet, har presenterats ur varierande synsätt: (1) Att marknaden bedömer 

revisionskvalitet som sannolikheten att revisorn upptäcker en oegentlighet i en klients redovisning 

(DeAngelo, 1981). (2) Att revisionskvalitet uppnås genom en högre nivå av försäkran, vilket 

samvarierar med tidsåtgången för en revision (Carcello, Neal & Riley, 2002). (3) Att revisionskvalitet 

baseras på revisorns förmåga att utföra revisioner i enlighet med rådande lagar, där en revision inte 

innefattar väsentliga fel eller bedrägerier (GAO, 2003). 

 

Tidigare forskning har använt revisionskvalitet som mått för företagslönsamhet i jämförelsestudier 

mellan större och mindre revisionsbolag (DeAngelo, 1981). Vidare forskning jämför större och 

mindre revisionsbolag med tillägget att marknadsposition kan vara en påverkande faktor (Boone et 

al. 2010; DeAngelo, 1981; Francis & Wilson, 1988). Andra studier jämför 
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revisionskvalitetsskillnader mellan större och mindre revisionsbolag med tillägget att studier utreder 

den rättsliga riskens påverkan på revisionsbolag och klienter (Khurana & Raman, 2004b; Lennox, 

1999). Det framkommer också studier som utreder om större eller mindre revisionsbolag är mer 

benägna att köpslå om den oberoende revisionsgranskningen (Comprix & Huang, 2015; Sundgren, 

2009; Lawrence et al., 2011). 

 

2.2 Definition av revisionsarvodet 

I enlighet med studiens vidare del i syftet, att utreda om revisionsarvodet ligger i linje med levererad 

revisionskvalitet eller om det finns antydan om en obalanserad revisionsmarknad, avser följande 

delkapitel att beskriva tidigare studiers allmänna definition av revisionsarvodet. 

 

Definitionen av revisionsarvodet har sedan dess uppkomst tolkats på flertalet sätt, med otaliga 

varianter av modeller. Simunic (1980) är den som haft störst påverkan på revisionsarvodets teoretiska 

begrepp, där han ansågs vara pionjär inom sitt område (Soyemi & Olowookere, 2013). Flertalet 

studier (DeAngelo, 1981; Francis, 2004; Hay, Knechel & Wong, 2006; Lawrence et al., 2011) har 

använt Simunics metodologi om revisionsarvodet som indikation för vilken nivå av revisionskvalitet 

som erbjudits. Simunic (1980) metodologi kontrollerar klienters karaktäristiska egenskaper i relation 

till revisionsprocessen, där kontrollvariabler för revisionskvalitet består av storlek (klientens storlek 

och revisionsbolagets storlek), risk (revisionsrisk och klientens risk) och komplexitet (vilka 

finansiella svårigheter granskningen medför). Vidare tar Simunic metodologi hänsyn till två 

huvudfunktioner: 

 

(1) Den första funktionen bygger på en resurskostnadskomponent som tar hänsyn till hur 

mycket tid en revisor behöver lägga ned på en revision. Måttet för tidsåtgång baseras på 

klientens storlek och är en viktig aspekt om inte den viktigaste (Hay et al., 2006). 

 

(2) Den andra funktionen beskriver revisorns förmåga att beräkna fram den förväntade 

framtida förlusten för en revision, som beror på risken för komplikationer. Simunic (1980) 

menar att det är revisorns uppgift att granska sina klienter och uppskatta hur hög nivå av risk-

kontroll som klienten kräver. 

 

Simunic (1980) upprättade sin metodologi i syfte att avgöra om det fanns tydliga skillnader i 

prissättning mellan större och mindre revisionsbolag, där revisionsarvodet framstår som en indikator 
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för antingen revisionskvalitet eller marknadsmakt. Utgångspunkten var att analysera om de större 

revisionsbolagens monopolistiska position kan vara en anledning till ett högre fakturerat 

revisionsarvode till sina klienter (ibid.). Simunics studie presenterade resultat om att revisionsarvodet 

samvarierar med den nivå av revisionskvalitet som klienter upplever. Det vill säga ju högre 

revisionsarvodet är desto högre revisionskvalitet och vice versa. Detta har i efterhand visat sig vara 

en grundläggande ideologi för vidare forskning kring revisionsarvoden, där andra studier i likhet med 

Simunic (1980) presenterat resultat på att revisionsarvoden återspeglas i den revisionskvalitet som 

klienter upplever (Gonthier-Besacier & Schatt, 2007; Ireland & Lennox, 2002). 

 

2.3 Redovisningsprinciper och lagar inom olika riskmiljöer 

Beroende på var i världen revisioner utförs, finns det olika redovisningsprinciper och lagar som 

påverkar en revisions innebörd (Walton, 2015). Ofta handlar det om två olika riskmiljöer vilka 

definieras som låg-riskmiljö “low litigation risk environment” samt hög-riskmiljö “high litigation risk 

environment” (Khurana & Raman, 2004b). Nedan följer en mer djupgående teoretisk analys av 

studiens valda länders riskmiljöer och redovisningsprinciper samt hur dessa kan påverka studiens 

utgång. 

 

Det har sedan år 1933 funnits olika säkerhetsfunktioner i USA om hur redovisning bör utföras. 

Tidigare studier har haft delade meningar kring säkerhetsfunktionernas bidrag, där inställningen varit 

positiv (Friend & Westerfield, 1975; Greenstone, Oyer & Vissing-Jorgensson, 2006), negativ 

(Bentson 1973; Stigler 1964) och neutral (Bushee & Leuz, 2005). Trots att det råder delade meningar 

om hur tidigare säkerhetsfunktioner påverkar redovisningen, genomförde amerikanska kongressen 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) under sommaren 2002 (Gunny & Zhang, 2013). Målet med 

säkerhetsfunktionen SOX var att få en större överblick, hårdare straff för företagsledare, hårdare 

övervakning samt förebyggande av vilseledande bokföring (Romano, 2004). SOX upprättades som 

en motreaktion till de stora bokföringsskandaler som skakat omvärlden under 2001–2002 (Gunny & 

Zhang, 2013). USA klassificeras som en hög-riskmiljö, där företag oftare hamnar i rättstvister till 

skillnad från andra länder som i sig klassificeras som låg-riskmiljöer (Khurana & Raman, 2004b). 

Beroende på riskmiljö, existerar olika redovisningsförhållanden som framhäver riktlinjer om hur 

företag ska rapportera sina finansiella rapporter och hur dessa ska granskas (ibid.). Majoriteten av 

världens länder använder sig av redovisningsprincipen IFRS standard, där ett fåtal länder ännu inte 

integrerat IFRS redovisningsprinciper, som exempelvis: Japan, Indien, Kina och USA (The balance, 

2016). Av dessa länder är det endast USA som inte har planer på att implementera International 
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Financial Reporting Standards (IFRS) (ibid.). USA har sedan år 1973 istället adapterat Financial 

Accounting Standards Board (FASB), vilka har som mål att utveckla och se till att regelverket inom 

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) efterföljs (FASB, 2016; IASplus, u.å.). United 

States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) är en version av GAAP framtagen av 

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) och FASB som ett regelbaserat ramverk anpassad 

åt amerikanska bolag (FASB, 2016; SEC, 2013). 

 

Till skillnad från USA grundar sig företag inom EU:s medlemsländer från IFRS principbaserade 

ramverk. Under 2000-talet grundades “IFRS foundation and the IASB” med huvudmål att utveckla 

globala riktlinjer för finansiella rapporter, där grundtanken var att förena världens finansiella 

rapporter till ett och samma ”språk” (IFRS, u.å.). IASB och FASB började under 2000-talet nyttja sig 

av IFRS idéer och har fortsatt arbetet med utveckling och förbättring kring finansiella rapporters 

standarder (IFRS, u.å.). År 2005 införde EU ett krav på att medlemsländer ska följa IFRS 

principbaserade ramverk, som än idag ligger till grund för redovisningen (ICAEW, 2014). EU:s 

målsättning var bl.a. att öka börsnoterade bolags finansiella transparens, jämförbarhet, 

investerarskydd samt reglera konkurrerande marknader för likvärdiga förutsättningar (ibid.). Inom 

Europeiska unionen (EU), får länder löpande direktiv om hur revisioner kan förbättras. Exempelvis 

har ett nytt revisionspaket införts för alla medlemsländer inom EU (Balans, 2016a; Balans, 2016b). 

Revisionspaketet är främst anpassad för finansiella och börsnoterade bolag som senast ska 

implementeras under år 2016, där frågor om självständighet i finansiella företag och revisorers 

opartiskhet ska utredas (ibid.). I och med att denna studie använder sig av länder inom olika 

riskmiljöer kan den “Institutionella teorin” ha en inverkan på studiens resultat, vilket vi avser att 

beskriva mer djupgående i kapitel “2.4.3 Institutionell teori”. 

 

2.4 Företagsekonomiska teorier 

Följande delkapitel avser att framföra de företagsekonomiska teorier som kan ha inverkan på studiens 

undersökning. Den första teorin är “Agentteorin”, vilket tidigare nämnts i kapitel “2.1 Allmänna 

definition av revisionskvalitet”. Den andra teorin är “Pristeorin”, vilket tidigare nämnts i kapitel “2.2 

Definition av revisionsarvode”. Den tredje teorin är “Institutionell teori”, vilket tidigare nämnts i 

kapitel “2.3 Redovisningsprinciper och lagar inom olika riskmiljöer”. Vidare följer en mer 

djupgående analys av studiens företagsekonomiska teorier. 
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2.4.1 Agentteorin 

Enligt Ahmed & Anifowose (2016) är agentteorin associerad i redovisningslitteraturen som 

förhållandet mellan företagsledning och dess intressenter. Förhållandet mellan företagsledning och 

intressenter bör vara transparent när det kommer till väsentliga företagsnyheter för att undvika 

negativa effekter på grund av informationsasymmetri (Watts & Zimmerman, 1983). Däremot om 

företagsledning är transparent utåt mot intressenter, kan det leda till lägre övervakningskostnader för 

företag (ibid.). 

 

Agentteorin, relaterad till revisionskvalitet, har sin grund från Antle (1982) som starkt kritiserade det 

teoretiska beslutssättet, där revisioner var anpassad efter yttre externa omständigheter. Antle 

efterfrågade istället en modell som anammar revisorns interna mål som specificerar revisorn som en 

ekonomisk “agent”. Enligt Antle är det revisorns uppgift att avgöra om de finansiella beslut en 

företagsledning utgör är i riktning med företagsverksamheten.  

 

Om företag presenterar uppgifter som inte har med verksamheten att göra, uppstår det incitament från 

intressenternas sida att utöka företags övervakning av finansiella rapporter från en extern part 

(Krishnan & Visvanathan 2008). Det kan jämföras med Jegers (2009) och Sultana (2015) som menar 

att företag kontrakterar en revisor som ett externt övervakande öga, för att öka transparensen mot 

eventuella intressenter och minimera en eventuell informationsasymmetri. I enlighet med agentteorin 

associerar intressenter revisionskvalitet med en oberoende granskning (ibid.). Studier visar att företag 

som har högre övervakningskostnad från effektiva övervakningsorgan, är mer benägna att rapportera 

negativa företagsnyheter i god tid, samtidigt som de är mer försiktiga med rapportering av positiva 

nyheter (Beekes, Pope & Young, 2004; Kim, Chung, & Firth, 2003). Detta kan bero på att klienter 

utan starka övervakningsorgan har incitament för att tvinga fram positiva nyheterna för eget 

vinstintresse (Healy, 1985). Tidigare forskning belyser de större revisionsbolagen som starkare 

övervakande organ i jämförelse med mindre revisionsbolag (Comprix & Huang, 2015; DeAngelo, 

1981; Hope, Langli & Thomas, 2012; Sundgren, 2009), varav denna studie avser ha ovan nämnd 

aspekt i åtanke, då agentteorin kan ha inverkan på revisionskvalitetens utgång. 

 

2.4.2 Pristeorin 

Pristeorin lyfter fram utbud och efterfrågan i form av ett jämviktspris för en tjänst eller vara för att 

balansera konkurrerande marknader (Friedman, 2007). Utbud representeras av den som ställer ut en 

tjänst eller vara och efterfrågan representeras av den som nyttjar tjänsten eller varan (ibid.). 
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Efterfrågan påverkas av ett flertal faktorer, som exempelvis: Förväntad kvalitet, kostnad, personlig 

preferens och företagsryktet (ibid.). 

 

Som tidigare nämnts i kapitel “2.2 Definition av revisionsarvodet” används revisionsarvodet som ett 

pris-relaterat mått i jämförelsestudier mellan större och mindre revisionsbolag. Tidigare studier pekar 

på att större revisionsbolag tar ut högre arvode från sina klienter i jämförelse med mindre 

revisionsbolag (Bandyopadhyay, 2001; Defond, Francis, & Wong, 2000; Gonthier-Besacier & Schatt, 

2007; Ireland & Lennox, 2002). Vidare associerar flertalet studier att revisionsarvodet med 

revisionskvalitet, där klienter till större revisionsbolag betalar för ett mervärde på revisionskvalitet 

som inte existerar Bar-Yosef & Sarath, 2005; Beyer & Sridhar, 2006; Boone et al., 2010; Chaney et 

al., 2004; Lawrence et al., 2011; Petroni & Beasley, 1996). Utöver tidigare forskning har det även 

debatterats om större revisionsbolag förstör konkurrensen på revisionsmarknaden genom att ta ut ett 

högre revisionsarvode till likvärdig kvalitet som mindre revisionsbolag (EC 2011; House of Lords, 

2010; TACAP, 2008). Då pristeorin förutsätter att det ska finnas ett jämviktspris mellan 

konkurrerande företag för en balanserad marknad, kan revisionsmarknaden enligt tidigare forskning 

framkomma som obalanserad. I och med att de större revisionsbolagen kan ta ut ett högre 

revisionsarvode till följd av att klienter associerar dessa bolag med en högre revisionskvalitet, kan 

det indirekt tvinga mindre revisionsbolag att fastställa ett pris under jämviktsnivån för att konkurrera 

om marknadsandelar (Ghosh & Lustgarten, 2006). Prissättning kan vara en påverkande faktor för 

större och mindre revisionsbolags arvoden, avser studien framöver ha pristeorin i åtanke vid 

diskussion av studiens resultat. 

 

2.4.3 Institutionell teori 

Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) definieras institutionell teori som organisationers handlingar 

utifrån dess omgivning. Teorin innefattar organisationers vilja att följa rådande formella och 

informella regler jämfört med viljan att handla rationellt (ibid.). Vidare belyser teorin hur 

organisationer utvecklas och förändras till en stabil enhet där fokus ligger i organisationers 

anpassning efter rådande omständigheter, exempelvis: påverkan från andra organisationer och hur de 

tillämpar nya idéer och synsätt (ibid.). Den institutionella teorin är ett nytt synsätt som i motsats till 

tidigare organisationsteorier inte ser organisationen som ett rationellt verktyg, utan snarare som en 

anpassningsbar enhet (ibid.). 
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Inom revisionsbranschen associeras den institutionella teorin med företag som anpassningsbara 

organisationer (Griffith, Hammersley & Kadous, 2015). Beroende på vilket land eller riskmiljö 

företag är verksamma inom, kommer företag att följa både formella och informella lagar och regler 

beroende av landets förhållningssätt (ibid.). Den institutionella teorin kan associeras med företagens 

vilja att försäkra sig mot eventuella rättsliga risker, där företag väljer ett av de större revisionsbolagen 

med förväntningar om att risken minskar (DeAngelo, 1981; Francis & Krishnan, 1999). Det bidrar 

till att större revisionsbolag får incitament till att ta ut högre revisionsarvoden för att säkra upp för 

den risk som komplexa klienter medför (Defond et al., 2012; Gonthier-Besacier & Schatt, 2007). Som 

vi tidigare nämnt i kapitel “2.2 Definition av revisionsarvode” är risknivån och komplexitet två 

faktorer som påverkar det revisionsarvode som klienter får betala. I enlighet med kapitel “1.5 

Avgränsning” baseras studien på fyra länder, där tre länder är klassificerade som låg-riskmiljöer 

(Italien, Tyskland och Frankrike) och ett är klassificerat som en hög-riskmiljö (USA). För studiens 

olika riskmiljöer används olika redovisningsprinciper vilket tidigare diskuterats i kapitel ”2.3 

Redovisningsprinciper och lagar inom olika riskmiljöer”. Vidare i kapitel ”2.5.3 Studiens riskmiljöers 

redovisningsförhållande” avser vi att framhäva studiens valda mått för revisionskvalitet 

(resultatmanipulering och redovisningskonservatism) och hur dessa förhåller sig till studiens valda 

riskmiljöers redovisningsförhållanden. 

 

2.5 Studiens definition av revisionskvalitet och framkomsten av moderna mått för 

revisionskvalitet 

I och med att tidigare forskning förhåller sig till jämförelsestudier mellan större och mindre 

revisionsbolag, där studien tidigare beskrivit marknadsposition (Boone et al. 2010; DeAngelo, 1981; 

Francis & Wilson, 1988), den rättsliga risken (Khurana & Raman, 2004b; Lennox, 1999) samt 

revisionsarvodet (DeAngelo, 1981; Francis, 2004; Hay et al., 2006; Lawrence et al., 2011) som 

bidragande faktorer till associationen av revisionskvalitet, avser vi att ta hänsyn till denna association 

samt beskriva studiens egen association av revisionskvalitet nedan, som vidare leder fram till studiens 

moderna mått för revisionskvalitet. 

 

Ursprungligen var uppfattningen att storlek på revisionsbolag inte påverkar revisionskvalitet tills, 

DeAngelo (1981) forskning motbevisade tidigare påstående. DeAngelo lyfte fram en teori om att 

större revisionsbolag har högre revisionskvalitet, eftersom de har mer att förlora i form av större 

intäktsbortfall och försämrat rykte, om revisioner utförs med sämre kvalitet jämfört med mindre 

revisionsbolag. Dessutom menar DeAngelo att större revisionsbolag har fler klienter jämfört med 

mindre revisionsbolag, vilket bidrar till att större revisionsbolag har lägre klientinflytande som kan 
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påverka den oberoende granskningen. DeAngelos forskning blev startskottet för 

revisionskvalitetsstudier mellan större och mindre revisionsbolag, som definierar revisionskvalitet 

utifrån ett företags lönsamhet (Wolk, Michelson & Wooton, 2001). Ett företags lönsamhet kan 

definieras på olika sätt, varav denna studie valt två vanligt förekommande revisionskvalitetsmått som 

associeras med företagslönsamhet. Flertalet studier undersöker resultatmanipulering som mått för 

revisionskvalitet i och med att resultatmanipulering tar upp ett företags resultat i förhållande till 

diskretionära periodiseringar (Choi et al., 2010; Francis & Yu, 2009; Van Tendeloo & Vanstraelen; 

2008). Andra studier använder redovisningskonservatism som ett mått för revisionskvalitet i och med 

att måttet framhäver ett företags rapporterings-effektivitet i relation till dess lönsamhet (Ball & 

Shivakumar 2006; Basu, 1997; Francis, LaFond, Olsson & Schipper, 2004; Krishnan & Visvanathan, 

2008). Nedan följer en mer djupgående teoretisk analys om revisionskvalitetsmåtten 

resultatmanipulering och redovisningskonservatism. 

 

2.5.1 Studiens revisionskvalitetsmått 1 – Resultatmanipulering 

Schipper (1989) menar att resultatmanipulering är ett sätt för företag att justera det ekonomiska 

resultatet för att vilseleda investerare eller för att försöka styra utfallet av ett avtal. Andra studier 

beskriver begreppet på likvärdiga sätt: (1) Healey & Wahlen (1999) beskriver resultatmanipulering 

som ett sätt för företag att korrigera det finansiella resultatet, för att gynna det egna företaget. (2) 

Enligt Dechow, Ge & Schrand (2010) är resultatmanipulering ett sätt för företag att justera sina 

finansiella rapporter inom ramen för lagliga riktlinjer framtagna av beslutsfattande organ.  

 

Klienter som använder sig av stora revisionsbolag, presenterar i en större utsträckning rapporter som 

anses vara mer trovärdiga (Francis & Yu, 2009). Rapporterna anses vara mer fullständiga, felfria och 

neutrala vid hantering av resultatmanipulering i jämförelse med mindre revisionsbolag (Inaam & 

Khamoussi, 2016). Ett vanligt sätt att mäta resultatmanipulering är att jämföra förhållandet mellan 

diskretionära periodiseringar och icke-diskretionära periodiseringar, där en diskretionär periodisering 

är den oväntade överstigande nivån för en viss periodisering (Chen et. al., 2005; Defond & Park, 

2001). Diskretionära periodiseringar är ett sätt att manipulera resultat med hjälp av olika 

bokföringsrutiner samt metoder utan att ändra kassaflödet i företaget och som följer rådande lagar 

(Healy & Wahlen, 1999). 

 

Det finns empiriska bevis på att större revisionsbolag periodiserar mer, men använder sig av ett lägre 

antal diskretionära periodiseringar i jämförelse med mindre revisionsbolag (Francis, Maydew, & 
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Sparks, 1999). Samtidigt uppvisar större revisionsbolag mer försiktighet vid hantering av 

diskretionära periodiseringar till skillnad från mindre revisionsbolag, som ofta periodiserar sina 

kunders inkomster högre för att bibehålla goda kundrelationer (Becker et al., 1998). Det finns också 

ett positivt samband mellan företagslönsamhet och diskretionära periodiseringar för revisioner 

utförda av större revisionsbolag jämfört med mindre revisionsbolag (Krishnan, 2003). 

 

2.5.2 Studiens revisionskvalitetsmått 2 - Redovisningskonservatism 

Enligt Basu (1997) kan redovisningskonservatism beskrivas som kontroll av att företag kontinuerligt 

presenterar nyheter, som har förmågan att påverka ett företags aktievärde i ett tidigt skede. Watts 

(2003) beskriver att redovisningskonservatism gynnar den finansiella transparensen mellan 

avtalsparter, som i likhet med “agentteorin” kan innebära en reducerad risk för 

informationsasymmetri och en ökad transparens. 

 

Det finns ett tydligt samband mellan redovisningskonservatism och stora övervakande organ, där 

företag som övervakas av externa parter är mer benägna att presentera och upptäcka negativa nyheter 

i ett tidigt skede (Beekes et al., 2004). Lafond & Roychowdhury (2008) stärker Beekes et al. (2004) 

resonemang, då deras studie påvisar att när en företagsledning har mindre inflytande, tenderar företag 

oftare till att använda sig av konservativa resultatrapporter. Ett konservativt beteende gör det lättare 

för övervakande organ att granska företagsledningar, då risken för resultatmanipulering minskar till 

följd av begränsat opportunistiskt beteende (Watts, 2003), där redovisningskonservatism är ett 

centralt mått som kan härledas till företags finansiella resultat och kan leda till en högre nivå av 

företagslönsamhet (ibid.). 

 

2.5.3 Studiens riskmiljöers redovisningsförhållande 

Beroende på om redovisningssättet varit US GAAP eller IFRS värderas bokföring annorlunda 

(Mestelman, Mohammad & Shehata, 2015). Det investerarskydd som innefattas inom IFRS och US 

GAAP:s riktlinjer, kan anses vara ett viktigt element inom resultatmanipulering (Leuz Nanda & 

Wysocki, 2003). Ekonomier som har ett starkt investerarskydd och starka övervakande organ, 

tenderar till att ha en lägre nivå av resultatmanipulering (ibid.). Vidare kan revisionskvalitet och 

investerarskydd vara substitut till varandra vid begränsning av resultatmanipulering, där större 

revisionsbolag anses vara starkare övervakare (Van Tendeloo & Vanstraelen, 2008). De marknader 

som har högre investerarskydd och högre straff för revisorer har också mer tidsåtgång vid revisioner 

och högre revisionskostnader (Newman, Patterson, & Smith, 2005). Jaggi & Low (2011) styrker 
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förväntningar om att ett högre investeringsskydd är associerat med högre revisionskostnader, oavsett 

hur strikta reglerna är från olika säkerhetsorgan. 

 

Enligt Huijgen & Lubberink (2005) har USA ett starkare investeringsskydd av amerikanska företag 

än vad europeiska länder, i och med deras övervakningsorgan SEC. Det kan jämföras med Krishnan 

& Visvanathan, (2008) som menar att större revisionsbolag, inom en hög-riskmiljö som USA, 

påverkas mer om ett företag presenterar felaktiga finansiella rapporter jämfört med mindre 

revisionsbolag. Det kan i enlighet med Goh & Li (2011) vara en anledning till varför USA associeras 

till att upprätta mer konservativa finansiella rapporter. Vidare menar DeAngelo (1981) och Francis 

& Krishnan (1999) att större revisionsbolag levererar revisioner av en högre kvalitet inom USA för 

att skydda revisionsbolaget från eventuella rättsliga risker. Det innebär att det rättsliga förhållandet i 

USA kan vara en bidragande faktor till att större revisionsbolag har en högre rättslig risk, jämfört 

med mindre revisionsbolag, då större revisionsbolag har incitament till att inneha klienter som 

presenterar mer konservativa finansiella rapporter jämfört med europeiska länder. 

 

2.6 Mätning av studiens variabler 

Tidigare i den teoretiska referensramen har de allmänna definitionerna, företagsekonomiska teorier 

samt tidigare forskning om studiens samtliga undersökningsområden presenterats. Vidare avser 

studien att framhäva väsentliga faktorer som kan ha inverkan på respektive undersökning. 

Nedan följer en mer djupgående beskrivning av studiens revisionskvalitetsmätningar bestående av 

revisionsarvode, resultatmanipulering och redovisningskonservatism. 

 

2.6.1 Mätning av revisionsarvodet 

Måttet för revisionsarvode baseras på arvodet som större och mindre revisionsbolag fakturerar sina 

klienter. Enligt Simunic (1980) metodologi var de tre grundläggande faktorerna som påverkar 

revisionsarvodet: (1) Storlek (2) Risk (3) Komplexitet. 

 

(1) Studier efter Simunic (1980) påvisar att klienters storlek samvarierar med det antal timmar som 

en revisor behöver lägga ned på en revision, därför bör ett företags storlek vara positivt relaterad med 

revisionsarvodet (Choi & Wong 2007; Choi, Kim, Liu & Simunic, 2008; Choi, Kim, Kim & Zang, 

2010). Vidare beskriver Reynolds, Deis & Francis (2004) att högre företagstillväxt är associerat med 

högre revisionsarvode, där tillväxten bör ha en positiv inverkan på revisionsarvodet. (2) Andra studier 
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påvisar att revisorernas risktolerans för att hamna i en rättstvist kan ha en inverkan på 

revisionsarvodet, eftersom att revisorer tar ut ett högre revisionsarvode från mer riskfyllda klienter 

(Simunic 1980, Seetharaman, Gul & Lynn, 2002, och Antle, Gordon, Narayanamoorthy & Zhou, 

2006), därmed bör risktolerans ha en positiv relation med revisionsarvodet. Vidare menar Simunic & 

Stein (1996) att klienternas rörelseresultat kan ha en negativ relation till revisionsarvodet risktolerans, 

då revisionsarvodet är en årlig företagskostnad. (3) Studier framhäver att klienters komplexitet kan 

ha en positiv inverkan på revisionsarvodet, när revisioner anses omfattande (Choi & Wong 2007; 

Choi et al., 2008; Choi et al., 2010).  

 

2.6.2 Mätning av resultatmanipulering 

Som tidigare nämnt kommer denna studie fokusera på diskretionära periodiseringar som ett 

resultatmanipuleringsmått. Måttet baseras på det winsoriserade absoluta värdet för rörelsens 

diskretionära periodiseringar utifrån Defond & Park (2001) metodologi. Enligt Defond & Park 

metodologi beräknas diskretionära periodiseringar som skillnaden mellan årets periodiserade 

rörelsekapital och en förväntad nivå av rörelsekapitalets periodiseringar. Måttet innefattar med andra 

ord den avvikelse från årets periodiserade rörelsekapital som baseras från den normala nivån av 

periodiserat rörelsekapital. Defond & Park (2001) antyder att deras test är mer kraftfullt i jämförelse 

mot andra periodiseringstester. Andra studier stödjer Defond & Parks teori om att diskretionära 

periodiseringar har en högre förklaringsgrad jämfört mot studier som mäter företags totala 

periodiseringar, då företagsledningar har lättare att påverka dessa (Ashbaugh, Lafond & Mayhew, 

2003; Becker et al. 1998). 

 

För att mäta diskretionära periodiseringar behöver man kontrollera för faktorer som kan ha inverkan 

på resultatmanipuleringens utfall. Bartov, Gul & Tsui (2000) och Park & Shin (2004) menar att 

storlek på företag har en negativ relation med resultatmanipulering. Carey & Simnett (2006) menar 

att företags substansvärde och tillväxt har en positiv inverkan på resultatmanipulering. Kothari, Leone 

& Wasley (2005) framhäver att finansiellt överpresterande företag har en positiv relation med 

resultatmanipulering. Dechow, Sloan & Sweeney (1995) menar att företags skuldsättningsgrad kan 

ha en positiv inverkan på resultatmanipulering. Shan, Taylor & Walter (2011) menar att förändringar 

inom finansiering kan ha en positiv inverkan på resultatmanipulering. 
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2.6.3 Mätning av redovisningskonservatism 

Måttet för redovisningskonservatism avser att kontrollera hur aggressiva presenterare 

revisionsbolagsklienter är (Beekes et al., 2004). Det kan beskrivas som den tidslinje från att företag 

identifierar en nyhet som kan påverka dess marknadsvärde fram tills nyheten presenteras för 

investerare/samhälle (ibid.). Redovisningskonservatism tar hänsyn till ett företags årliga 

vinster/förluster och när ett företag presenterar dessa i sin rapport (ibid.) De klienter som använder 

sig av mer konservativa rapporter vid presentation av vinster, associeras till att vara mer känsliga vid 

dåliga nyheter jämfört med bra nyheter (ibid.). Å andra sidan kommer redovisningskonservatism vid 

presentation av vinster att variera beroende på övervakarens styrka (Khurana & Raman, 2004b). 

Något som kan påverka redovisningskonservatismens utfall är företagsledningens tendens att 

fokusera på egna bonusar, där det opportunistiska beteendet kan begränsas av starka övervakare 

(Beekes et al., 2004). Enligt tidigare studier kring revisionskvalitet associeras större revisionsbolag 

som starkare övervakare i jämförelse med mindre revisionsbolag (DeAngelo 1981; Francis & 

Krishnan 1999; Francis & Wang, 2008; Khurana & Raman, 2004b). 

 

2.7 Sammanfattning och framställande av hypoteser 

 

Utifrån tidigare skrivit är revisionsarvodet ofta associerad som resultatet för revisionskvalitet, där 

påverkande faktorer för revisionskvalitet är storlek, risk och komplexitet. Tidigare forskning påvisar 

att större revisionsbolag tar ut högre revisionsarvoden i och med att större revisionsbolag 

kompenserar för den rättsliga risken och för att klienter associerar större revisionsbolag med högre 

revisionskvalitet Tidigare har vi även framhävt revisionsarvodet som en indikator som frånskiljer en 

högre revisionskvalitet mot marknadsmakt. I och med dessa nämnda utgångspunkter förväntas 

revisionsarvodet i vår studie förhålla sig positivt för samtliga större revisionsbolag. Med beaktning 

från kapitel “1.5 Avgränsning” avgränsar denna studie, större revisionsbolag som B4 samt mindre 

revisionsbolagen som NB4, varav studiens första hypotes kan framställas: 

 

H1: Revisionsarvodet kommer vara högre för B4-revisionsbolag jämfört med NB4-

revisionsbolag. 

 

Enligt tidigare skrivet kan revisionskvalitet mätas på flera olika sätt, där vår studie valt att fokusera 

på två mått för revisionskvalitet baserat på företagslönsamhet (resultatmanipulering & 

redovisningskonservatism). För att mäta resultatmanipulering är denna studie inriktad på att 



Viktor Dahlström och Robin Danielsson 

19 

 

undersöka företags diskretionära periodiseringar. Tidigare studier framhävde att större revisionsbolag 

har lägre acceptans för diskretionära periodiseringar jämfört med mindre revisionsbolag, då mindre 

revisionsbolag är mer riskbenägna att slåss om marknadsandelar. Utifrån detta kan studiens andra 

hypotes tas fram: 

 

H2: Revisionskvalitetsmått 1: Resultatmanipuleringen kommer vara lägre för B4-

revisionsbolag jämfört med NB4-revisionsbolag. 

  

Vidare har redovisningskonservatism beskrivits som hur benägna klienter är att rapportera väsentliga 

företagshändelser i ett tidigt skede. I enlighet med agentteorin kan det tolkas som ett mått för 

informationsasymmetri mellan företagsledning och intressenter. Enligt tidigare skrivit fanns det 

resultat på att klienter till större revisionsbolag är mer benägna att rapportera om företagshändelser i 

ett tidigt skede, till följd av att större revisionsbolag är starkare övervakare i jämförelse med mindre 

revisionsbolag. I och med det förväntar vi oss att större revisionsbolag kommer att ha klienter som är 

mer aggressiva i sin rapportering. Utifrån ovan nämnt kan studiens tredje hypotes framställas:  

 

H3: Revisionskvalitetsmått 2: Redovisningskonservatismen kommer vara högre för B4-

revisionsbolag jämfört med NB4-revisionsbolag. 

 

Denna studie har som tidigare nämnt, valt länder med olika redovisningsförhållanden, där USA anses 

vara en hög-riskmarknad med redovisningsstandarden US GAAP och de europeiska länderna (Italien, 

Tyskland, Frankrike) anses som låg-riskmarknader med IFRS som redovisningsprincip. I enlighet 

med den institutionella teorin, lyfte tidigare studier fram att företag följer de formella och informella 

lagar och regler som finns inom respektive land. Då studiens regressioner endast kommer jämföra 

revisionskvalitetsförhållandet mellan större och mindre revisionsbolag för studiens länder, är 

hypoteserna uppbyggda med hänsyn tagen till de större revisionsbolagen. Tidigare forskning pekar 

på att det rättsliga förhållandet i USA kan bidra till en lägre nivå av resultatmanipulering jämfört med 

låg-riskmiljö baserade länder till följd av rädslan för rättsliga tvister. Vidare framhävde studier att de 

större revisionsbolagen i USA är mer påverkningsbara av de institutionella regelverken jämfört med 

mindre revisionsbolag. Det rättsliga förhållandet har också påvisats bidra till mer konservativa 

rapporter från de företag som är verksamma inom USA, till skillnad från länder med andra 

redovisningsförhållanden. Med hänsyn till ovan skrivet, kan vi nu framställa vår fjärde och femte 

hypotes. 

 



Viktor Dahlström och Robin Danielsson 

20 

 

H4: För USA är skillnaden mellan förekomsten av resultatmanipulering hos B4-klienter 

jämfört med NB4-klienter större än den är i Europa. 

 

H5: För USA är skillnaden mellan förekomsten av redovisningskonservatism hos B4-klienter 

jämfört med NB4-klienter större än den är i Europa. 
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2.8 Sammanfattningsmodell av teoretisk referensram 

 

Figur 1. Sammanfattningsmodell 
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3. Metod 

 

Följande kapitel avser att beskriva studiens samtliga metoddelar. Inledningsvis följer en beskrivning 

om studiens metodologiska delar: Forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsstrategi och den 

forskningsdesign, samt det tidsperspektiv som studien avser att förhålla sig till. Vidare redogörs 

studiens empiriska metodhantering, där insamling av data, populationens urval samt studiens bortfall 

redogörs. Fortsättningsvis beskrivs studiens valda analysmetoder, följt av förklaring av studiens 

valda mått och begrepp. Avslutningsvis framförs en genomgång av de kvalitetskriterier som studien 

förhållit sig till.  

 

 

3.1 Metodologi   

Beroende på vad en forskare vill få ut av sin studie, finns det flertalet olika metodologier som bör tas 

i beaktning för att leda sin studie mot rätt ändamål. Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2009) kan 

en forskningsprocess åskådliggöras i likhet med avskalande av en lök, där forskning utgår från det 

grundläggande skalet och stegvis skalas “lager för lager” inåt mot kärnan i forskningen. 

 

 

Figur 2. Forskningsprocess, egen modell med inspiration från Saunders et al (2009) 
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Det yttre skalet ska enligt Saunders et al. (2009) beskriva vilken forskningsfilosofi (Filosofier) en 

studie avser att använda samtidigt som nästkommande skal ämnar åt att bestämma en studies 

metodval (Metoder). Det ska jämförelsevis med Sohlberg & Sohlberg (2013) motsvara bestämmandet 

av en studies ontologiska och epistemologiska forskningstradition. 

 

Följande tre lager avser att bestämma den forskningsstrategi (Strategier), forskningsmetod (Val) samt 

det tidsperspektiv (Tidshorisont) en studie avser att använda menar Saunders et al. (2009). Dessa tre 

steg är enligt Sohlberg & Sohlberg (2013) den metodologiska traditionens synsätt för hur studien ska 

besvara dess framtagna frågeställningar/hypoteser. Längst in i löken är kärnan av forskningen, där 

detaljer kring empiriska metoder som urval och datainsamling ska beskrivas menar Saunders et al. 

(2009). I likhet med Saunders et al. (2009) lyfter Sohlberg & Sohlberg (2013) fram de tidigare 

filosofiska stegen som grunden till det metodologiska resultatet om hur en studie ska utformas. 

Fortsättningsvis följer en djupare analys om studiens anpassning utifrån Saunders et al. (2009) syn på 

metodologi. 

 

3.1.1 Forskningsfilosofi & forskningsansats 

I kapitel “3.1 Metodologi” beskrevs det att forskningsfilosofi berör den ontologiska 

forskningstraditionen som enligt Sohlberg & Sohlberg (2013) handlar om läran av varandet. Den 

ontologiska forskningstraditionen utgår från två olika synsätt: Objektivism samt konstruktivism 

(Bryman & Bell, 2013). Vår studie ämnar åt att upptäcka skillnader i revisionsarvode samt 

kvalitetsrelaterade differenser mellan B4/NB4-revisionsbolag, utan inblandning av egna subjektiva 

reflektioner. För att undvika en subjektiv bedömning bör en forskare, enligt Bryman & Bell (2013, 

s.42) utgå från ett objektivistiskt synsätt som de beskriver: 

 

“Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som säger att sociala företeelser och deras betydelse har 

en existens som är oberoende av sociala aktörer. Objektivism betyder också att sociala företeelser och 

de kategorier vi använder i vår vardag har en existens som är oberoende av aktörerna.”  

 

Bryman & Bell (2013) menar att användning av ett värderingsfritt objektivistiskt synsätt förespråkar 

den naturvetenskapsinriktade positivistiska filosofin. Positivismen är en epistemologisk tradition, 

vilket reflekterar hur en forskares synsätt påverkar en studie (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Som 

utgångspunkt för vår studie avser vi att använda empirisk fakta som är värderingsfri. Våra hypoteser, 
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som upprättats i teorikapitlet, är menade att testa den empiri som samlats in med hjälp av tidigare 

teoriers statistiska undersökningar. Det är en forskningsansats som klassificeras som deduktiv 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Efterföljden av (1) objektivt förhållningssätt, (2) positivistiskt synsätt, (3) deduktiv ansats, är att 

denna studie präglas mot en kvantitativ forskning. Det har haft stor påverkan för de metodologiska 

perspektivens vidare steg, vilket vi avser att skriva mer om i de tre efterföljande delkapitlen. 

 

  Kvantitativ Kvalitativ 

      

Huvudsaklig inriktning när det gäller     

vilken roll teorin ska spela i relation Deduktiv, teoriprövning Induktiv, teorigenerering 

till forskning     

      

      

Kunskapsteoretisk inriktning Naturvetenskaplig modell, Ett tolkande synsätt  

  framför allt positivism   

      

      

Ontologisk inriktning Objektivism Konstruktionism 

      

 

Figur 3. Grundläggande skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi från Bryman & Bell (2013) 

 

3.1.2 Forskningsstrategi 

I tidigare kapitel “3.1.1 Forskningsfilosofi & forskningsansats” framkom det att studien utgår från en 

kvantitativ ansats, vilket innebär att forskningsstrategi bör fokusera på kvantifiering av studiens 

insamlade data och analys (Bryman & Bell, 2013). Kvantitativ data beskrivs utgå från kvantifierbara 

värden som presenteras i form av mängdtermer bestående av tal eller siffror (Bryman och Bell, 2013; 

De Veaux, Velleman & Bock, 2016). Vanligtvis när en kvantitativ metod används i en studie, består 

kvantitativ data oftast av sekundära källor (Bryman & Bell, 2013).  

 

Bryman & Bell (2013) menar att en kvantitativ utformning är ett vanligare alternativ av 

forskningsstrategi då en studie utgår från en deduktiv ansats i form av hypotesprövning. Det kan 

likställas mot Sohlberg & Sohlberg (2013, s.145) beskrivning av hypotesprövning som deduktiv 

metod, där det gäller att: “formulera och testa specifika antaganden om den verklighet som studeras”. 
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Studiens sekundära insamling består av (1) Finansiell data inhämtad från “Thomson Reuters 

Datastream”, (2) Vetenskapliga artiklar. 

 

(1) Studiens sekundärt insamlade data är främst inhämtad från den finansiella databasen 

“Thomson Reuters Datastream” och består av kvantifierbara siffror från företags finansiella 

rapporter. Saunders et al. (2009) menar att kvantitativ rådata som samlas in i en studie måste 

omvandlas med hjälp av väsentliga modeller framtagna utifrån det filosofiska perspektiv som 

tidigare valts. Då vår studie utgår från den positivistiska filosofin är det enligt Bryman & Bell 

(2013) fördelaktigt att använda sig av kvantitativa modelltekniker eftersom att dessa ligger 

närmast det positivistiska synsättet.  

 

(2) Studien har även inhämtat tidigare vetenskapliga artiklar som legat till grund för studiens 

teoribildning och framställning av hypoteser. Hur insamlingen av de vetenskapliga artiklarna 

gått till presenteras mer i kapitel “3.2.1 Datainsamlingsmetod”. 

 

3.1.3 Forskningsdesign  

Vi har i föregående kapitel (3.1.2 Forskningsstrategi) nämnt att studien använder sekundärdata, som 

inhämtats från företags finansiella rapporter. Det innebär att studiens forskningsmetod baseras utifrån 

mono-metod, där studien förhåller sig till ett datainsamlingssätt istället för en kombination av flera 

(Saunders et al., 2009). I och med att studien endast använder sig av en mono-metod betyder det att 

studiens data, i ett tidigare skede, insamlats av annan part (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Den 

enskilda sekundära datainsamlingen framstår som en sekundäranalys, vilket innebär att forskare som 

ursprungligen tagit fram primär data, haft ett annat bakomliggande syfte än att vara tillgänglig 

sekundär data för vidare studier (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.1.4 Tidsdesign 

Enligt Saunders et al. (2009) finns det två olika tidsdesigner en studie kan utgå från: (1) Longitudinell 

design, (2) Tvärsnittsdesign. (1) Den longitudinella designen innebär att en studie utför jämförelser 

från en utvald population vid minst två olika tidpunkter där förutsättningarna är densamma (Bryman 

& Bell, 2013). (2) Tvärsnittsdesignen undersöker en population utifrån endast en utvald tidpunkt 

(ibid.). Denna studies tidsperspektiv utgår från räkenskapsåret 2015, där bakomliggande syftet är att 

undersöka om större revisionsbolag levererar en högre revisionskvalitet jämfört med mindre 

revisionsbolag och vidare utreda om revisionsarvodet ligger i linje med levererad revisionskvalitet 
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eller om det finns antydan om en obalanserad revisionsmarknad. Enligt Bryman & Bell (2013) är 

studien i enlighet med en tvärsnittsdesign, där data från urvalet insamlats under en och samma 

tidpunkt. Bryman & Bell (2013) beskriver även variation av olika fall, kvantitativ struktur samt 

benägenhet att finna ett sambandsmönster som tydliga tecken för en tvärsnittsstudie. För denna studie 

kommer sammanlagt data för 2518 företag från fyra olika länder att analyseras genom 

sekundäranalys, för att jämföra revisionskvalitet i olika riskmiljöer. 

 

3.2 Empirisk metod 

Under kapitel “3.1.1 Forskningsfilosofi & Forskningsansats” nämnde vi att studien utgår från ett 

positivistiskt synsätt, vilket innebär att studien fokuserar på empirisk realism (Bryman & Bell, 2013). 

Bryman & Bell (2013, s. 37) beskriver empirisk realism som “att man med hjälp av lämpliga metoder 

kan förstå verkligheten”, vilket vi tolkar som en grund för belysning om hur insamling av studiens 

data utförts. Ett första steg för vår empiriska metod är att under vidare delkapitlen beskriva hur 

insamling av studiens data, studiens populationsurval samt faktorer som påverkat studiens bortfall 

gått till. 

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Tidigare i kapitel “3.1.3 Forskningsdesign” har det nämnts att denna studie använt sig av mono-

metod, vilket innebar att studiens insamlade data baseras på kvantifierbara sekundärkällor. För att 

möjliggöra studiens syfte insamlades kvantitativ data från Thomson Reuters Datastream, likt tidigare 

forskning inom revisionskvalitet (Campa, 2013; Chan, Ezzamel, & Gwilliam, 1993; Demartini & 

Trucco, 2016), som anses vara en av världens största databaser för finansiella rapporter (Forte & 

Oppenheim, 2011). Till denna studie har vi haft tillgång till den fullständiga versionen av Datastream, 

vilket tillhandahållits av vår handledare Jan Svanberg. Utifrån Datastreams olika funktioner, har vi 

avgränsat sökningarna mot studiens utvalda börsindex, vilka tidigare nämnts i kapitel “1.5 

Avgränsning”. Till följd av att vår studie använder sig av olika länder i undersökningen, uppstår det 

en oklarhet om olika redovisningsvalutor kan jämföras mot varandra. För att säkerställa att länderna 

är jämförbara, har två separata steg tagits i beaktning. Det första steget är en avgränsningsfunktion 

inom Datastream som avgränsar urvalet till att företag redovisar i Euro för Europa och US-dollar för 

USA. Det andra steget använder en funktion inom Datastream som tar hänsyn till olika 

redovisningsförhållanden (IFRS/US GAAP) som tidigare beskrivits i kapitel “2.3 

Redovisningsprinciper och lagar inom olika riskmiljöer”. Efter studiens avgränsning mot respektive 

land, valuta och redovisningsprincip, har data inhämtats för sammanlagt 2518 företag. 
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Valet av studiens kvantitativa karaktär, där den sekundära insamlingsmetoden utgick från 

Datastream, bidrog till vår studies omfattande urval. I och med att denna studie inriktat sig på samtliga 

företag för de utvalda ländernas största börsindex, har urvalet en hög precision och en låg nivå av 

samplingsfel jämfört med om studien endast använt ett slumpmässigt- eller sannolikhetsurval 

(Bryman & Bell, 2013). Samtidigt visste vi att det i princip var omöjligt att samla in en större mängd 

data på annat sätt än vid sekundär insamlingsmetod, eftersom att studenter behöver ta hänsyn till tids- 

och kostnadsmässiga aspekter (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2009).  

 

Denna studie har samlat in övriga sekundärkällor från Högskolan i Gävles databaser: Discovery, 

EBSCO, Emerald och Google Scholar. Sekundärkällorna hämtade från Högskolan i Gävles databaser 

består av vetenskapliga artiklar och E-böcker. Övrig litteratur har inhämtats från Uppsalas 

stadsbibliotek, Knivsta bibliotek eller köpts in. 

 

3.2.2 Populationens urval 

Bryman & Bell (2013) beskriver en studies population som ett mätvärde av hur representativt en 

studies urval är som helhet. I och med att denna studie har samlat in sekundärdata från fyra olika 

länder, bör studiens data vara enhetligt inhämtad, samtidigt som den bör vara representativ för 

respektive land. För att uppnå kriterierna har vi utifrån Datastream valt att utgå från det börsindex 

inom respektive land, som innehar flest registrerade noterade företag: USA = Nasdaq, Italien = Milan 

Stock Exchange, Tyskland = Deutsche Boerse AG och Frankrike = Euronext. I enlighet med Bryman 

& Bells (2013) resonemang kring urvalets representativitet, innebär det att vår studies resultat från 

respektive land kan generaliseras och jämföras med andra länder och börsindex. 

 

Vidare menar Bryman & Bell (2013) att när en studies totala population används, men delas upp i två 

åtskilda grupper benämns det som subgrupper. För denna studie är varje land en egen population som 

vidare delas in i två olika subgrupper: B4-revisionsbolag och NB4-revisionsbolag. I Tabell 1 nedan 

sammanställs uppdelningen för den totala populationen för respektive land och dess subgrupper. 

Totalt har det inom respektive land analyserats: 212 företag (Italien), 408 företag (Tyskland), 518 

företag (Frankrike) och 1380 företag (USA).  
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Tabell 1. Populationens fördelning år 2015 

      

Antal 

företag 
  

Procent 

% 

Italien           

    B4     189   89,2 

    NB4     23   10,8 

Totalt     212   100 

            

Tyskland           

    B4     309   75,7 

    NB4     99   24,3 

Totalt     408   100 

            

Frankrike           

    B4     417   80,5 

    NB4     101   19,5 

Totalt     518   100 

            

USA           

    B4     1001   72,5 

    NB4     379   27,5 

Totalt     1380   100 

 

3.2.3 Bortfall 

Bryman & Bell (2013) beskriver bortfall som otillgänglig enhetsdata som relaterar till studiens syfte, 

men av någon anledning inte är tillgänglig för studiens skribenter. I denna studie uppstod bortfall av 

två anledningar: (1) Informationsbrist inom databasen Datastream, där vi avstod från data som inte 

hade fullständiga variabler för våra regressioner. (2) Företag som har brutet räkenskapsår, då vi 

tidigare i kapitel “3.1.4 Tidsdesign” beskrivit att vi använder oss av en tvärsnittsdesign, där en av de 

viktigaste faktorerna var att populationen använder sig av en bestämd tidpunkt. Därför har vi valt att 

utesluta all data som inte hör till räkenskapsåret 2015. Med hjälp av Datastreams 

avgränsningsfunktioner har vi gallrat bort de bolag som inte har komplett data eller fel räkenskapsår. 
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Tabell 2. Population, bortfall och urval 

 

Studiens populationer   Antal 

      

Italien     

    Före bortfall   263 

    Bortfall   -51 

    Efter bortfall   212 

      

Tyskland     

    Före bortfall   656 

    Bortfall   -248 

    Efter bortfall   408 

      

Frankrike     

    Före bortfall   877 

    Bortfall   -359 

    Efter bortfall   518 

      

USA     

    Före bortfall   1836 

    Bortfall   -456 

    Efter bortfall   1380 
 

 

I och med att Datastream inte kunde urskilja om vissa av de börsnoterade företagen använde sig av 

B4/NB4-revisionsbolag, går det inte att utföra en bortfallsanalys då bortfallen inte kan särskiljas från 

varandra. Tabell 2, presenterar därmed en sammanställning av vilka företag som föll bort vid 

insamling av data från Datastream för respektive börsindex. 

 

3.3 Studiens analysmetoder 

Tidigare har vi nämnt studiens syfte som att undersöka om större revisionsbolag levererar en högre 

revisionskvalitet jämfört med mindre revisionsbolag och vidare utreda om revisionsarvodet ligger i 

linje med levererad revisionskvalitet. Utifrån syftet har studiens teoretiska referensram lyft fram 

tidigare empiriska undersökningar som tagit fram representativa mått för revisionsarvode (se kapitel 

”2.6.1 Mätning av revisionsarvodet”), resultatmanipulering, (se kapitel “2.6.2 Mätning av 

resultatmanipulering”) och redovisningskonservatism (se kapitel “2.6.3 Mätning av 

redovisningskonservatism”). För att undersöka dessa mått har tidigare studier för revisionsarvode 

(Gonthier-Besacier & Schatt, 2007; Reynolds et al., 2004; Simunic, 1980), resultatmanipulering 

(Ashbaugh et al., 2003; Dechow et al., 1995; Shan et al., 2011) och redovisningskonservatism 
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(Francis & Wang 2008; Lafond, & Roychowdhury, 2008; Sultana, 2015) använt multipla 

regressionsanalyser. 

 

Innan studiens huvudsakliga multipla regressioner presenteras, avser vi att först framföra en 

beskrivning av studiens framtagna deskriptiva data samt korrelationsanalys. Craven & Islam (2011) 

framför att en multipel regression är ett mer tillförlitligt mått att utgå från vid en studies analys, men 

att deskriptiv data och en korrelationsanalys innan en multipel regression anses bidra till en 

överskådlig första bild av studiens riktning. Vidare har vi även med hjälp av SPSS analyserat och 

granskat eventuella felkällor som kan uppkomma vid en multipel regression, innan användning av 

studiens regressioner. Analys och granskning av dessa felkällor tas upp löpande för respektive 

analysmetod när väl en felkälla kan förekomma. 

 

3.3.1 Analysmetod av deskriptiv statistik 

Enligt De Veaux et al. (2013) och Craven & Islam (2011) är deskriptiv statistik ett grundläggande 

steg i en kvantitativ uppsats för att få en första inblick om vad slutresultatet kan bli. Chatterjee & 

Simonoff (2013) menar att en studies deskriptiva statistik, sällan skiljer sig mot en studies 

regressionsresultat. I enlighet med De Veaux et al. (2013), Craven & Islam (2011) och Kabacoff 

(2015) anser vi att en sammanställning av deskriptiv statistik bidrar till ett visuellt första steg av vår 

studies resultat. Vår studies deskriptiva data kommer att framställas i kapitel “4.1. Studiens 

deskriptiva data” 

 

För att undvika att vi presenterar felaktiga slutsatser vid analysen av framtagen deskriptiv statistik för 

vår studies respektive land, har vi valt att analysera studiens deskriptiva data i två steg: (1) Visuell 

analys innan granskning av felkällor (2) Analys efter granskning av missvisande felkällor. 

 

(1) Enligt Craven & Islam (2011) är det vanligt att forskare vanligt stirrar sig blint på studiens 

deskriptiva data utan att ta hänsyn till statistisk signifikans mellan studiens variabler. Vi har i 

vår studie först valt att läsa deskriptiv statistik rakt av utan att ta hänsyn till signifikansnivåer, 

för att se om det skiljer sig mot nästkommande steg.  

 

(2) I detta steg har vi valt att utföra ett dubbelsidigt t-test för att jämföra om det uppstår någon 

form av signifikant skillnad mellan B4/NB4-klienter. Enligt Kabacoff (2015) kan ett 
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dubbelsidigt t-test användas vid en jämförelseanalys av en studies subgrupper för en 

deskriptiv tabell. 

 

3.3.2 Pearsons korrelationstest 

Studiens slutliga undersökningsmetod består av multipla regressioner som tidigare nämnts i kapitel 

“3.2 Studiens analysmetoder” och som vi avser att beskriva i kapitel “4.2.3 Multipla regressioner”. 

Det finns dock ett flertal steg som bör tas i beaktning innan regressionen utförs. Enligt De Veaux et 

al. (2013) är ett första steg, innan en regression upprättas, att kontrollera för eventuella felkällor. De 

vanligaste felkällorna som kan förekomma i en multipel regression är uppkomsten av 

multikollinearitet och heteroskedasticitet (heteroskedasticitet beskrivs i kapitel “4.2.4 Multipla 

regressionsanalyser”). Chatterjee & Simonoff (2013) och De Veaux et al. (2013) beskriver att 

multikollinearitet inträffar när regressionsmodellens valda variabler är för nära korrelerade. Vidare 

menar de att det uppstår en oklarhet om en multipel regression påvisar samma resultat om en av de 

två variabler som är för nära korrelerade med varandra utesluts. 

 

För att undersöka om multikollinearitet uppstår i våra variabler, har vi valt att använda oss av Pearsons 

korrelationsmatris och ANOVA:s F-test (ANOVA:s F-test beskrivs mer i kapitel “4.2.4 Multipla 

regressioner”). Enligt Kabacoff (2015) och De Veaux et al. (2013) är Pearsons korrelationsmatris en 

bivariat analys, vilket beskrivs som jämförelsen mellan två variablers medelvärden. Syftet med att 

denna studie använder sig av Pearsons korrelationstest är att överskådligt stämma av om det 

uppkommer multikollinearitet för studiens variabler, om multikollinearitet inte uppkommer, är 

variablerna acceptabla för en multipel regression (Chatterjee & Simonoff, 2013).  

 

3.3.3 Multipla regressionsmodeller 

Enligt Chatterjee & Simonoff (2013) och De Veaux et al. (2013) används en multipel 

regressionsmodell när en studie avser att mäta fler än två oberoende/kontroll-variabler mot en 

regressions beroende variabel. I vår studie avser vi att mäta tre olika multipla regressioner, där tre 

olika beroende variabler ställs mot ett flertal kontrollvariabler och en dummy variabel. Vi kommer i 

kapitel “3.4 Operationalisering” att förklara uppbyggnaden av samtliga multipla regressioner. Innan 

fördjupning inom en regression är det bra för en uppsats transparens att belysa väsentliga processer 

(Bryman & Bell 2013). 
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I och med att studien använder sig av multipla regressioner har vi, med inspiration från De Veaux et 

al. (2013) grundstruktur för en multipel regressionsmodell, utformat studiens samtliga multipla 

regressioner från denna grund. 

 

 

Formel 1. Egen modell inspirerad från De Veaux et al. (2013) regression 

 

I föregående kapitel (3.3.2) beskrev vi att de vanligaste felkällorna som kan uppkomma vid en 

multipel regression är multikollinearitet och heteroskedasticitet. Vi nämnde även att Pearsons 

korrelationsmatris var en första kontroll för multikollinearitet. Heteroskedasticitets-fel har vi tidigare 

inte beskrivit, varav vi i följande delkapitel avser att framföra en mer detaljerad beskrivning vid dess 

framkomst i texten. Då vi varken vill utesluta multikollinearitet eller heteroskedasticitet utifrån ett 

statistiskt test, har vi valt att använda statistikprogrammet SPSS funktion “Analysis of Variance” 

(ANOVA) för avstämning av både multikollinearitet och heteroskedasticitet i studiens multipla 

regressionsmodeller. Samtidigt har studien använt sig av ytterligare en SPSS funktion för 

heteroskedasticitets-test kallad kollinearitetsstatistik. 

 

Det första vår studie använt sig av för att mäta ett eventuellt heteroskedasticitets-fel är kollinearitets 

statistik. Enligt Chatterjee & Simonoff (2013) och De Veaux et al. (2013) framkommer 

heteroskedasticitets-fel i en multipel regression när de utvalda mätvariablernas varians skiljer sig 

signifikant mellan varandra. Det är enligt ovan nämnda referenser ett annat ord för snedfördelning. 

Vidare nämner Chatterjee & Simonoff (2013) att en multipel regressions variabler ska uppnå 

homoskedasticitet, vilket enligt De Veaux et al. (2013) är en uttrycksbenämning om att variablerna 

inte överskrider den kritiska gränsen för snedfördelning. Med hjälp av SPSS kollinearitetsstatistik 

kan vi stämma av våra multipla regressioners variablers kritiska gräns utifrån två olika värden: 

Variablernas toleransnivå och “Variance Inflation Factor” VIF. Avgörandet om en studies variabler 

uppnår homoskedasticitet i en multipel regression ska kollinearitetsstatistikens toleransnivå> 0.2 

(Menard, 2002) och VIF-värdena <10 (Bowerman & O’Connell, 1990). 
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ANOVA:s F-test används vid multipla regressioner för att ta fram en total signifikansnivå för samtliga 

variabler i en regression (Chatterjee & Simonoff, 2013). Med andra ord beskriver ANOVA F-test den 

multipla regressionens totala signifikansnivå. Enligt Chatterjee & Simonoff (2013) kan ANOVA:s F-

test stämmas av utifrån två mått (1) F-värde (2) Signifikansnivå. Enligt Chatterjee & Simonoff (2013) 

är F-värdet i ANOVA fram beräknat från två grunder: (1.1) Skillnader i regressionsvariablernas 

varians samt (1.2) hur korrelerade variablerna är med varandra. Chatterjee & Simonoff (2013) menar 

att ju högre F-värdet är desto närmre ligger de valda variablernas varianser, vilket innebär att risken 

för heteroskedasticitets-fel mellan variablerna minskar. Vidare menar de också att ett högt F-värde 

även utesluter multikollinearitet. Det andra måttet i ANOVA (2) är den sammanlagda 

signifikansnivån. Enligt Chatterjee & Simonoff (2013) och De Veaux et al. (2013) är signifikansnivå 

0.05 ett vanligt förekommande utgångsvärde för acceptabel signifikansnivå i en multipel regression, 

dock menar Chatterjee & Simonoff (2013) att ju lägre signifikansnivån är desto trovärdigare är 

regressionen. 

 

Att ta i beaktning vid användning av ANOVA F-test vid multipla regressioner är att det finns två 

varianter av tester: Ensidigt ANOVA & tvåsidigt ANOVA (Chatterjee & Simonoff, 2013; Kabacoff, 

2015). Det ensidiga ANOVA används när studiens tillvägagångssätt har byggt upp, med hjälp av 

hypoteser, en viss förväntan av studiens utgång (ibid.) Det tvåsidiga ANOVA används i studier där 

det inte finns några specifika förväntningar om studiens riktning (ibid.). Då vår studie grundar sig 

från hypoteser, som innehar en förväntan utifrån tidigare teorier, har vi använt oss av ett ensidigt 

ANOVA-test. 

 

Efter ANOVA:s F-test har vår studie tagit determinationskoefficienten (R2) i beaktning. Chatterjee 

& Simonoff (2013) beskriver determinationskoefficienten som ett mått om hur stor förklaringskraft 

oberoende/kontrollvariabler har tillsammans på den beroende variabeln i en regression. Kabacoff 

(2015) menar att determinationskoefficientens värden förekommer från en skala (0–1) där “0” innebär 

att de oberoende/kontroll-variablerna i regression inte alls förklarar utgången av den beroende 

variabeln och “1” innebär att förklaringskraften är fullständig. Vi kommer i våra multipla regressioner 

först att analysera determinationskoefficienterna för att belysa regressionernas totala förklaringskraft 

innan vidare individuella jämförelser mellan studiens variabler. 

 

Det sista vi avser att analysera i samtliga multipla regressioner, är SPSS enkelsidiga t-test. Enligt De 

Veaux et al. (2013) används ett enkelsidigt t-test för att jämföra individuella skillnader i medelvärde 

mellan en regressions beroende variabel och dess oberoende/kontrollvariabler. Vidare menar De 
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Veaux et al. att det finns olika trovärdighetsstyrkor för ett ensidigt t-test: 0,01 (stark signifikans), 0,05 

(signifikant) samt 0,1 (signifikant, men bör vidare tolkas med försiktighet). Studiens resultat avser att 

följa dessa tre signifikansnivåer vid analys av studiens beroende variabel jämfört med 

oberoende/kontrollvariabler i regressionen, men med en viss försiktig inställning till signifikansnivån 

0,1. 

 

3.4 Operationalisering 

Innebörden av operationalisering är att utifrån ett visst antal bestämda och mätbara kriterier förklarar 

vad ett visst begrepp betyder (Eriksson & Hultman, 2014). För detta kapitel ska studiens samtliga 

begrepp och variabler inom respektive regression belysas. Det första steget avser att förklara 

begreppen: Beroende, oberoende och kontrollvariabler. Steg två avser att presentera studiens multipla 

regressioner för revisionsarvode, resultatmanipulering och redovisningskonservatism. 

 

3.4.1 Beroende och oberoende variabel 

Vid statistiska mätningar används två olika typer av mätvärden: Beroende och oberoende variabler 

(Bryman & Bell, 2013). Den oberoende variabeln kallas för den variabeln som undersöker kausala 

förhållanden till den beroende variabeln (ibid.). För att jämföra två olika förhållanden kan även en 

dummyvariabel inkluderas (Chatterjee & Simonoff, 2013). En dummyvariabel kan inneha två värden, 

antingen “0” eller “1”, för att särskilja två olika grupper från varandra (ibid.). De beroende och 

oberoende variablerna som denna studie avser att använda, beskrivs mer i kapitel “3.4.3 Utredning 

av revisionsarvodet, 3.4.4 Mått på resultatmanipulering och 3.4.5 Mått på redovisningskonservatism” 

 

3.4.2 Kontrollvariabler 

För att studien ska bli mer trovärdig och vara säker på att den kausalitet som uppstår är tillförlitlig 

och inte endast visar ett skenbart förhållande, kan en eller flera kontrollvariabler inkluderas (Bryman 

& Bell, 2013). Kontrollvariabler inkluderas i en regression för att statistiskt utreda hur eventuella 

externa effekter kan påverka en studies resultat (Chatterjee & Simonoff, 2013). Kontrollvariabler är 

ett komplement inom regressionsanalyser då ramverk för multipla regressionsmodeller kan hålla 

variablers värden statiska till skillnad från t.ex. observationsdata (Chatterjee & Simonoff, 2013). 

Denna studie avser att ha ett flertal kontrollvariabler som närmare beskrivs i kapitel “3.4.3 Utredning 

av revisionsarvodet, ”3.4.4 Mått på resultatmanipulering” & ”3.4.5 Mått på 

redovisningskonservatism” 
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3.4.3 Utredning av revisionsarvodet 

För att utreda om B4-klienter får betala ett högre revisionsarvode jämfört mot NB4-klienter, i enlighet 

med studiens syfte och avgränsning, används en multipel regressionsmodell som utgår från 

revisionsbolags fakturerade revisionsarvode till sina klienter. Den multipla regressionen är uppbyggd 

från den beroende variabeln (LNARV) i samverkan med den oberoende variabeln 

revisionsbolagsklient (B4/NB4) samt andra kontrollvariabler som kan ha inverkan på 

revisionsarvodet.  

 

Regressionsmodellen ser ut enligt följande: 

 

Formel 2. Regressionsmodell 1 ”Revisionsarvodet” 

 

Den beroende variabeln revisionsarvode (LNARV) utgår från studiens syfte att undersöka skillnader 

i revisionsarvodet mellan större och mindre revisionsbolag. Revisionsarvodet har beräknats i logaritm 

form för att motverka extrema mätvärden, likt Hay et al. (2006). Med andra ord har studiens 

revisionsarvode tagits fram enligt följande: 

 

LNARV             Naturlig logaritm av revisionsarvode  

 

Inom regressionsmodellen inkluderas B4/NB4 som en oberoende dummyvariabel för att testa 

studiens syfte om B4-revisionsbolags klienter får betala ett högre revisionsarvode i jämförelse med 

NB4-klienter. B4/NB4 är variabeln som skiljer klienter mellan varandra, där B4-klienter 

symboliseras av “1” och NB4-klienter symboliseras av “0”. Dummyvariabeln B4/NB4 utreder om 

högre revisionsarvoden existerar för B4-klienter och om detta är fallet bör koefficienten b1 vara 

positiv och signifikant. Dummyvariabeln för denna regression definieras enligt följande:  

 

B4/NB4       1 för B4 klienter annars 0 

 

I enlighet med kapitel “2.7.1 Mätning av revisionsarvodet” har ett flertal faktorer presenterats som 

kan ha en inverkan på revisionsarvodet. För att undvika att dra felaktiga slutsatser har dessa faktorer 

inkluderats som kontrollvariabler i den multipla regressionen. Studiens valda kontrollvariabler har i 
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likhet med Simunic (1980) metodologi delats in i tre delkategorier: (1) storlek, (2) risk, (3) 

komplexitet.  

 

(1) Tidigare studier kring revisionsarvode framhäver naturlig logaritm av totala tillgångar (LNTT) 

som ett positivt beräkningsvärde för revisionsarvodets storlek (Choi & Wong 2007; Hay et al. 2006; 

Simunic 1980). Andra studier menar att ett företags substansvärde (MBV) har en positiv inverkan 

med storlek och revisionsarvodet (Reynolds et al., 2004). Denna studie har i likhet med ovan nämnda 

studier använt dessa variabler enligt följande: 

 

LNTT        Naturlig logaritm av totala tillgångar    

 

MBV            Marknadsvärde 

         Bokfört värde 

 

(2) Tidigare studier påvisar att revisorers risktolerans kan ha inverkan på revisionsarvodet till följd 

av riskfyllda klienter, där studier lyft fram företags: Nettoförlust (NF), skuldsättningsgrad (SSG) och 

kassalikviditet (KKL) som positivt påverkar revisionsarvodet (Simunic 1980, Seetharaman et al., 

2002, och Antle et al., 2006). Vidare menar en annan studie att klienters rörelseresultat har en negativ 

relation till revisionsarvodet risktolerans, beräknat som return on assets (ROA)  (Simunic & Stein 

1996). Denna studie har i likhet med ovan nämnda studier använt dessa variabler enligt följande: 

 

 

NF    1 när ett företag rapporterar nettoförlust   

annars 0 

 

  SSG        Justerade skulder 

     Justerat eget kapital 
 

KKL         Klienternas kassalikviditet 
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ROA        Rörelseresultatet 

       Totala tillgångar  
 

(3) Tidigare studier kring revisionsarvoden påvisar att komplexa revisioner, beräknat som summan 

av inventarier och fordringar (SIF), kan ha en positiv inverkan på revisionsarvodet (Choi & Wong 

2007; Choi & Wong 2008; Choi & Wong 2010). Denna studie har i likhet med ovan nämnda studier 

använt denna variabel enligt följande: 

 

SIF        Inventarier och fordringar 

                 Totala tillgångar från  

        innevarande räkenskapsår 

 

3.4.4 Mått på resultatmanipulering 

För att utreda om större revisionsbolag utövar en högre revisionskvalitet jämfört med mindre 

revisionsbolag, i enlighet med studiens första del av syftet, beskrivs i detta kapitel en av två multipla 

regressionsmodeller för revisionskvalitet. Den första regressionsmodellen undersöker B4/NB4-

klienters resultatmanipulering i form av diskretionära periodiseringar utifrån Defond & Parks (2001) 

metodologi. För att få fram vad Defond & Park nämner som “winsoriserade absoluta värdet av 

diskretionära periodiseringar” (RDP) utförs tre steg i nämnd ordning: (1) Diskretionära 

periodiseringar divideras med totala tillgångar för att anpassas efter företagsstorlek. (2) Beräkna fram 

det absoluta värdet för diskretionära periodiseringar, för att ta hänsyn till resultatmanipulering istället 

för inkomstpåverkande beslut. (3) Justera för eventuella ”utomliggande” variabler som kan påverka 

medelvärdet, där samtliga diskretionära periodiseringar winsoriserats med en 95 procents 

winsorisation. Därefter inkluderas RDP i “Regressionsmodell 2: Resultatmanipulering” nedan, med 

den oberoende variabeln B4/NB4 samt andra kontrollvariabler som kan ha inverkan på 

resultatmanipulering.  

 

 

Formel 3. Regressionsmodell 2 ”Resultatmanipulering” 

 

Den beroende variabeln (RDP) utgår från en del av studiens syfte, att undersöka skillnader i 

revisionskvalitet mellan större och mindre revisionsbolag. RDP har beräknats som det winsoriserade 
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absoluta värdet av diskretionära periodiseringar, likt Defond & Park (2001). Med andra ord har 

studiens beroende variabel tagits fram enligt följande: 

 

RDP Winsoriserade absoluta värdet av      

diskretionära periodiseringar  

 

Variabeln B4/NB4 inkluderas i regression för att utreda om B4-revisionsbolagens klienter använder 

en högre/lägre nivå av resultatmanipulering i jämförelse med NB4-revisionsbolag. B4-klienter 

symboliseras av “1” och NB4-klienter symboliseras av “0”. Dummyvariabeln B4/NB4 utreder om 

det existerar en högre resultatmanipulering, där en negativ B4/NB4 koefficient förväntas, då tidigare 

studier menar att B4-revisionsbolag har en lägre acceptansnivå för resultatmanipulering (Becker et. 

al, 1998; Francis et al. 1999). Dummyvariabeln för denna regression definieras enligt följande: 

 

B4/NB4            1 för B4 klienter annars 0  

 

Därefter inkluderas ett antal kontrollvariabler i regressionen, som kan influera klienters nivå av 

resultatmanipulering. Naturlig logaritm av totala tillgångar (LNTT) inkluderas då 

resultatmanipulering har en negativ relation med storleken på företaget (Bartov et al., 2000; Park & 

Shin, 2004). 

 

LNTT             Naturlig logaritm av totala tillgångar 

 

Ett företags tillväxt kan relateras till dess lönsamhet och kan vara en påverkande faktor för ett företags 

resultatmanipulering, där marknadsfört värde genom bokfört värde (MBV) och företagets 

nettoförsäljning (FNF) inkluderas som kontrollvariabler i enlighet med Carey & Simnett (2006). 

 

MBV               Marknadsvärde 

            Bokfört värde 
 

FNF              Årlig förändring av nettoförsäljningen 

 

Sedan inkluderas kassaflöde från rörelsen (KFR) och return on assets (ROA) i regressionen för att 

kontrollera för överpresterande företag, vilka kan påverka resultatmanipulering (Kothari et al. 2005). 

 

0 
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KFR                Kassaflöde från rörelsen 

                     totala tillgångar 

 

ROA                Rörelseresultatet 

                      Totala tillgångar 

 

Andra studier har funnit att skuldsättningsgrad (SSG) är positivt relaterad med resultatmanipulering 

(Dechow et al., 1995), och kommer att inkluderas i vår regression. 

 

SSG                   Justerade skulder 

                Justerat eget kapital  
 

Vidare bör förändringar inom finansiering kontrolleras, då det annars kan det leda till felaktiga 

slutsatser och därför inkluderas förändring av totala skulder (FTS) samt förändring av eget kapital 

(FEK) för att kontrollera skulder och förändring i aktiekapital (Shan et al., 2011). 

 

FTS                 Årlig förändring av totala skulder 

 

FEK               Årlig förändring av eget kapital 

 

3.4.5 Mått på redovisningskonservatism 

För att utreda om större revisionsbolag utövar en högre revisionskvalitet jämfört med mindre 

revisionsbolag, beskrivs i detta kapitel den andra multipla regressionsmodellen för revisionskvalitet. 

Måttet för redovisningskonservatism baseras från Beekes et al. (2004) metodologi om hur aggressiva 

rapporterare B4/NB4-klienter är. Regressionsmodellen för redovisningskonservatism beskrivs nedan: 

 

 
Formel 4. Regressionsmodell 3 ”Redovisningskonservatism” 

 

I enlighet med Beekes et al. (2004) använder denna studie vinst per aktie (VPA) som den beroende 

variabeln vid undersökning av redovisningskonservatism hos företag. VPA är den variabel som testar 

klienternas aggressivitet vid rapportering av vinster mellan åren.  

 

VPA                 Årlig förändring av vinst per aktie 
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Variabeln B4/NB4 har inkluderats för att utreda om B4-klienter är mer konservativa rapporterare i 

jämförelse med NB4-klienter. B4-klienter symboliseras av “1” och NB4-revisionsbolag symboliseras 

av “0”. Dummyvariabeln B4/NB4 utreder om det existerar en högre redovisningskonservatism. 

Vidare har ytterligare en kontrollvariabel inkluderat i enlighet med Beekes et al (2004) som menar 

att ett företags avkastning bör inkluderas för att utreda vilka av klienterna som rapporterar en negativ 

avkastning (NA) och vilka som rapporterar en positiv avkastning. Dummyvariablerna för denna 

regression definieras enligt följande: 

 

B4/NB4                  1 för B4 klienter annars 0 

 

NA                  1 om avkastningen är negativ annars 0  

 

Inom regressionen för redovisningskonservatism omfattas tidslinjerna mellan bra nyheter av 

koefficienten avkastning (AVK) som symboliseras av NB4-klienter, medan koefficienten 

AVK*B4/NB4 omfattas av tidslinjens effekt för B4 klienter (Beekes et al., 2004). Om B4-klienter är 

aggressiva rapporterare kommer AVK att vara signifikant större än vad AVK och AVK*B4/NB4 är 

tillsammans, därför förväntas AVK*B4/NB4 vara negativ och signifikant (ibid.). 

 

AVK                   Årlig förändring av avkastning 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

För att utreda om företagsekonomisk forskning uppnår en viss nivå, ska den som läser ett arbete ha 

möjlighet att följa författarnas tillvägagångssätt genom hela studien (Bryman & Bell, 2013; Eriksson 

& Hultman 2014; Sohlberg & Sohlberg, 2013). För att bidra till en ökad förståelse, finns det ett antal 

kvalitetskriterier som behöver uppfyllas: Reliabilitet, replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell, 

2013; Eriksson & Hultman, 2014). Utifrån dessa kriterier har denna studie dokumenterat och förklarat 

respektive steg i processen. Fortsättningsvis för detta kapitel avser en sammanställning om 

innebörden av reliabilitet, replikerbarhet och validitet samt hur denna studie anpassat sig efter dessa 

steg. 
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3.5.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman & Bell (2013) är reliabiliteten ett av de viktigaste kvalitetskriterierna att ta i beaktning 

vid en kvantitativ undersökning. Reliabiliteten handlar om hur tillförlitligt en studies resultat är och 

om samma resultat kan uppnås om studien utförs på samma sätt igen (Bryman & Bell 2013; Eriksson 

& Hultman, 2014). Det vill säga hur pålitligt och följdriktigt studiens insamlade data är (Bryman & 

Bell 2013). Pålitligheten innebär att studiens data inte påverkas av slumpmässiga betingelser, d.v.s. 

att insamlad data är beständig och inte påverkas av externa faktorer (ibid.). Följdriktigheten innebär 

att en studies framtagna data inte ska misstolkas eller förvrängas och att andra läsare av studien har 

möjlighet att följa samtliga steg i arbetet (Bryman & Bell 2013). 

 

För denna studie är data inhämtad från börsnoterade företags finansiella rapporter i databasen 

Datastream, som världen över används av forskare och finansinstitut (Forte & Oppenheim, 2011). I 

enlighet med Bryman & Bell (2013) riktlinjer för god pålitlighet och följdriktighet, är Datastreams 

data konstant och påverkas inte av slumpmässiga betingelser samt att studiens samtliga 

undersökningsvariabler enkelt kan hittas. Därmed om andra forskare använder sig av samma metod 

som denna studie bör resultatet bli densamma. Utifrån tolkning från Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2011) beskrivning om reliabilitetens oberoende, innebär det att denna studies insamlade data från 

Datastream är oberoende från studiens skribenter. 

 

3.5.2 Replikerbarhet 

Replikerbarhet beskriver möjligheten för andra forskare att utföra en ”replika” studie (d.v.s. 

upprepande/reproducerande studie) för att försöka återskapa de resultat som en primär studie kommit 

fram till (Bryman & Bell, 2013). Det är därmed viktigt att samtliga tillvägagångssätt i denna studie 

beskrivs, för att andra forskare inte ska missa väsentliga steg som kan påverka en replika studies 

resultat. Vidare är det viktigt att studiens insamlade data finns tillgänglig för allmänheten för att 

underlätta vidare replika studier (ibid.). Denna studie har använt sig av offentliga data insamlad från 

databasen Datastream för studiens samtliga undersökningsvariabler, vilka i detalj beskrivits i 

metodkapitlet. Utöver Datastream har andra sekundärkällor i form av vetenskapliga artiklar inhämtats 

från databaserna: Discovery, EBSCOhost, Emerald och Google Scholar. I och med att denna studie 

använts sig av sekundära offentliga källor som är tillgängliga för allmänheten, bör det inte uppstå 

problem vid replikering av studiens resultat. 
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3.5.3 Validitet 

Validitet handlar om hur tillförlitlig en studies slutsats är och om studien mäter det som avses att 

mätas (Bryman & Bell, 2013). Utifrån tolkning av Bryman & Bell (2013) beskrivning av validitet, 

presenterar vi följande ett fiktivt exempel för innebörden av validitet: Om en studie avser att mäta hur 

rött ett äpple är, bör inte samma studies undersökning utgå från tomater och mäta hur röda dessa är. 

I enlighet med Bryman & Bell (2013) hade tillförlitligheten i ovan nämnd studie ifrågasatts, då 

resultatens trovärdighet begränsas av att utförd studie använt en grönsak (tomat) istället för en frukt 

(äpple) som syftet med studien avsåg att mäta. Bryman & Bell framhäver därmed noggrannhet och 

övertydlighet som viktiga aspekter att ha i beaktning vid studiens undersökning.  

 

Enligt Bryman & Bell (2013) finns det olika typer av validitet, där den interna validiteten är väsentlig 

för denna studie. Den interna validiteten beskriver det kausala förhållandet mellan olika variabler, 

vilket Bryman & Bell (2013, s. 64) beskriver som:  

 

”När man diskuterar kausalitetsfrågor brukar man kalla den faktor som utövar ett kausalt 

inflytande för den oberoende variabeln och effekten av denna för den beroende variabeln” 

 

Det som Bryman & Bell (2013) menar är om det förhållande som studiens resultat påvisar är 

trovärdigt eller om det endast är skenbart. Det vill säga om A (oberoende variabeln) orsakar B 

(beroende variabeln) är vi då helt säkra på att A är den faktor som svarar för variation eller kan det 

vara någon extern faktor C eller D (kontrollvariabler) som påvisar ett skenbart orsaksförhållande 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Då studiens syfte är att undersöka om större revisionsbolag levererar en högre revisionskvalitet 

jämfört med mindre revisionsbolag och vidare utreda om revisionsarvodet ligger i linje med levererad 

revisionskvalitet, är det viktigt att granska den interna validiteten då vi tidigare nämnt att vi ska utgå 

från flertalet variabler vid undersökning av revisionskvalitet. För att säkerställa den interna validiteten 

har denna studie använt representativa beroende-, oberoende- samt kontrollvariabler, vilket tidigare 

beskrivits i metodkapitlet.  
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4. Resultat 

 

I detta kapitel beskrivs studiens samtliga utförda tester, vilket inleds med en beskrivning av deskriptiv 

data, följt av Pearsons korrelationstest och avslutas med resultatet från studiens multipla 

regressionsmodeller. För respektive delkapitel genomförs en analytisk granskning av studiens 

resultat. 

 

 

4.1 Studiens deskriptiva statistik 

Denna del av resultatet kommer att presentera studiens deskriptiva statistik utifrån de fyra olika 

länderna: Italien, Frankrike, Tyskland och USA. Bilaga 1–4 presenterar den deskriptiva statistiken 

för revisionsarvode (LNARV), resultatmanipulering (RDP), redovisningskonservatism (VPA) samt 

resterande variabler tillämpade i regressionsmodellerna för respektive land.  

 

Statistiken är sammanställd i två olika tabellformat, där det första tabellformatet presenteras i 

aggregerad form (Format A) och det andra tabellformatet visar B4/NB4-klienter separerat mellan 

varandra (Format B). För “Format B” har det utförts ett test för att undersöka eventuella skillnader i 

medelvärde mellan urvalsgrupperna, vilket vi tidigare i kapitel “3.3.1 Analysmetod av deskriptiv 

statistik” beskrivit som ett dubbelsidigt t-test för medelvärden. 

 

Tidigare har vi skrivit att studien ämnar åt att undersöka revisionsarvodet som indikator för högre 

revisionskvalitet eller utövande av marknadsmakt likt Simunic (1980), där vårt statistiska mått för 

revisionsarvode framkommer som ”LNARV”. Vi har även lyft fram, utifrån tidigare studier, 

resultatmanipulering (Choi et al., 2010; Francis & Yu, 2009; Van Tendeloo & Vanstraelen, 2008) 

och redovisningskonservatism (Ball & Shivakumar 2006; Basu, 1997; Francis et al., 2004; Francis 

et al., 2005; Watts & Zimmerman, 1986) som väsentliga mått för revisionskvalitet. Dessa mått 

framstår som “RDP” och “VPA” i studien. 

 

Vidare kommer en mer djupgående analys av de deskriptiva värdena mellan undersökningarna i 

“Format B” för respektive land att utföras med hänsyn till studiens tre beroende variabler: LNARV, 

RDP samt VPA. 
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4.1.1 Deskriptiv data för Italien 

Sammanlagt har 212 företag i Italien använts i vår undersökning av revisionsarvode och 

revisionskvalitet. Av dessa företag representerar 189 företag B4-klienter och 23 företag NB4-klienter. 

Totalt sett representerar B4-klienter 89 % av det totala urvalet medan NB4-klienter består av 11 % 

av det totala urvalet. 

  

Utifrån Italiens deskriptiva data visar LNARV att B4-klienter (6,6215) betalar ett högre 

revisionsarvode till skillnad från NB4-klienter (5,1194). Vid jämförelse med “Format A” överstiger 

B4-klienter medelvärdet samtidigt som NB4-klienter understiger medelvärdet i aggregerad form 

(6,5436). Det dubbelsidiga t-testet för LNARV visar en signifikant skillnad (0,2530) för variablerna 

mellan B4/NB4-klienter. Deskriptiv data för RDP i “Format B” visar att det förekommer en lägre 

grad av diskretionära periodiseringar från B4-klienter (0,4108) jämfört mot NB4-klienter (0,4116). 

Vid jämförelse av de uppdelade medelvärdena i “Format B” och det aggregerade medelvärdet i 

“Format A” (0,4109), är det ett jämnt förhållande. Det dubbelsidiga t-testet för RDP visar en 

signifikant skillnad (0,765) mellan B4-klienter och NB4-klienter. För VPA finner vi att deskriptiv 

data för B4-klienter (0,4531) påvisar en högre nivå av redovisningskonservatism än NB4-klienter 

(0,3780). Efter analys av medelvärdet i “Format A” (0,4504), finner vi att NB4-klienter överstiger 

medelvärdet och B4-klienter understiger medelvärdet. Det dubbelsidiga t-testet för VPA påvisar en 

signifikant skillnad (0,258) mellan B4-klienter och NB4-klienter. 

 

4.1.2 Deskriptiv data för Frankrike 

Sammanlagt har 518 företag i Frankrike använts i vår undersökning av revisionsarvode och 

revisionskvalitet. Av dessa företag representerar 417 företag B4-klienter och 101 företag NB4-

klienter. Totalt sett representerar B4-klienter 80,5 % av det totala urvalet medan NB4-klienter består 

av 19,5 % av det totala urvalet. 

 

Utifrån Frankrikes deskriptiva data visar LNARV medelvärdet för B4-klienter (6,7289) och för NB4-

klienter (5,7543). Vid granskning av “Format A” överstiger B4-klienter medelvärdet samtidigt som 

NB4-klienter understiger medelvärdet i aggregerad form (6,5651). Det dubbelsidiga t-testet för 

LNARV visar en signifikant skillnad (0,130) för variablerna mellan B4/NB4-klienter. Deskriptiv data 

för RDP visar att det förekommer en lägre grad av diskretionära periodiseringar från B4-klienter 

(0,3685) jämfört mot NB4-klienter (0,3776). Vid jämförelse av de uppdelade medelvärdena i “Format 

B” och det aggregerade medelvärdet i “Format A” (0,3712), är det ett jämnt förhållande mellan 
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värdena. Det dubbelsidiga t-testet för RDP visar en signifikant skillnad (0,478) mellan B4-klienter 

och NB4-klienter enligt det dubbelsidiga t-testet. För VPA finner vi att deskriptiv data för B4-klienter 

(1,8213) påvisar en högre form av redovisningskonservatism än NB4-klienter (1,5317). Efter analys 

av medelvärdet i “Format A” (1,7806) finner vi att NB4-klienter understiger medelvärdet och B4-

klienter överstiger medelvärdet. Det dubbelsidiga t-testet för VPA påvisar en signifikant skillnad 

(0,674) mellan B4-klienter och NB4-klienter. 

 

4.1.3 Deskriptiv data för Tyskland 

Sammanlagt har 408 företag i Tyskland använts i vår undersökning av revisionsarvode och 

revisionskvalitet. Av dessa företag representerar 309 företag B4-klienter och 99 företag NB4-klienter. 

Totalt sett representerar B4-klienter 75,7 % av det totala urvalet medan NB4-klienter består av 24,3 

% av det totala urvalet. 

 

Utifrån Tysklands deskriptiva data visar LNARV att B4-klienter (6,4876) betalar ett högre 

revisionsarvode till skillnad från NB4-klienter (5,0343). Vid granskning av “Format A” överstiger 

B4-klienter medelvärdet samtidigt som NB4-klienter understiger medelvärdet i aggregerad form 

(6,1999). Det dubbelsidiga t-testet för LNARV visar en statistisk signifikans (0,000, p <0.01) för 

variablerna mellan B4/NB4 klienter. Deskriptiv data för RDP påvisar en lägre grad av diskretionära 

periodiseringar från B4-klienter (0,3771) jämfört mot NB4-klienter (0,4155). Vid jämförelse av de 

uppdelade medelvärdena i “Format B” och det aggregerade medelvärdet i “Format A” (0,3864), ser 

vi att NB4-klienter överstiger det aggregerade medelvärdet och B4-klienter understiger det 

aggregerade medelvärdet. Det dubbelsidiga t-testet för RDP visar en signifikant skillnad (0,220) 

mellan B4-klienter och NB4-klienter. För VPA finner vi att deskriptiv data för B4-klienter (1,1174) 

påvisar en lägre form av redovisningskonservatism än NB4-klienter (1,1781). Efter analys av 

medelvärdet för “Format A” (1,1295) överstiger NB4-klienter det aggregerade medelvärdet och B4-

klienter understiger det aggregerade medelvärdet. Det dubbelsidiga t-testet för VPA påvisar en 

statistisk signifikans (0,024) mellan B4-klienter och NB4-klienter. 

 

4.1.4 Deskriptiv data för USA 

Sammanlagt har 1380 företag i USA använts i vår undersökning av revisionsarvode och 

revisionskvalitet. Av dessa företag representerar 1001 företag B4-klienter och 379 företag NB4-

klienter. Totalt sett representerar B4-klienter 72,5 % av det totala urvalet medan NB4-klienter består 

av 27,5 % av det totala urvalet. 
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Utifrån USA:s deskriptiva data visar LNARV att B4-klienter (7,4562) betalar ett högre 

revisionsarvode till skillnad från NB4-klienter (6,3075). Vid granskning av “Format A” överstiger 

B4-klienter medelvärdet samtidigt som NB4-klienter understiger medelvärdet i aggregerad form 

(7,1784). Det dubbelsidiga t-testet för LNARV visar ingen signifikant skillnad (0,000) för variablerna 

mellan B4/NB4 klienter. Deskriptiv data för RDP visar att det förekommer en högre grad av 

diskretionära periodiseringar från B4-klienter (0,6336) jämfört mot NB4-klienter (0,5340). Vid 

jämförelse av de uppdelade medelvärdena i “Format B” och det aggregerade medelvärdet i “Format 

A” (0,6068), är det ett jämnt förhållande mellan värdena. Det dubbelsidiga t-testet för RDP påvisar 

ingen signifikant skillnad (0,000) mellan B4/NB4-klienter. För VPA finner vi att deskriptiv data för 

B4-klienter (1,0328) påvisar en högre form av redovisningskonservatism än NB4-klienter (0,5981). 

Efter analys av medelvärdet för “Format A” (0,9386) understiger NB4-klienter det aggregerade 

medelvärdet och B4-klienter överstiger det aggregerade medelvärdet. Det dubbelsidiga t-testet för 

VPA påvisar en signifikant skillnad (0,394) mellan B4-klienter och NB4-klienter. 

 

4.2 Resultat från Pearsons korrelationstest 

Som tidigare nämnts i kapitel “3.3.2 Pearsons korrelationstest” är Pearsons korrelationstest 

användbart för att utreda om studiens valda variabler innehar multikollinearitet. Följande delkapitel 

avser att framhäva en korrelationsmatris för studiens samtliga länder, i avsikt att utreda om 

multikollinearitet existerar. 
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4.2.1 Resultat från Pearsons korrelationsmatris för Italien och Frankrike 

 
Tabell 3. Pearsons korrelationsmatris för Italien och Frankrike 
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Korrelationsmatrisen för Italien påvisar att den beroende variabeln LNARV är signifikant positivt 

korrelerad med LNTT (0,594), FEK (0,130) och B4/NB4 (0,126), samt signifikant negativt korrelerad 

med SIF (-0,192), FNF (-0,109), KKL (-0,102) och RDP (-0,097). Den beroende variabeln RDP är 

signifikant positivt korrelerad med SIF (0,431), NA (0,161) och NF (0,144), samt signifikant negativt 

korrelerad med LNTT (-0,237) och AVK (-0,100). Den beroende variabeln VPA är signifikant 

positivt korrelerad med AVK (0,473) och KKL (0,125) samt signifikant negativt korrelerad med NA 

(-0,151) och NF (-0,149). 

 

Korrelationsmatrisen för Frankrike påvisar att den beroende variabeln LNARV är signifikant positivt 

korrelerad med LNTT (0,502), KFR (0,144), B4/NB4 (0,123) och VPA (0,075), samt signifikant 

negativt korrelerad med NA (-0,159), NF (-0,149) och FNF (-0,061). Den beroende variabeln RDP 

är signifikant positivt korrelerad med KKL (0,082) och MBV (0,073) samt signifikant negativt 

korrelerad med LNTT (-0,170) och FNF (-0,066). Den beroende variabeln VPA är signifikant positivt 

korrelerad med AVK (0,389), KFR (0,167), LNTT (0,214) och SIF (0,083) samt signifikant negativt 

korrelerad med NA (-0,163) och NF (-0,150). 
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4.2.2 Resultat från Pearsons korrelationsmatris för Tyskland och USA 

 
Tabell 4. Pearsons korrelationsmatris för Tyskland och USA 
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Korrelationsmatrisen för Tyskland påvisar att den beroende variabeln LNARV är signifikant positivt 

korrelerad med LNTT (0,673), B4/NB4 (0,259), SIF (0,149), SSG (0,144) och VPA (0,085), samt 

signifikant negativt korrelerad med KKL (-0,196), RDP (-0,132), NA (-0,145) och NF (-0,091). Den 

beroende variabeln RDP är signifikant positivt korrelerad med NF (0,184) och NA (0,177) samt 

signifikant negativt korrelerad med LNTT (-0,245), SSG (-0,179), AVK (-0,138), ROA (-0,134), 

VPA (-0,125), FTS (-0,094), FEK (-0,085) och KFR (-0,083). Den beroende variabeln VPA är 

signifikant positivt korrelerad med AVK (0,703), LNTT (0,163), SSG (0,104) och ROA (0,083) samt 

signifikant negativt korrelerad med NA (-0,142) och NF (-0,142).  

 

Korrelationsmatrisen för USA påvisar att den beroende variabeln LNARV är signifikant positivt 

korrelerad med LNTT (0,487), B4/NB4 (0,343), KFR (0,209), ROA (0,150), VPA (0,141), SIF 

(0,117) och RDP (0,099) samt signifikant negativt korrelerad med NA (-0,120), FNF (-0,069) och NF 

(-0,035). Den beroende variabeln RDP är signifikant positivt korrelerad med SIF (0,178), B4/NB4 

(0,097), KFR (0,074), NF (0,073) och VPA (0,071) samt signifikant negativt korrelerad med KKL (-

0,115), LNTT (-0,092), FTS (-0,070), FNF (-0,064) och MBV (-0,036). Den beroende variabeln VPA 

är signifikant positivt korrelerad med LNTT (0,310), KFR (0,266), AVK (0,177), SIF (0,168), ROA 

(0,155), samt signifikant negativt korrelerad med NA (-0,329), NF (-0,147) och KKL (-0,073).  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att resultatet från Pearsons korrelationsmatriser påvisar att samtliga 

variabler med statistisk signifikans, är inom intervallet för vad som inte associeras till de kritiska 

värdena (-0,8–0,8), i enlighet med Djurfeldt et al. (2010). Med andra ord förekommer ingen 

multikollinearitet i vår korrelationsmatris för samtliga av studiens valda länder (Italien, Frankrike, 

Tyskland och USA) 

 

4.3 Resultat från studiens multipla regressionsmodeller 

De tidigare tester som beskrivits i kapitel “4.1 Studiens deskriptiva statistik” påvisar en signifikant 

skillnad i revisionsarvode mellan B4/NB4-klienter för Italien och USA samt en signifikant skillnad 

för B4/NB4-klienternas resultatmanipulering inom Italien, Tyskland och Frankrike. De tidigare 

testerna visar en signifikant skillnad av redovisningskonservatism för B4/NB4-klienter inom samtliga 

länder i studien. Innan resultat och analys av studiens multipla regressioner beskrivs, nämns det i 

kapitel “3.3.3 Multipla regressionsmodeller” att ANOVA:s kollinearitetsstatistik avsågs att användas 

för att utreda om heteroskedasticitet-fel existerar. Vidare följs studiens resultat och analys för de tre 

regressionsmodellerna: Revisionsarvode, resultatmanipulering samt redovisningskonservatism. 
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Resultatet för samtliga variabler kommer att framhävas, medan analysen endast avser att de variabler 

som visar sig vara statistiskt signifikanta. 

 

4.3.1 ANOVA kollinearitetsstatistik  

Tidigare i kapitel “3.3.3 Multipla regressionsmodeller” beskrev vi att ANOVA:s kollinearitetsstatistik 

bör undersökas, för kontroll av heteroskedasticitet-fel, innan vidare undersökning av studiens 

regressioner. Nedan i tabell 5 framhävs samtliga länders kollineartitetsstatisitk för respektive 

regression och land. I och med att det inte finns något tecken på heteroskedasticitet-fel, kan 

regressionerna i enlighet med Chatterjee & Simonoff (2013) vidare undersökas. 

 

Tabell 5. Kollinearitetsstatistik för studiens samtliga länder (Italien, Frankrike, Tyskland och USA) 

 



Viktor Dahlström och Robin Danielsson 

52 

 

4.3.2 Regressionsmodell 1: Revisionsarvode (LNARV) 

Tabell 6. Multipel regressionsanalys av ”Revisionsarvodet” 
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Tabell 6 presenterar resultatet från regressionsmodell LNARV, för samtliga länder som undersöker 

om B4-klienter betalar ett högre revisionsarvode jämfört med NB4-klienter. Regressionsmodellen är 

statistiskt signifikant för samtliga länder i enlighet med ANOVA F-test; Italien (p <0,01), Tyskland 

(p <0,01), Frankrike (p <0,01), USA (p <0.01). Med andra ord kan vi i enlighet med De Veaux et al. 

(2013), konstatera med 99% säkerhet att regressionsmodellerna för respektive land är statistiskt 

signifikanta. 

 

Determinationskoefficienten (R2) uppgår för Italien (0,716), Tyskland (0,712), Frankrike (0,575) och 

USA (0,576). Enligt Chatterjee & Simonoff (2013) innebär det att våra multipla regressionsmodellers 

kontrollvariabler förklarar 71,6 % av Italiens, 71,2 % av Tysklands, 57,5 % av Frankrikes samt 57.6 

% av USA:s oberoende variabel för revisionsarvode. Det är enligt Kabacoff (2015) relativt starka 

värden, då ett lågt determinationskoefficientvärde inger en låg förklaringsgrad av regressionen. 

 

Variabeln B4/NB4 är positiv för samtliga länder och signifikant för USA (b = 0,364, p <0,01) och 

Italien (b = 0,638 p <0,10), men visar ingen statistisk signifikans för Frankrike (b = 0,166) eller 

Tyskland (b = 0,179). Vidare innebär det att studiens multipla regressionsresultat har samma utgång 

som deskriptiv data efter det dubbelsidiga t-testet. Det betyder utifrån tolkning av Chatterjee & 

Simonoff (2013) att vår regressionsmodell påvisar med 90 % säkerhet för Italien och 99 % säkerhet 

för USA att B4-klienter i USA associeras med ett högre revisionsarvode. Vi finner att det finns en 

stark signifikant tendens i USA (p <0.01) och en svag men ändå signifikant tendens i Italien (p <0,1), 

att B4-klienter betalar ut ett högre revisionsarvode än NB4-klienter  

 

Det visar sig i denna studie att LNTT är den främsta av Choi & Wong (2007), Hay et al. (2006) och 

Simunic (1980) kontrollvariabler som har inverkan på revisionsarvodet. I Tabellen finner vi att 

samtliga länders LNARV är positiv och signifikant med kontrollvariabeln LNTT; Italien (b = 0,627, 

p <0,01), Tyskland (b = 0,597, p <0,01), Frankrike (b = 0,662, p <0,01), USA (b = 0,443, p <0,01).  

 

Andra signifikanta kontrollvariabler; Italien: NF (b = 0,471, p <0,1), Tyskland: ROA (b = -0,017, p 

<0,01), USA: NF (b = 0,144, p <0,05), ROA (b = -0,001, p <0,1) & KKL (b = -0,025, p <0,01). Det 

innebär för Italien och USA att risktoleransvariabeln (NF) är statistisk signifikant för båda länderna. 

I likhet med Simunic & Stein (1996) påvisar denna studie att “NF” har en statistisk signifikans mot 

revisionsarvodet. 
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4.3.3 Regressionsmodell 2: Resultatmanipulering (RDP) 

Tabell 7. Multipel regressionsanalys av ”Resultatmanipulering” 
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Regressionsmodell LNARV indikerade att B4-klienter betalar ett högre revisionsarvode än NB4-

klienter för Italien och USA. Resterande del av studien avser att undersöka om B4-klienters 

revisionsarvoden representerar en högre revisionskvalitet. En metod för att mäta revisionskvalitet är 

att utgå från företagens vilja att använda sig av diskretionära periodiseringar, vilket vi tidigare i 

operationaliseringskapitlet nämnt som resultatmanipulering (RDP). Tabell 7 visar 

regressionsmodellen för den beroende variabeln RDP. 

 

Tabell 7 presenterar resultatet från regressionsmodell RDP, för samtliga länder som undersöker det 

diskretionära periodiserings-förhållandet mellan B4/NB4-klienter. Regressionsmodellen är statistiskt 

signifikant, i enlighet med ANOVA F-test, för samtliga länder; Italien (p <0,05), Tyskland (p <0,01), 

Frankrike (p <0,01), USA (p <0.01). Med andra ord kan vi konstatera med 99 % säkerhet för 

Tyskland, Frankrike och USA samt 95 % säkerhet för Italien, att regressionsmodellerna är statistiskt 

signifikanta. 

 

Determinationskoefficienten (R2) uppgår för Italien (0,120), Tyskland (0,088), Frankrike (0,081) och 

USA (0,098). Enligt Chatterjee & Simonoff (2013) innebär det att studiens multipla 

regressionsmodellers kontrollvariabler förklarar 12 % av Italiens, 8,8 % av Tysklands, 8,1 % av 

Frankrikes samt 9,8 % av USA:s oberoende variabel för revisionsarvode. Det är enligt Kabacoff 

(2015) relativt svaga värden, då ett lågt determinationskoefficientvärde inger en låg förklaringsgrad 

av regressionen. Fortsättningsvis avser vi att vara försiktiga med att dra förhastade slutsatser av 

regressionens resultat, i och med de låga determinationskoefficientvärdena för respektive land. Dock 

är det rimligt i enlighet med Kabacoff (2015) att fortsätta analysera vårt resultat i regressionen då 

regressionen ändå förklarar 8,1–12 % av den resultatmanipulering som förekommer i studiens valda 

länder. 

 

Variabeln B4/NB4 är positiv för Italien och USA och negativ för Tyskland samt Frankrike. USA är 

det enda land som påvisar statistisk signifikans vid undersökningen (b =0,142, p <0,01), till skillnad 

från Italien (b = 0,112, p> 0,1), Frankrike (b = -0,047, p> 0,1) och Tyskland (b = -0,064, p> 0,1). Det 

innebär att det multipla regressionsresultat skiljer sig från det dubbelsidiga t-testet som använts för 

studiens deskriptiva data. Utifrån tolkning av Chatterjee & Simonoff (2013) betyder det att studiens 

regressionsmodell med 99 % säkerhet påvisar att B4-klienter i USA associeras med en högre grad av 

resultatmanipulering. Det skiljer sig från Goh & Li (2011) som nämner att USA förhåller sig mer 

konservativa till finansiella rapporter, då landet utgår från US GAAP. 
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Resultatet påvisar att LNTT, som Bartov et al. (2000) samt Park & Shin (2004) förespråkar, har stor 

inverkan på resultatmanipulering för studiens samtliga länder. I Tabell 7 finner vi att samtliga länders 

RDP korrelerar med kontrollvariabeln LNTT; Italien (b = -0,035, p <0,01), Tyskland (b = -0,027, p 

<0,01), Frankrike (b = -0,022, p <0,05), USA (b = -0,057, p <0,01). 

 

Andra signifikanta kontrollvariabler; Italien: KFR (b = 0,933, p <0,01), ROA (b = -0,011, p <0,05); 

Frankrike: SSG (b = -0,048, p <0,05), MBV (b = 0,013, p <0,05); USA: KFR (b = 0,649, p <0,01), 

ROA (b = -0,002, p <0,01), FTS (b = -0,004, p <0,1), MBV (b = -0,0000327, p <0,01).  

Regressionsmodellen påvisar för USA att kontrollvariablerna KFR och ROA är väsentliga, vilket 

innebär att resultatmanipulering påverkas av överpresterande företag som Kothari et al. (2005) 

tidigare nämnt. I likhet med Carey & Simnett (2006) teori om att företags tillväxt (MBV) och Shan 

et al. (2011) teori om förändring i årliga skulder (FTS) visar denna studies regression att dessa 

kontrollvariabler är statistiskt signifikanta. 
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4.3.4 Regressionsmodell 3: Redovisningskonservatism (VPA) 

Tabell 8. Multipel regressionsanalys av ”Redovisningskonservatism” 
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Utöver att mäta revisionskvalitet med resultatmanipulering har denna studie även analyserat företags 

reaktionsförmåga att belysa väsentliga bolagshändelser, vilket tidigare i den teoretiska referensramen 

beskrivits som redovisningskonservatism (VPA). Tabell 8 visar regressionsmodellen för VPA. 

 

Tabell 8 presenterar resultatet från regressionsmodell VPA, för samtliga länder som undersöker om 

det förekommer redovisningskonservatism mellan B4/NB4-klienter. Regressionsmodellen är 

statistiskt signifikant i enlighet med ANOVA F-test för samtliga länder; Italien (p <0,01), Tyskland 

(p <0,01), Frankrike (p <0,01), USA (p <0.01). Med andra ord kan vi med 99% säkerhet konstatera 

att regressionsmodellerna för respektive land är statistiskt signifikanta. 

 

Determinationskoefficienten (R2) uppgår för Italien (0,345), Tyskland (0,939), Frankrike (0,301) och 

USA (0,476). Enligt Chatterjee & Simonoff (2013) innebär det att studiens multipla 

regressionsmodellers kontrollvariabler förklarar 34,5 % av Italiens, 93.9 % av Tysklands, 30,1 % av 

Frankrikes samt 47,6% av USA:s oberoende variabel för redovisningskonservatism. Det inger enligt 

Kabacoff (2015) en acceptabel förklaringsgrad av determinationskoefficientvärdena för Italien, 

Frankrike och USA och en hög förklaringsgrad av determinationskoefficientvärdet för Tyskland. 

 

Variabeln B4/NB4 är positiv för samtliga länder, där variabeln är statistiskt signifikant för USA (b = 

0,511, p <0,1), men visar ingen statistisk signifikans för Italien (b = 0,094, p> 0,1), Tyskland (b = 

0,208, p> 0,1) eller Frankrike (b = 0,153, p> 0,1). Vidare innebär det att studiens multipla 

regressionsresultat skiljer sig från det dubbelsidiga t-testets deskriptiva data för länderna Italien och 

Frankrike. Det betyder utifrån vår tolkning av Chatterjee & Simonoff (2013) att studiens 

regressionsmodell med 99 % säkerhet påvisar att B4-klienter i USA associeras med en högre grad av 

redovisningskonservatism. 

 

I Tabell 8 finner vi att Italiens kontrollvariabel AVK*NA*(B4/NB4); (b = -0,623, p <0,05) är 

statistiskt signifikant och för Frankrike är endast kontrollvariabeln AVK (b = 0,492, p <0,1) statistiskt 

signifikant. För Tyskland är kontrollvariablerna AVK (b = 0,935, p <0,01), AVK*NA (b = -0,886, p 

<0,01), NA*(B4/NB4); (b = 2,215, p <0,05) och AVK*NA*(B4/NB4) (b = 0,910, p <0,01), statistiskt 

signifikanta. För USA är kontrollvariablerna AVK (b = 0,730, p <0,01), AVK*NA (b = -0,304, p 

<0,01), AVK*(B4/NB4) (b = -0,176, p <0,05) och NA*(B4/NB4) (b = -0,802, p <0,1), statistiskt 

signifikant. 
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5. Analys, diskussion och slutsats 

 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring studiens grundade frågeställningar, syfte och 

hypoteser relaterade till studiens framkomna resultat. Därefter presenteras studiens slutsats och 

vilket bidrag studien medför. Avslutningsvis presenteras studiens begränsningar och förslag till 

vidare forskning. 

 

 

5.1 Inledande diskussion 

Grundstommen för denna studie har varit att utgå från tre olika frågeställningar: Levererar större 

revisionsbolag en högre revisionskvalitet jämfört med mindre revisionsbolag? Representerar 

revisionskvalitet prissättningen av revisionsarvodet? Skiljer sig revisionskvalitet beroende på 

riskmiljö? Studiens första frågeställning baserades på empiriska bevis som ifrågasätter påståendet att 

större revisionsbolag levererar bättre revisionskvalitet jämfört med mindre revisionsbolag (Bar-Yosef 

& Sarath, 2005; Beyer & Sridhar, 2006; Boone et al., 2010; Chaney et al., 2004; Lawrence et al., 

2011; Petroni & Beasley, 1996). Studiens andra frågeställning utgick från tidigare normgivares oro, 

som ifrågasätter om de större revisionsbolagens högre revisionsarvoden ligger i linje med levererad 

revisionskvalitet eller om det finns incitament till utövande av marknadsmakt (EC, 2011; House of 

Lords, 2010; TACAP, 2008). Den tredje frågeställningen är ett svar på Lam & Mensahs (2006) 

efterlysning av revisionskvalitetsstudier som tar hänsyn till eller jämför riskmiljöer i vilka 

revisionerna utförs. Vid utförandet av undersökningen fann vi inga tidigare vetenskapliga artiklar 

som har beaktat sådana skillnader som mellan hög- och låg-riskmiljöer. Vår jämförelse mellan dessa 

riskmiljöer är därvidlag unik i redovisningslitteraturen. 

  

Vårt val av undersökningsobjekt fordrade stora informationsresurser. Det skulle inte vara möjligt att 

undersöka våra forskningsfrågor på ett meningsfullt sätt utan tillgång till kompetenta redskap. Studien 

jämförde flera länder och ett stort antal företag i varje land vilket ställde höga krav på att en stor 

mängd oberoende, relevant, och aktuell mätdata samlats in. Tillgång till Datastream, som tidigare 

nämnts i studien som en av världens största databaser på detta område, gjorde det möjligt att utföra 

studien på ett stort urval av länder och bolag samt omfattande många variabler. 

 

Eftersom att det råder delade meningar inom forskningsvärlden om de större revisionsbolagens 

klienter får högre revisionskvalitet till högre revisionsarvoden jämfört med mindre revisionsbolags 

klienter, har vi delat upp studien i två olika delar. Studiens första del undersökte om det uppkommer 
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en signifikant skillnad i revisionsarvode mellan B4-klienters revisionsarvode jämfört med NB4-

klienters. Studiens andra del undersökte revisionskvalitetskillnader mellan B4/NB4-revisionsbolag 

för att vidare utreda om revisionsarvodet beror på revisionskvalitet eller marknadsposition. Samtliga 

steg har undersökts separat för studiens valda länder: Italien, Frankrike, Tyskland samt USA, för att 

också göra en jämförelse av den rättsliga riskens inverkan på förhållandet mellan revisionsarvodets 

storlek och revisionskvaliteten. Baserat på studiens syfte och tidigare forskning deducerades våra fem 

hypoteser, som nedan avser att diskuteras utifrån regressionsanalysernas resultat för respektive land. 

 

5.2 Analys och diskussion av revisionsarvode 

Den första frågan är om B4 tar ut ett högre arvode än NB4. Tidigare forskning finner huvudsakligen 

att större revisionsbolag tar ut ett högre revisionsarvode för sina tjänster i jämförelse med mindre 

revisionsbolag (Bandyopadhyay, 2001; Defond et al., 2000; Gonthier-Besacier & Schatt, 2007; 

Ireland and Lennox, 2002). 

  

H1: Revisionsarvodet kommer vara högre för B4-revisionsbolag jämfört med NB4-

revisionsbolag. 

  

Våra resultat från studiens multipla regressioner påvisar en svag (p<0.1) men ändå en statistisk 

signifikant skillnad för Italiens revisionsarvode mellan B4/NB4-klienter. Resultaten för USA 

påvisade en statistisk signifikans (p<0,01) indikation att B4-klienter betalar ett högre revisionsarvode 

jämfört med NB4-klienter. Resultatet för länderna Tyskland och Frankrike påvisade inga statistiska 

skillnader i revisionsarvodet mellan B4/NB4-klienter. För samtliga länder visade undersökningen att 

storleken på klienterna (LNTT) är den främsta signifikanta faktorn som påverkar revisionsarvodet. 

  

Data från två av länderna ger inget stöd åt H1, då Tyskland och Frankrike inte visar någon signifikant 

skillnad mellan B4/NB4-klienters revisionsarvode medan Italien och USA har en skillnad i arvode. 

Enligt med pristeorin kan det finnas obalanser i revisionsmarknaderna USA och Italien, obalanser 

som tidigare oroat normgivare (EC, 2011; House of Lords, 2010; TACAP, 2008). Resultatet för 

länderna USA och Italien kan dock lika väl bero på att B4-revisionsbolagen levererar en högre 

revisionskvalitet vilket i så fall kan berättiga det högre arvodet. 

  

Det är alltså oklart ifall de signifikanta skillnaderna för Italien (p<0.1) och USA (p<0.01) beror på en 

bättre revisionskvalitet av B4-revisionsbolag eller om det beror på den högre prissättning som B4-

revisionsbolag kan ha till följd av marknadsmakt. Samtidigt ställer vi oss frågan om den insignifikanta 
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skillnaden mellan revisionsarvoden för B4 och NB4 i Frankrike och Tyskland innebär att 

revisionskvaliteten är likartad mellan B4/NB4-revisionsbolag eller om det beror på att det inte finns 

någon marknadsmakt som B4 kan nyttja till sin fördel i dessa länder. Utifrån vad vi tidigare skrivit i 

den teoretiska referensramen har vi tagit fram två hypoteser (H2 & H3) för att undersöka ovan nämnda 

frågor, om skillnader i revisionsarvodet mellan B4 och NB4 motsvaras av högre revisionskvalitet hos 

B4 jämfört med NB4 eller om förklaringen istället måste anses vara marknadsmakt hos B4. 

 

5.3 Analys och diskussion av revisionskvalitet 

Hypotes två och tre grundar sig från studiens första del av syftet, att undersöka om större 

revisionsbolag levererar en högre revisionskvalitet jämfört med mindre revisionsbolag. Tidigare har 

vi nämnt studier som framhäver att de större revisionsbolagen levererar en högre revisionskvalitet 

jämfört med mindre revisionsbolag (Ball et al., 2012; Becker et al., 1998; Chen et al., 2005; 

DeAngelo, 1981; Francis et al., 2013a; Francis et al., 2013b; Francis & Krishnan 1999; Francis & 

Wang, 2008; Krishnan, 2003; Zhou & Elder, 2008). Vi har även nämnt studier som framhäver att 

revisionskvalitet mellan större och mindre revisionsbolag inte självklart skiljer sig (Bar-Yosef & 

Sarath, 2005; Beyer & Sridhar, 2006; Boone et al., 2010; Chaney et al., 2004; Lawrence et al., 2011; 

Petroni & Beasley, 1996), utan det finns en association om att större revisionsbolag utnyttjar sin 

marknadsposition för prissättning av revisionsarvoden (EC 2011; House of Lords, 2010; Simunic, 

1980; TACAP, 2008). 

  

För att vidare utreda om revisionsarvodet ligger i linje med levererad revisionskvalitet eller om det 

finns antydan om en obalanserad revisionsmarknad, har denna studie undersökt två vanligt 

förekommande revisionskvalitetmått, som utgår från företagslönsamhet: (1) Resultatmanipulering i 

likhet med: Choi et al. (2010); Francis & Yu (2009); Van Tendeloo & Vanstraelen (2008). (2) 

Redovisningskonservatism i likhet med: Ball & Shivakumar (2006), Basu, (1997), Francis et al., 

(2004) och Krishnan & Visvanathan (2008). I föregående diskussionskapitel påvisade studien att B4-

klienter från USA och Italien betalar ett högre revisionsarvode jämfört med NB4-revisionsbolag. 

Studiens efterkommande steg var att undersöka om revisionsarvodets skillnader berott på bättre 

revisionskvalitet eller om ett lands revisionsmarknad varit obalanserad. Diskussion och resultat från 

studiens hypoteser (H2 & H3) kommer stegvis att diskuteras nedan. 
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5.3.1 Analys och diskussion av resultatmanipulering 

Hypotes H2 utreder vilka klienter som använder sig av en lägre grad av resultatmanipulering. Tidigare 

i teorin har vi nämnt att studien avser att mäta resultatmanipulering utifrån den redovisade mängd 

diskretionära periodiseringar B4/NB4-klienter innehar. Tidigare studier påvisar att B4-klienter är mer 

konservativa i sin rapportering och därmed bör representera en lägre grad av diskretionära 

periodiseringar jämfört med NB4-klienter (Becker et al, 1998; Francis et al., 1999). Utifrån tidigare 

studier inom resultatmanipulering (Becker et al., 1998; Francis et al., 1999; Francis & Yu, 2009; 

Inaam & Khamoussi, 2016; Krishnan, 2003) uttrycker H2 att B4-klienter utövar en lägre grad av 

diskretionära periodiseringar än NB4-klienter. 

 

H2: Revisionskvalitetsmått 1: Resultatmanipuleringen kommer vara lägre för B4-

revisionsbolag jämfört med NB4-revisionsbolag. 

  

Studiens resultat för RDP påvisar att USA är det enda land som är statistiskt signifikant (p<0,01) för 

variabeln B4/NB4. I och med att variabeln även är positiv motsäger det hypotes H2. Regressionen 

visar att B4-klienter utövar en högre grad av resultatmanipulering jämfört med NB4-klienter i USA. 

Resultatet för länderna Italien, Tyskland och Frankrike påvisade inga statistisk signifikanta skillnader 

för RDP mellan B4/NB4-klienter. För samtliga länder visade undersökningen att storleken på 

klienterna (LNTT) var den främsta signifikanta faktorn som påverkar regressionen, vilket är en av 

Simunic (1980) grundvariabler. Att ingen av de europeiska länderna påvisade några signifikanta 

skillnader mellan B4/NB4-klienter avser vi att diskutera mer vid hypotes H4. Det finns alltså inget 

som tyder på att revisionskvaliteten skulle vara högre hos B4 jämfört med NB4, vilket strider mot 

flertalet tidigare studier (Becker et al., 1998; Francis et al., 1999; Francis & Yu, 2009; Inaam & 

Khamoussi, 2016; Krishnan, 2003), men är också ett resultat som är förenligt med flera tidigare 

undersökningar (Boone et al., 2010; Chaney et al., 2004; Lawrence et al., 2010; Petroni & Beasley, 

1996). Det faktum att vi trots allt finner att det finns ett signifikant samband mellan revisionskvalitet 

och revisionsbolagstyp för USA kan vara en indikation på att den rättsliga risken har en betydelse för 

revisionskvaliteten, men eftersom kvalitetsskillnaden är den motsatta mot den förväntade skillnaden 

är det oklart hur denna skillnad kan förklaras av att risken att bli stämd för redovisningsfel är mycket 

högre i USA än i Europa. Fortsättningsvis följer studiens diskussion om hypotes H3. 
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5.3.2 Analys och diskussion av redovisningskonservatism 

Hypotes H3 tar sikte på att B4-klienter använder sig av en högre grad av redovisningskonservatism 

jämfört med NB4-klienter. Tidigare i den teoretiska referensramen har vi nämnt att studien avser att 

mäta redovisningskonservatism utifrån hur snabbt B4/NB4-klienter rapporterar in väsentliga 

företagsnyheter. Tidigare forskning har funnit att det finns ett tydligt samband mellan starka 

övervakande organ och benägenhet att presentera företagsnyheter i ett tidigt skede (Beekes et al., 

2004; Kim et al., 2003; Lafond & Roychowdhury, 2008; Watts, 2003), där större revisionsbolag 

ansetts som starkare övervakande organ (Comprix & Huang, 2015; DeAngelo, 1981; Hope et al., 

2012; Sundgren, 2009). I enlighet med agentteorin betyder det att B4-revisionsbolag bidrar till att 

säkra förhållandet mellan sina klienters företagsledning och intressenter (aktieägare). Utifrån 

agentteorin och tidigare studier inom redovisningskonservatism har denna studies tredje hypotes 

utformats med utgångspunkt från att B4-klienter rapporterar företagsnyheter snabbare jämfört med 

NB4-klienter. 

  

H3: Revisionskvalitetsmått 2: Redovisningskonservatismen kommer vara högre för B4-

revisionsbolag jämfört med NB4-revisionsbolag. 

  

Våra resultat indikerar i likhet med ”Regressionsmodell 2: Resultatmanipulering”, att USA är det 

enda land som är statistiskt signifikant (p <0,01) för variabeln B4/NB4. I enlighet med Beeks et al. 

(2004) teori om att B4-klienter är aggressivare presenterare av väsentliga företagshändelser, visar den 

multipla regressionen att koefficienten AVK*(B4/NB4) (b = -0,176, p <0,05) är negativ och 

signifikant. Det innebär, enligt vår regressionsmodell, med 95% säkerhet att B4-klienter i USA är 

aggressivare rapporterare jämfört med NB4-klienter. Resultatet för länderna Italien, Tyskland och 

Frankrike påvisade inga statistiska skillnader i rapporteringseffektivitet mellan B4/NB4-klienter. 

  

Resultatet för USA stöder H3, då det uppkommer en signifikant skillnad i rapportering mellan 

B4/NB4-klienter till de större revisionsbolagens fördel. Resultatet för USA ligger i linje med tidigare 

forskning (Beekes et al., 2004; Lafond & Roychowdhury, 2008) som finner eller hävdar att B4-

klienter är aggressivare rapporterare. Att ingen av de europeiska länderna påvisade några signifikanta 

skillnader mellan B4/NB4-klienter avser vi att diskutera vidare under hypotes H5. 

  

Sammantaget indikerar emellertid det partiella stödet för H2 och H3 att det kan finnas institutionella 

skillnader mellan USA och Europa. Möjligen kan redovisningskonservatism i detta sammanhang vara 

ett mer relevant mått eftersom det ger uttryck för rapporteringssnabbhet snarare än huruvida 
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klienterna ska rapportera alls eller vad de ska rapportera. Medan snabbheten hos rapporteringen 

förvisso kan skapa problem för klienterna genom att ofördelaktiga konsekvenser för bolagsledningen 

kan uppstå som effekt av t.ex. tidigareläggande av en kostnad torde föremålen för 

resultatmanipulering vara en mer känslig fråga för revisorerna att hantera gentemot sina klienter. 

Manipuleringen sker sannolikt eftersom bolagsledningen har starka skäl att få dem till stånd, skäl som 

det innebär en risk för konflikt med klienten att ifrågasätta. Det är inte säkert att revisorer hos B4 har 

en starkare förhandlingsposition mot klienten än revisorer hos NB4, eftersom B4 ofta reviderar de 

allra största bolagen och eftersom motparten i en förhandling kan vara finanschefen som hos stora 

bolag har minst lika stor kunskap om intrikata redovisningstolkningar som B4-revisorerna har. Om 

vi alltså inskränker vår analys av H3 till konservatism finner vi att amerikanska B4 håller en högre 

kvalitet än amerikanska NB4, men att någon sådan skillnad i våra europeiska länder inte finns. Detta 

resultat kan tolkas mot bakgrund av att risken att bli stämd för redovisningsfel är större i USA än i 

Europa likt Goh & Li (2011) och Krishnan & Visvanathan (2008) resonemang. Det torde vara att 

amerikanska B4, som reviderar klienterna där risken att bli stämd är allra störst, kompenserar sig för 

den högre risken med att leverera högre revisionskvalitet.  

 

5.3.3 Analys och diskussion av revisionskvalitet mellan studiens länder 

Den andra och tredje regressionen undersökte studiens vidare steg för att utreda om revisionskvalitet 

skiljer sig i respektive land. Det bidrar till att vi nu, i enlighet med Bryman & Bell (2013), kan dra 

generella slutsatser om huruvida det skiljer sig mellan USA och studiens europeiska länder. I och 

med det kan studiens fjärde och femte hypotes diskuteras. 

  

H4: För USA är skillnaden mellan förekomsten av resultatmanipulering hos B4-klienter 

jämfört med NB4-klienter större än den är i Europa. 

  

Efter studiens analys av samtliga regressionsmodeller för resultatmanipulering kan vi se att USA är 

det enda land som visar en statistisk signifikans. Det innebär att B4-klienter inom USA i större 

utsträckning använder sig av resultatmanipulering. Resultaten motsäger våra förväntningar i enlighet 

med tidigare studier, som påvisar att större revisionsbolag inom USA representeras av klienter som 

använder sig av en lägre nivå av resultatmanipulering (DeAngelo 1981; Francis & Krishnan 1999; 

Krishnan & Visvanathan, 2008). Inom Europa påvisades ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

B4/NB4-klienter för något av studiens länder. Som tidigare nämnts i kapitel “2.3 

Redovisningsprinciper och lagar” använder de europeiska länderna sig av IFRS medan USA använder 
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sig av US GAAP. Denna studie påvisar att de IFRS baserade europeiska ländernas B4-revisionsbolag 

begränsar sina klienters nyttjande av diskretionära periodiseringar i högre grad jämfört med B4-

revisionsbolag från det US GAAP baserade landet USA. I och med det kan institutionella skillnader 

förklara studiens resultat. 

  

H5: För USA är skillnaden mellan förekomsten av redovisningskonservatism hos B4-klienter 

jämfört med NB4-klienter större än den är i Europa. 

  

Studiens analys av regressionsmodellen för redovisningskonservatism visar på statistisk signifikans 

för USA, men inget för de europeiska länderna. Denna studies resultat visar på att B4-klienter är mer 

aggressiva rapporterare än NB4-klienter inom USA. Resultaten ligger i linje med studiens hypotes 

H5 samt tidigare studier som menar att B4-revisionsbolag inom USA är starkare övervakare som 

begränsar sina klienters opportunistiska beteende (DeAngelo 1981; Francis & Krishnan 1999). 

Resultatet för redovisningskonservatism stödjer, i likhet med studiens tidigare undersökning 

angående resultatmanipulering, att institutionella skillnader kan förklara de olika ländernas utfall. 

 

5.4 Slutsats 

Avsikten med studien har grundat sig från studiens tre frågeställningar och syfte, där ett första steg 

avsåg att undersöka om större revisionsbolag levererar en högre revisionskvalitet jämfört med mindre 

revisionsbolag och vidare utreda om revisionsarvodet ligger i linje med levererad revisionskvalitet 

eller om det finns antydan om en obalanserad revisionsmarknad.  

  

Studien påvisar att det förekommer en signifikant skillnad mellan B4/NB4-klienters revisionsarvode 

för USA. Studiens “Regressionsmodell 2: Resultatmanipulering” för USA motbevisar tidigare studier 

som menar att B4-klienter i USA är mer begränsade i sitt användande av diskretionära 

periodiseringar. Men i och med att studiens ”Regressionsmodell 3: Redovisningskonservatism” 

påvisar att B4-klienter är aggressivare rapporterare framhäver vår studie en positiv relation till 

acceptans av diskretionära periodiseringar, så länge klienterna är aggressiva i sin rapportering av 

företagsnyheter. Den sammanfattande slutsatsen för USA är att det högre revisionsarvodet B4-

klienter betalar, inte utmynnar i en högre revisionskvalitet vid mätning av resultatmanipulering. 

Däremot påvisas en högre revisionskvalitet för B4-klienter vid mätning av redovisningskonservatism. 

  

Vidare påvisar denna studie signifikanta skillnader mellan B4/NB4-klienter i det US GAAP baserade 

landet USA, jämförelsevis mot de principbaserade europeiska IFRS-länderna. Det kan vara ett bevis 
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för att den institutionella teorin kan ha varit en bidragande faktor till studiens landsdifferenser. De 

IFRS-baserade europeiska länderna visade olika resultat, där Tyskland och Frankrike inte påvisade 

någon signifikant skillnad i revisionsarvode mellan B4/NB4-klienter, medan Italien påvisade en svag 

skillnad mellan B4/NB4-klienter. Revisionskvalitetsmätningarna för samtliga europeiska länder 

påvisade ingen signifikant revisionskvalitetsskillnad mellan B4/NB4-klienter. Med andra ord påvisar 

de IFRS-baserade ländernas B4/NB4-revisionsbolag inga signifikanta skillnader i revisionskvalitet. 

Den sammanfattande slutsatsen för de europeiska länderna är att B4/NB4-klienter inom Frankrike 

och Tyskland inte skiljer sig i någon av studiens mätningar, vare sig det gäller revisionsarvode eller 

revisionskvalitet. Däremot påvisar studien en svag tendens till marknadsmaktutövande från B4-

revisionsbolag i Italien, med hänsyn tagen till pristeorin. 

 

5.5 Studiens bidrag 

Studiens resultat lyfter fram flera iakttagelser som kan vara till stor nytta för ett flertal olika instanser. 

Vår studie lämnar ett bidrag till redovisningslitteraturen, praktiker och normgivare av olika 

anledningar. Följande kapitel kommer att mer djupgående beskriva varför resultaten är unika och 

varför ovan nämnda instanser kan dra nytta av studiens resultat. 

 

5.5.1 Studiens bidrag till redovisningslitteraturen 

En anledning till varför studien genomfördes, var att bidra med ny empirisk data kring 

jämförelsestudier inom revisionskvalitet mellan större och mindre revisionsbolag. Studiens resultat 

för de europeiska länderna placerar sig med den redovisningslitteratur som motsäger att större 

revisionsbolag bidrar med högre revisionskvalitet (Bar-Yosef & Sarath, 2005; Beyer & Sridhar, 2006; 

Boone, Khurana & Raman, 2010; Chaney et al., 2004; Lawrence et al., 2011; Petroni & Beasley, 

1996). Till skillnad från de europeiska länderna placerar sig resultatet för USA med den 

redovisningslitteratur som framhäver att större revisionsbolag bidrar med högre revisionskvalitet 

(Ball et al., 2012; Becker et al., 1998; Chen et al., 2005; DeAngelo, 1981; Francis et al., 2013a; 

Francis et al., 2013b; Francis & Krishnan, 1999; Francis and Wang, 2008; Krishnan, 2003; Zhou & 

Elder, 2008). Vår studie framhäver även empiriska bevis till den tron om att studiens olika 

redovisningsprinciper skiljer sig signifikant mellan varandra, där europeiska ländernas B4/NB4 

revisionsbolag framhäver knappa differenser i revisionskvalitet till skillnad från amerikanska 

B4/NB4-revisionsbolag som skiljer sig signifikant i båda testerna för revisionskvalitet. 
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En vidare anledning till att studien utfördes var att bidra till Lam & Mensahs (2006) efterfrågan av 

studier kring revisionskvalitet inom olika riskmiljöer. Vår studies resultat kan anses vara unik då 

resultaten framhäver signifikanta skillnader inom revisionskvalitet vid jämförelse av olika 

riskmiljöer. 

 

5.5.2 Studiens bidrag till praktiker 

Tidigare studier beskrev att större revisionsbolag inom USA ansågs vara starka övervakare som 

begränsar den opportunistiska sidan, för att undvika rättsliga risker (DeAngelo, 1981; Francis & 

Krishnan, 1999). Studiens resultat för USA påvisade att klienter till B4-revisionsbolag använder en 

högre grad av resultatmanipulering, men samtidigt av konservativa rapporter jämfört med NB4-

klienter. Det motsäger tidigare studier (Becker et al., 1998; Francis et. al., 1999; Krishnan, 2003), 

som menar att större revisionsbolag är mer konservativa och använder en lägre nivå av 

resultatmanipulering. Detta kan vara intressant vid prissättning av revisioner inom USA, då Simunic 

(1980) tidigare lyft fram risk-toleransen som en viktig aspekt. 

  

Studien lämnar också ett avstamp inom de europeiska länderna där det framförallt inom Tyskland 

och Frankrike inte påvisats någon signifikant skillnad i revisionskvalitet mellan B4/NB4-

revisionsbolag. Resultaten från Europa kan vara av intresse för klienter till B4-revisionsbolag inför 

framtida förhandlingar av revisionsarvodet. Kanske kan studiens resultat från Italien vara en 

bidragande faktor till att B4-klienter överväger att byta till ett NB4-revisionsbolag som tar ut ett lägre 

revisionsarvode med likvärdig revisionskvalitet som B4-revisionsbolag. 

 

5.5.3 Studiens bidrag till normgivare 

Studiens bidrag kan vara av stort intresse för de normgivare (EC 2011; House of Lords 2010; TACPA; 

2008) som oroat sig för att de större revisionsbolagen förstör konkurrensen på revisionsmarknaden. 

Studiens resultat för Italien påvisar, att ovan nämnda normgivares oro inte varit obefogad. Resultaten 

för Italien är ett tecken på att landets revisionsmarknad kan behöva regleras för att balansera upp 

marknaden. 

  

Studien visar på signifikanta skillnader för revisionskvalitet mellan B4/NB4-revisionsbolag inom 

USA, medan de europeiska länderna inte påvisar någon revisionskvalitetsmässig skillnad. Det kan 

bero på olika organisationsförhållanden i enlighet med den institutionella teorin. Denna studies 

resultat framhäver att redovisningsförhållandet IFRS är mer balanserad mellan B4/NB4-
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revisionsbolag i förhållande till revisionskvalitet jämfört med US GAAP. Studiens resultat kan anses 

vara intressant för normgivare inom USA till följd av att studien påvisar en högre 

resultatmanipulering till skillnad mot europeiska länderna, trots att USA enligt tidigare studier 

(DeAngelo, 1981; Francis & Krishnan, 1999) ska förhålla sig mer återhållsamt till sin redovisning. 

 

5.6 Studiens begränsningar 

Även om studiens resultat är aktuell för olika instanser som: redovisningslitteratur, praktiker och 

normgivare uppkommer ett flertal begränsningar i studien. I och med att studien är uppbyggd i en 

kvantitativ form, tar studiens undersökningar inte hänsyn till kvalitativa faktorer som exempelvis: 

revisionstimmar eller revisionsstrategier som verkliga fenomen. Tidigare i den teoretiska 

referensramen beskrev vi att revisionskvalitet inte har ett bestämt mått utan dessa avser att variera 

beroende på studie. Även om de två mått denna studie använt är i enlighet med tidigare studier som 

framgått, finns det säkerligen andra mått som är uppbyggda ur en annan synvinkel om vad som kan 

associeras med revisionskvalitet. 

  

Fortsättningsvis har studien endast utgått från det största börsindexet inom respektive undersökt land. 

I och med detta urval har det bidragit till en ojämn fördelning mellan revisionsbolagens totala urval 

(B4-klienter jämfört mot NB4-klienter). Data från respektive börsindex har uteslutande inhämtats 

från databasen Datastream, vilket tidigare beskrivits som en tillförlitlig databas för tidigare forskning. 

Det betyder inte att vi kan garantera att databasen är fri från fel. 

  

Eftersom att tidsaspekten varit en begränsning vid insamling och bearbetning av data, har denna 

studies regressioner endast tagit hänsyn till ett valt år i enlighet med en tvärsnittsdesign. Att utföra en 

studie som tar hänsyn till flera år kan bidra till en djupare analys kring yttre omständigheters påverkan 

på studiens resultat. 

 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning bygger främst från vår studies begränsningar. Tidigare har vi nämnt att 

studien är i kvantitativ form och saknar väsentliga kvalitativa faktorer, varav det vore intressant om 

studier bygger vidare från vår forskning. Denna studie har tagit hänsyn till klienters kvantitativa 

egenskaper i relation till revisionsprocessen och hur dessa egenskaper kan ha påverkat 

revisionskvaliteten. Det hade varit intressant att bygga vidare på denna studies resultat och 

kombinerat dessa med kvalitativa fenomen, som exempelvis kan framkomma genom intervjuer, för 
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att utreda hur trovärdig denna studies mått är. Det kan senare byggas vidare genom att testa 

karaktäristiska eller opportunistiska revisorers påverkan på revisionsprocessen. 

  

Det hade även varit intressant att utföra en longitudinell design där ett flertal år mäts. Vidare studier 

kan utreda om vår studies resultat för USA är representativt, eller om tillfälliga omständigheter kan 

ha påverkat resultaten för studiens valda år. Utöver tidigare föreslagna aspekter, kan det även vara 

aktuellt att utreda om IFRS revisionspaket, kan ha inverkan på denna studies resultat. Vårt förslag är 

att utföra en jämförelsestudie som undersöker revisionspaketets inverkan på denna studies 

framkomna resultat för de IFRS baserade länderna. 
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