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SAMMANFATTNING 

Titel: Har kvinnors riskaversion effekt på redovisningskvalitet och revisionsarvode? 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  
Författare: Josephine Jonsson och Josefin Lund 
Handledare: Jan Svanberg 
Datum: 2019 – juni 

Syfte: Med anledning av de positiva egenskaper kvinnor anses tillföra i styrelserummen 
samt ländernas kvoteringskrav på andel kvinnor i styrelser är det av stor vikt att 
undersöka den eventuella effekt som kommer av ett ökat antal kvinnor i styrelser. Syftet 
med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan externt 
revisionsarvode och andel kvinnor i styrelsen. Ett andra syfte är att undersöka om ett 
eventuellt högre/lägre revisionsarvode associerat till kvinnor i styrelsen är relaterat till 
högre redovisningskvalitet. 

Metod: Studien antar en hypotetisk-deduktiv ansats och ett positivistiskt perspektiv. 
Kvantitativ sekundärdata har inhämtats från databasen Thomson Reuters Eikon. En 
longitudinell studie har designats och urvalet har slutligen genomgått analys i multipla 
regressioner med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS. 

Resultat och slutsats: Studiens litteraturundersökning gav anledning att förvänta sig 
samband mellan andel kvinnor i styrelsen, företagens resultatmanipulation och 
revisionsarvode förklarat med kvinnors riskaversion. Studien mäter företagens 
redovisningskvalitet med resultatmanipulation för att söka svar på om revisionsarvodet 
kan förklaras med företagens redovisningskvalitet. Resultatet visar inget samband och 
studien kan således inte förklara företagens revisionsarvoden med kvinnors tendens att 
agera riskavert. 

Examensarbetets bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar studien till den 
företagsekonomiska forskningen genom en ökad förståelse på synen på den kvinnliga 
ledaren, eftersom denna studie söker andra förklaringar än riskaversion till sambandet 
mellan revisionsarvodet och den kvinnliga ledaren. Studiens praktiska bidrag handlar 
om att tydliggöra effekten av att tillsätta fler kvinnor i styrelser och studien 
tillhandahåller värdefull information till företagens intressenter med anledning av 
kvoteringskrav på kvinnor i styrelser i vissa länder. 

Förslag till fortsatt forskning: Då sambanden i studien inte faller i linje med tidigare 
forskning bör framtida forskning inta ett öppet perspektiv på huruvida kvinnan kan 
antas riskavert. Det kan finnas många andra förklaringar till effekterna som uppstår av 
kvinnor på ledande poster. Dessa effekter bör undersökas. Det vore även intressant att 
undersöka hur inkvotering av kvinnor i ledande positioner påverkar företagens 
lönsamhet, ifall kvinnan inkvoteras på grund av sin könstillhörighet och inte sin 
erfarenhet och kompetens. 

Nyckelord: Resultatmanipulation, redovisningskvalitet, revisionsarvode, riskaversion, 
kvinnor i styrelsen och kritisk massa.  



ABSTRACT 

Title: Do women's risk aversion affect earnings quality and audit fees? 
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
Author: Josephine Jonsson and Josefin Lund 
Supervisor: Jan Svanberg 
Date: 2019 – june 

Aim: Due to the positive qualities women are considered to add to the boardroom and 
the countries' quota requirements for the proportion of women on boards, it is of great 
importance to examine the possible effect of an increased number of women on boards. 
The purpose of this study is to investigate whether there is a connection between 
external audit fees and the proportion of women on the board. A second purpose is to 
investigate whether a higher/lower audit fees associated with women on the board is 
related to higher earnings quality. 

Method: The study adopts a hypothetical-deductive approach with a positivistic 
perspective. Quantitative secondary data has been obtained from the Thomson Reuters 
Eikon. A longitudinal study has been designed and the selection has finally been 
analyzed in multiple regressions using the statistics program IBM SPSS. 

Result & Conclusions: The study's literature review gave reason to expect a connection 
between the proportion of women on the board, the companies' earnings management 
and audit fees explained by women's risk aversion. The study measures the companies' 
earnings quality with earnings management in order to seek answers to whether the 
audit fee can be explained by the earnings quality. The result shows no correlation and 
the study can thus not explain the companies' audit fees with women's tendency to act 
risk averse. 

Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, the study contributes to 
business research through an increased understanding of the view of the female leader, 
as this study seeks out explanations other than risk aversion to the connection between 
audit fees and the female leader. The study's practical contribution is about clarifying 
the effect of appointing more women on boards, and the study provides valuable 
information to the companies' stakeholders due to the quota requirements of women on 
boards in certain countries. 

Suggestions for future research: Since the results in the study do not fall in line with 
previous research, future research should take an open perspective on whether women 
should be assumed to be risk averse. There may be many other explanations for the 
effects of women on leading positions. These effects should be investigated. It is also 
interesting to investigate how the quota of women in leading positions affects the 
companies' profitability, if the woman is hired because of her gender and not her 
experience and competence. 

Key words: Earnings management, earnings quality, audit fees, risk aversion, women 
on boards and critical mass.
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1. Inledning 

!   

I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden, problemformuleringen och undersökningens syfte. 

Därefter visas en disposition över uppsatsens resterande kapitel. 

!  

1.1 Bakgrund 

Könsdiversifiering, både i styrelserummen och på övriga ledande poster, har fått mer 

uppmärksamhet under de senaste decennierna, detta till följd av bland annat ändrad lagstiftning och 

finanskriser. Under åren har forskningen fokuserat på vilka följder som kommer av att företagen allt 

oftare tillsätter fler kvinnor i styrelserna eller som VD. Flertalet studier har undersökt sambandet 

mellan kvinnor i styrelsen och företagens prestation såsom Desvaux, Devillard-Hoellinger och 

Baumgarten (2007) på en internationell nivå, Carter, Simkins och Simpson (2003) samt Farrell och 

Hersch (2005) i USA, Ruigrok, Peck och Tacheva (2007) i Schweiz, Campbell och Minguez-Vera 

(2008) i Spanien samt Ahern och Dittmar (2012) i Norge. Ett stort fokus har legat på att undersöka 

kvinnornas riskaversion eftersom kvinnor antas, som regel, vara mindre benägna att välja 

aggressiva strategier och mer benägna att investera i mer långsiktiga val (Apesteguia, Azmat & 

Iriberri, 2012; Charness & Gneezy, 2012). Kvinnornas påverkan i bland annat styrelserummet kan 

delvis bero på att kvinnlig närvaro ger ett ökat ansvarstagande (Carter et al., 2003; Cumming, 

Leung & Rui, 2015; Powell & Ansic, 1997; Vermeir & Van Kenhove, 2008). Tidigare studier har 

även påvisat kvinnornas tendens att öka kontrollen och övervakningen i företagen (Adams & 

Ferreira, 2009; Nielsen & Huse, 2010; Srinidhi, Gul och Tsui, 2011).  

Eftersom reglering av redovisningen och de finansiella redovisningsstandarderna möjliggör, för 

bland annat cheferna, att manipulera resultaten är det inte förvånande att forskare fokuserar mycket 

på att undersöka just resultatmanipulation. Det har länge varit känt att bland annat företagens chefer 

har incitament att bedriva resultatmanipulation för att maximera företagsvärdet samt för att göra 

egna förtjänster (Beneish, 2001; Christie & Zimmerman, 1994; Holthausen, 1990). Tidigare 

forskning har även visat att det finns ett samband mellan könsdiversifiering och företagens 

resultatmanipulation (Srinidhi et al., 2011; Thiruvadi & Huang, 2011).  
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Tidigare forskning har även belyst de faktorer som kan påverka företagens revisionsarvoden 

(Abbott, Parker, Peters & Raghunandan, 2003; Carcello, Hermanson, Neal & Riley, 2002; Charles, 

Glover & Sharp, 2010; Simunic, 1980; Simunic & Stein, 1996). En del studier visar ett resultat som 

indikerar att företagens interna kontroll speglas på den efterfrågade revisionen, vilket därmed 

påverkar företagens revisionsarvoden (Carcello et al., 2002; Eichenseher & Shields, 1985; Fama, 

1980; Huang, Huang & Lee, 2014).  

1.2 Problemformulering 

Idag är det många länder som har infört kvotering av kvinnor i styrelser (Adams & Ferreira, 2009; 

Cumming et al., 2015; Srinidhi et al., 2011; Terjesen, Sealy & Singh, 2009). Andel kvinnor som 

kvoteras in i styrelser är olika många för de olika länderna. Norge var först med att lagföra en 

kvotering av 40 procent kvinnor i styrelser. Detta efterföljdes sedan av Spanien, Belgien, 

Nederländerna, Sverige och Frankrike och idag har även Italien, Danmark, Finland, Grekland och 

Portugal en reglering för inkvotering av kvinnor i styrelser (Isidro & Sobral, 2015). En stor 

anledning till att kvotering införts är de positiva egenskaper som kvinnor för med sig in i 

styrelserummen (Burgess & Tharenou, 2002; Srinidhi et al., 2011). Srinidhi et al. (2011) menar att 

en ökad närvaro av kvinnor i styrelsen leder till ett högre förtroende för redovisningen på grund av 

att disciplinen runt redovisningen förbättras. Srinidhi et al. (2011) menar att det beror på att kvinnor 

förbättrar styrelsens övervakningsfunktion medan Burgess och Tharenou (2002) menar att kvinnan 

anses anpassa sina strategier efter omständigheterna. Flertalet studier har fokuserat på den kritiska 

massan av tre kvinnor i styrelsen (Konrad, Kramer & Erkut, 2008; Torchia, Calabró & Huse, 2011). 

Torchia et al. (2011) menar att det finns ett tydligt samband mellan fler än tre kvinnor i styrelsen 

och företagens innovativa tänkande och Konrad et al. (2008) menar att det kan bero på att 

kvinnorna upplever en mer stödjande atmosfär när det är minst tre kvinnor närvarande.  

Eftersom redovisningskvalitet kan mätas på samma sätt som resultatmanipulation konstaterar 

Srinidhi et al. (2011) att förekomsten av resultatmanipulation minskar med hög 

redovisningskvalitet. Vidare finner Srinidhi et al. (2011) att företag med kvinnlig VD samt företag 

med högre andel kvinnor i styrelsen har högre redovisningskvalitet. Adams och Ferreira (2009) 

förklarar sambandet mellan redovisningskvalitet och kvinnlig ledare med att den kvinnliga ledaren 

ökar övervakningen i företaget. Srinidhi et al. (2011) samt Adams och Ferreira (2009) menar 
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således att kvinnorna bidrar till en högre redovisningskvalitet genom att minska risken för att 

resultatmanipulation kan ske. Thiruvadi och Huang (2011) har undersökt sambandet mellan 

resultatmanipulation och kvinnor i revisionsutskottet medan Labelle, Gargouri och Francouer 

(2010) har undersökt sambandet mellan resultatmanipulation och kvinnor i styrelsen. Labelle et al. 

(2010) finner i sin studie att kvinnor i styrelsen påverkar resultatmanipulation genom den minskade 

risken för informationsasymmetri mellan styrelseledamöter, chefer och anställda. Andra studier har 

fokuserat på sambandet mellan kvinnlig VD, eller kvinnlig representation i styrelsen, i förhållande 

till företagens redovisningskvalitet  (Adams & Ferreira, 2009; Abbott, Parker & Presley, 2012; 1

Barua, Davidson, Rama & Thiruvadi, 2010; Srinidhi et al., 2011).  

Tidigare forskning har även visat att kvinnor oftast ses som mer ansvarstagande, mer riskaverta än 

män samt ofta bidrar till en ökad övervakning i företaget (Apesteguia et al., 2012; Barber & Odean, 

2001; Charness & Gneezy, 2012; Croson & Gneezy, 2009; Jianakoplos & Bernasek, 1998; Niederle 

& Vesterlund, 2007; Powell & Ansic, 1997; Srinidhi et al., 2011). Det har även visat sig att 

företagens redovisningskvalitet håller högre nivå när de har ökad övervakning i företaget (Ball, 

Kothari & Robin, 2000; Ball & Shivakumar, 2008; Ebrahim, 2007; Klein, 2002; Xie, Davidson III 

& DaDalt, 2003). Tidigare studier har undersökt kvinnors tendens till att agera mer riskavert än män 

och att det leder till att kvinnor efterfrågar högre revisionskvalitet (Hardies, Breesch & Branson, 

2013; Harjoto, Laksmana & Lee, 2015; Huang et al., 2014). 

Annan forskning har fokuserat på revisionsarvodet i förhållande till revisorns könstillhörighet 

(Ittonen & Peni, 2012), VD:ns könstillhörighet (Huang et al., 2014) samt kvinnlig representation i 

revisionsutskottet och dess påverkan på revisionsarvodet (Aldamen, Hollindale & Ziegelmayer, 

2018; Ittonen, Miettinen & Vähämaa, 2010). Huang et al. (2014) förklarar att kvinnor efterfrågar 

högre revisionskvalitet vilket leder till att företag med kvinnlig VD betalar högre revisionsarvoden. 

Huang et al. (2014) förklarar detta med att kvinnor är mer riskaverta än män och att en mer 

riskavert VD är mer benägen att influera revisionsutskottet att köpa in mer utförlig revision med 

högre kvalitet för att skydda sitt rykte. Utförligare revision med högre kvalitet leder i sin tur till 

högre revisionsarvoden. Det finns dock en annan förklaring till att företag med en kvinnlig VD har 

högre revisionsarvoden som Huang et al. (2014) ej tar upp i sin studie, denna andra förklaring 

skulle vara att kvinnor kan vara diskriminerade och därmed betalar högre revisionsarvoden. 

 Earnings quality, översatt till redovisningskvalitet, kan indikera på hur relevant och tillförlitlig företagens redovisning 1

är (Srinidhi et al., 2011). 
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Diskrimineringen skulle då förklaras av att revisorn anser att kvinnan är en sämre ledare än 

mannen, vilket skulle leda till att noggrannare och därmed dyrare revision genomförs (Agars, 2004; 

Schein, 2001).  

Med anledning av ovan nämnda aspekter ämnar denna studie inledningsvis att undersöka 

sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och resultatmanipulation samt sambandet mellan andel 

kvinnor i styrelsen och revisionsarvodet. Detta är av intresse att studera eftersom styrelsen har en 

kontrollerande roll medan VD:n ofta har en mer utförande roll. Styrelsens kontrollerande roll, 

speciellt med en högre andel kvinnor i styrelsen, kan påverka revisionsarvodet genom att den ökade 

kontrollen medför att de begär en utförligare revision som därmed leder till ökade kostnader. 

Styrelsens ökade kontroll kan även bidra till att resultatmanipulation kan ske i mindre utsträckning 

vilket i sin tur innebär en hög redovisningskvalitet. Studien avser därefter att adressera det 

forskningsgap som identifierats i tidigare studier genom att undersöka om sambandet mellan andel 

kvinnor i styrelsen och revisionsarvodet medieras av redovisningskvalitet, mätt i 

resultatmanipulation. Detta samband kan dock bara kontrolleras om ett samband mellan kvinnor i 

styrelsen och resultatmanipulation samt ett samband mellan andel kvinnor i styrelsen och 

revisionsarvodet återfinns. Sammanfattningsvis bidrar aktuell studie med följande: 

- Studien bidrar till det företagsekonomiska forskningsområdet genom undersöka om andel 

kvinnor i styrelsen har någon effekt på företagens redovisningskvalitet. 

- Studien bidrar till revisionsforskningen genom undersöka om andel kvinnor i styrelsen har 

någon effekt på företagens revisionsarvode. 

- Studien bidrar även till att fylla det forskningsgap som finns i tidigare forskning som rör 

huruvida det eventuella sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och revisionsarvodet 

medieras av redovisningskvalitet.  

1.3 Frågeställningar 

Studiens grundläggande frågeställningar är: 

- Producerar företag med hög andel kvinnor i styrelsen högre redovisningskvalitet? 

- Betalar företag med en hög andel kvinnor i styrelsen ett högre revisionsarvode? 
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- Beror detta eventuella samband mellan en hög andel kvinnor i styrelsen och högre 

revisionsarvoden på kvinnornas riskaversion eller på diskriminering? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan externt revisionsarvode 

och andel kvinnor i styrelsen. Ett andra syfte är att undersöka om ett eventuellt högre/lägre 

revisionsarvode associerat till kvinnor i styrelsen är relaterat till högre redovisningskvalitet. 

1.5 Disposition 

Det inledande kapitlet har redogjort för bakgrunden, problemformuleringen och undersökningens 

syfte.  

Teoretisk referensram: I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska referensram. Inledningsvis 

beskrivs sambandet mellan kvinnor i ledningen och redovisningskvalitet. Därefter beskrivs 

sambandet mellan kvinnor i ledningen och revisionsarvode. Avslutningsvis sammanfattas den 

teoretiska referensramen och mynnar ut i studiens hypoteser.  

Metod: Inledningsvis beskrivs uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Vidare redogörs 

operationaliseringen i uppsatsen och de variabler som innefattas i undersökningen. Avslutningsvis 

presenteras studiens analysmetoder och kvalitetskriterier.  

Resultat: I detta kapitel beskrivs studiens resultat. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

datainsamlingen och därefter beskrivs korrelationsanalysen som kontrolleras mot eventuella 

felkällor. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens regressionsanalyser. 

Diskussion: I detta kapitel diskuteras resultatet av studiens hypotestester och det empiriska 

resultatet kopplas till den teoretiska utgångspunkten för att besvara studiens syfte. 
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Slutsats, bidrag och begränsningar: I studiens sista kapitel framförs uppsatsens slutsats, studiens 

teoretiska och praktiska bidrag samt studiens begränsningar.  

!  
Figur 1: Uppsatsens disposition (egen utformning). 
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2. Teoretisk referensram 

!  

I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska referensram. Inledningsvis beskrivs sambandet 

mellan kvinnor i ledningen och redovisningskvalitet. Därefter beskrivs sambandet mellan kvinnor i 

ledningen och revisionsarvode. Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska referensramen och 

mynnar ut i studiens hypoteser.  

!  

2.1 Kvinnor i ledningen 

Mycket forskning tyder på att kvinnors närvaro i styrelsen överlag genererar positiva effekter. 

Flertalet studier undersöker effekterna av kvinnliga chefer och styrelseledamöter i förhållande till 

företagens finansiella prestation och marknadsvärde (Adams & Ferreira, 2009; Arayssi, Dah & Jizi, 

2016; Campbell & Minguez-Vera, 2008; Carter et al., 2003; Erhardt, Werbel & Shrader, 2003; 

Farrell & Hersch, 2005; Rose, 2007). Tidigare forskning har förklarat de positiva effekterna med att 

kvinnors deltagande i bolagsstyrelser bidrar till en effektivare styrelse vilket medför ett bättre 

beslutsfattande (Arayssi et al., 2016; Carter et al., 2003; Huang & Kisgen, 2013). Adams och 

Ferreira (2009) menar att kvinnor är mer benägna att delta i styrelsemöten än män och att kvinnor 

även är mer förberedda inför styrelsemötena än vad männen är. Erhardt et al. (2003) undersöker ett 

stort antal amerikanska företag för att studera relationen mellan diversifiering i styrelsen och den 

finansiella prestationen och finner att diversifiering i styrelsen är positivt associerad med lönsamhet. 

De förklarar detta med att diversifieringen kan leda till bredare kunskapsbas, vilket i sin tur kan leda 

till ökad konkurrenskraft gentemot styrelser som inte är diversifierade. I likhet med deras resultat 

presenterar Campbell och Minguez-Vera (2008), Carter et al. (2003) samt Farrell och Hersch (2005) 

att könsdiversifiering är associerat med ökad finansiell prestation och högre företagsvärde.  

Även företagens förtjänster är noga uppmärksammat i tidigare forskning i syfte att undersöka 

företagens prestation. En del studier presenterar ett resultat som visar att könsdiversifiering inte 

nödvändigtvis ökar företagens prestation. Watson (2002) kommer nämligen fram till att det inte är 

någon signifikant skillnad mellan de manligt och de kvinnligt styrda företagen. Han finner dock 

bevis som kan indikera på att de kvinnligt styrda företagen eventuellt presterar bättre än de 

företagen som styrs av män. Adams och Ferreira (2009) har i sin studie undersökt hur 

könsdiversifiering i en styrelse påverkar företagens prestation. De finner att diversifiering i 
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styrelsen upp till en viss nivå bidrar till en bättre finansiell företagsprestation men att en ökad 

diversifiering i styrelsen över denna nivå sänker företagens prestation. De menar att företag med en 

andel diversifiering över denna nivå i styrelsen kan verka kontraproduktivt och därmed sänka 

företagens prestation, detta på grund av att fler kvinnor i styrelsen leder till mer kvalitativ översikt i 

företaget men att det kan leda till för mycket och därmed onödig översikt i företaget.  

Joecks, Pull och Vetter (2013) finner i sin studie att könsdiversifiering påverkar företagens 

prestation negativt upp till den kritiska massan av tre kvinnor i styrelsen och därefter påverkar den 

företagens prestation positivt, jämfört med en styrelse som enbart innehåller män. De finner i sin 

studie att effekterna av kvinnor framträder efter att andelen kvinnor i styrelsen uppkommer till 30 

procent varför de översätter 30 procent kvinnor i styrelsen till den kritiska massan av tre. Joecks et 

al. (2013) förklarar sambandet med att företaget behöver den kritiska massan i styrelsen för att 

kunna förstå fördelarna som en mer diversifierad styrelse medför. Detta styrker även Terjesen et al. 

(2009) när de kategoriserar tidigare forskning som gjorts om kvinnor i bolagsstyrelser (women on 

corporate boards, WOCB). Terjesen et al. (2009) finner nämligen i sin studie att företagens 

prestation inte påverkas av att det är kvinnor i styrelsen om inte antalet kvinnor är minst tre stycken. 

Terjesen et al. (2009) menar att det är bevisat att det finns ett samband mellan den kvinnliga 

närvaron och företagens marknadsvärde men belyser även tidigare studier som ej funnit några 

samband, eller endast funnit negativa samband mellan kvinnor i styrelsen och företagens prestation. 

Detta kan bero på att det, både nu och tidigare år, har varit svårt att jämföra forskning mellan olika 

länder som rör kvinnor i bolagsstyrelser (WOCB), eftersom olika länder har olika strukturer när det 

gäller styrning av bolag. 

Konrad et al. (2008) menar att när den kritiska nivån av tre kvinnor i styrelsen uppnåtts vågar 

kvinnorna vara mer aktiva och de känner att de blir mer hörda. Han menar att kvinnorna blir mer 

bekväma i att vara sig själva och könsskillnaderna inte längre är lika stora barriärer i 

kommunikationen (Konrad et al., 2008). Färre än tre kvinnor i styrelsen antas endast ha en 

symbolisk effekt då de har mindre eller inget inflytande i gruppen (Adams & Ferreira, 2009; 

Konrad et al., 2008; Torchia et al., 2011). Terjesen et al. (2009) påpekar även att det kan bero på att 

män i större grad lyssnar på kvinnor om det är minst två eller fler kvinnor närvarande. Den stora 

förändringen i styrelserummet kommer dock när det är minst tre kvinnor som närvarar (Konrad et 

al., 2008).  
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2.1.1 Kvinnor och riskaversion 

Många tidigare studier fokuserar på kvinnors tendens att agera mer riskavert än män (Apesteguia et 

al., 2012; Arayssi et al., 2016; Barber & Odean, 2001; Charness & Gneezy, 2012; Croson & 

Gneezy, 2009; Huang & Kisgen, 2013; Jianakoplos & Bernasek, 1998; Niederle & Vesterlund, 

2007; Powell & Ansic, 1997; Rad, Yazdanfar & Öhman, 2014; Sarin & Wieland, 2016; Schubert, 

2006; Schubert, Brown, Gysler & Brachinger, 1999). Företag som har styrelser med hög 

könsdiversifiering bidrar till att en lägre risk i företaget upplevs och denna lägre risk förknippas 

således till närvaron av kvinnor i styrelsen (Arayssi et al., 2016). Rad et al. (2014) samt Schubert 

(2006) menar att eftersom kvinnor uppvisar ett mer riskavert beteende så är kvinnor mindre 

benägna att ta extrema risker, samt att kvinnor är mer försiktiga när de kan förlora något av värde. 

Detta stöds av Sarin och Wieland (2016) som menar att kvinnor generellt sett är mer insiktsfulla till 

negativa utfall än vad män är och därför undviker risker. Huang och Kisgen (2013) menar att 

kvinnor är mer försiktiga när det gäller att sätta sig i skuld och att företag med en kvinnlig 

ekonomichef har lägre skulder än företag med en manlig motsvarighet.  

En stor andel av den tidigare litteraturen föreslår att kvinnan är mer konservativ och därmed mer 

riskavert än mannen (Baldry, 1987; Bernardi & Arnold, 1997; Byrnes, Miller & Schafer, 1999; 

Charness & Gneezy, 2012; MacLeod Heminway, 2007; Powell & Ansic, 1997). Baldry (1987) 

konstaterar att kvinnor är mer benägna att följa regler och standarder än män. Enligt Bernardi och 

Arnold (1997) har den kvinnliga chefen högre moralisk standard än sin manliga motpart. MacLeod 

Heminway (2007) menar att kvinnan är mer pålitlig än mannen och det är därmed mindre troligt att 

hon manipulerar räkenskaperna. Powell och Ansic (1997) menar att kvinnor är mer riskaverta och 

försiktiga än män oberoende av kostnader, förtrogenhet eller tvetydighet. Huang et al. (2014) menar 

att på grund av att kvinnor anses mer riskaverta än män efterfrågar kvinnor i styrelser mer revision 

samt högre kvalitet på revisionen. 

Barber och Odean (2001) men även Niederle och Vesterlund (2007) är dock noggranna med att 

påpeka att det inte enbart är aktörernas riskaversion som påverkar hur beslut fattas, utan att det även 

är skillnaderna i hur självsäkra aktörerna är som personer. Barber och Odean (2001) föreslår att det 

beror på att män ofta anses vara överdrivet självsäkra inför finansiella beslut, vilket ofta leder till att 

beslut fattas som ger en riskfylld finansiell utgång. Även till exempel personlighetsdrag och hot mot 

stereotypa fördomar påverkar kvinnors riskbeteende (Sarin & Wieland, 2016). 
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2.2 Redovisningskvalitet och dess samband till kvinnor i ledningen  

Srinidhi et al. (2011) beskriver tillvägagångssätt för att mäta företagens redovisningskvalitet. Ett 

sådant tillvägagångssätt är att att mäta deras godtyckliga periodiseringar mot nuvarande, tidigare 

och framtida kassaflöden. Genom att mäta företagens godtyckliga periodiseringar kan man även 

mäta graden av ett deras resultatmanipulation varför det går att säga att redovisningskvalitet går att 

mäta med resultatmanipulation (Kothari et al., 2016). Anledningen till att Srinidhi et al. (2011) valt 

just detta nyckeltal är att det baseras på chefers uppskattningar och bokföringsbeslut. Srinidhi et al. 

(2011) kommer vidare fram till att företag med kvinnliga chefer har en högre redovisningskvalitet 

med ett mer relevant resultat som även är mer hållbart över tid. De menar att företagen kan vinna på 

att tillsätta fler kvinnor i styrelsen, eftersom kvinnorna tillför mer disciplin runt redovisningen och 

därmed ökar förtroendet för företagens redovisningsrapporter. Förklaringen till detta, menar 

Srinidhi et al. (2011), är att kvinnor bidrar med en bättre övervakande funktion till styrelsen. Detta 

styrker även Labelle et al. (2010) då de förklarar att en anledning till att kvinnor i styrelsen påverkar 

företagens resultatmanipulation är att kvinnor tillför ett bättre informationssystem mellan 

styrelseledamöter, men även till cheferna och de anställda. Detta minskar informationsasymmetrin 

och bidrar till en effektiv översikt över företagens ekonomiska rapportering, samt minimerar 

riskerna för opportunistiska beslut och därmed även resultatmanipulation vilket medför en högre 

redovisningskvalitet. 

Tidigare forskning har länge fokuserat på att studera resultatmanipulation och funnit att det finns 

etiska hinder för den nutida redovisningen (Fischer & Rosenzweig, 1995; Gowthorpe & Amat, 

2005; Healy & Wahlen, 1999). Även om redovisningen håller sig inom lagens ramar och 

upprätthåller god redovisningssed förekommer resultatmanipulation (Choi & Pae, 2011; Hamberg, 

Paananen & Novak, 2011; Vanza, Wells & Wright, 2011). Healy och Wahlen (1999) definierar 

resultatmanipulation som att det uppstår när ledningen använder sig av sitt eget omdöme när de 

fattar beslut rörande den finansiella rapporteringens struktur, detta i syfte att vilseleda intressenter 

eller undanhålla företagens finansiella prestation. Vidare menar Healy och Wahlen (1999) att det 

finns en mängd olika bedömningar som chefer ska göra och att de kan använda sina bedömningar 

till att göra de finansiella rapporterna ännu mer informativa angående företagens ekonomiska 

ställning. Men chefer kan även använda sina bedömningar för att bedriva resultatmanipulation. 

Vidare menar Healy och Wahlen (1999) att resultatmanipulation sker av olika anledningar och att 

dessa exempelvis kan vara att påverka aktiemarknadens uppfattning om företaget, att höja 
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ersättningen till ledningen eller att minska risken att skuldkovenanter inte uppfylls. Detta stöds av 

Dechow, Sloan och Sweeney (1996) som nämner samma tre anledningar till att resultatmanipulation 

sker. Fischer och Rosenzweig (1995) menar att resultatmanipulation innebär att chefen eller 

revisorn påverkar redovisningens resultat genom att antingen öka eller minska det nuvarande 

resultatet utan att höja eller sänka företagens långsiktiga lönsamhet. Möjligheten att manipulera 

resultatet kan beskrivas som ett metodval för redovisning enligt Kothari, Mizik & Roychowdhury 

(2016), och enligt Gulzar och Wang (2011) kan företagen komma undan med resultatmanipulation 

utan att frångå normen om god redovisningssed. 

Enligt Kothari et al. (2016) kan resultatmanipulation ske främst på två olika sätt, genom 

diskretionära periodiseringar  eller kassaflödesmanipulation . Healy och Wahlen (1999) menar att 2 3

företagen kan välja hur de ska manipulera sin redovisning, vilka metoder de olika företagen 

använder sig av skiljer sig beroende på vilken bransch de tillhör samt vilket motiv som ligger 

bakom beslutet att bedriva resultatmanipulation. Vidare menar Kothari et al. (2016) att 

bedömningen av företagens finansiella situation blir missvisande om företagen använder sig av 

godtyckliga periodiseringar. Resultatmanipulation genom att manipulera de godtyckliga 

periodiseringarna är begränsad till företagens redovisning och har ingen påverkan på kassaflödet 

eller företagens verksamhet i övrigt.  

Relationen mellan olika företagsfaktorer och resultatmanipulation är väl undersökt genom åren 

(Choi & Pae, 2011; Gulzar & Wang, 2011; Labelle et al., 2010; Srinidhi et al., 2011; Thiruvadi & 

Huang, 2011). I studien av Choi och Pae (2011) konstaterades det att om företaget håller hög etik så 

kommer det även att presentera högkvalitativ redovisning med mindre risk för att 

resultatmanipulation har skett. Vidare menar Choi och Pae (2011) att lagen tillåter en viss 

flexibilitet i redovisningen, vilket öppnar upp för oetiskt handlande inom lagens ramar. I studien 

finner de belägg för att företag med ett högre etiskt engagemang genomför resultatmanipulation 

genom godtyckliga periodiseringar i lägre utsträckning. Choi och Pae (2011) visar även att 

 Discretionary accruals översätts vanligen “godtyckliga periodiseringar” och det innebär förenklat att det är 2

periodiseringar där företaget har en viss flexibilitet i beslutet om att genomföra en periodisering samt hur stor den ska 
vara. Se exempelvis DeAngelo (1986), Healy (1985) och Jones (1991) för beskrivning. I denna studie används 
begreppen “diskretionära periodiseringar” och “godtyckliga periodiseringar” synonymt med varandra. 

 Kassaflödesmanipulation sker genom att företag försöker undvika att redovisa förluster genom manipulering av 3

verkliga aktiviteter som påverkar kassaflödet (Sanjaya & Saragih, 2012).
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företagen med högre etiskt åtagande erkänner dåliga nyheter snabbare än företagen med lägre etiskt 

åtagande.  

Thiruvadi och Huang (2011) undersöker hur kvinnor i revisionsutskott påverkar 

resultatmanipulation i företagen. De kommer fram till att kvinnorna begränsar resultatmanipulation 

genom att öka de negativa godtyckliga periodiseringarna. Thiruvadi och Huang (2011) menar att 

deras resultat är förenligt med tidigare litteratur som visat att kvinnor är mer konservativa och 

objektiva än män när de fattar etiska beslut.  

2.2.1 Agentteorin 

För att undersöka sambandet mellan redovisningskvalitet och andel kvinnor i styrelsen tar denna 

studie avstamp i agentteorin. Agentteorin används vanligen vid sambandsundersökningar mellan 

karaktärer i företagsledningar och bolagsvärden (Jensen & Meckling, 1976). Agentteorin förklarar 

att det uppstår informationsasymmetri mellan principalen (beskrivs ofta som de som nyttjar 

företagens finansiella information såsom exempelvis aktieägarna) och agenten (beskrivs vanligtvis 

som företagens ledning och chefer). Agentteorins dilemma uppstår när aktieägarna delegerar ansvar 

och ger befogenheter till ledningen, som kanske har andra incitament med verksamheten än vad 

ägarna har (Jensen & Meckling, 1976). Adams (1994) förklarar att agentteorin förutsätter att både 

principalen och agenten är rationella och att de nyttjar sin kunskap till att maximera sin egna 

förtjänst. Detta bekräftar Fama och Jensen (1983) samt Rutledge och Karim (1999) som menar att 

agentteorin grundar sig på att individer handlar i eget intresse. De menar att detta tydligt kan ses 

inom företagsvärlden där en VD fått i uppdrag att leda företaget på aktieägarnas vägnar men att 

VD:n inte alltid agerar utifrån ägarnas intresse. Det finns exempelvis fall där företagsledningen 

avsiktligt manipulerar resultatet till önskad nivå för egen vinning, och det är bland annat detta 

förfarande som kallas resultatmanipulation. På grund av att ägarna och ledningen kan ha olika 

intressen i företaget blir det viktigt att skydda aktieägarnas intressen enligt Fama och Jensen (1983). 

Ett sätt att göra detta är att öka övervakningen eftersom risken för att fel beslut fattas minskar om 

kontrollen kring ledningen och VD:n stärks via ökad övervakning (Fama & Jensen, 1983). 

Agentteorins koppling till kvinnor i styrelsen innebär att dessa kvinnor stärker den existerande 

kontrollen över verkställande chefer. En diversifierad styrelse beskrivs ofta som en styrelse med 

ökad kunskap eftersom kvinnor ställer fler frågor än män (Carter, D’Souza, Simkins & Simpson, 
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2010; Jensen & Meckling, 1976). Kvinnor i styrelsen minskar även risken för informations-

asymmetri mellan styrelseledamöter, chefer och anställda (Labelle et al., 2010). 

2.3 Revisionsarvode och dess samband till kvinnor i ledningen 

En stor mängd revisionsforskning har fokuserat på de avgörande faktorerna för revisionsarvoden 

(Abbott et al., 2003; Carcello et al., 2002; Charles et al., 2010; Simunic, 1980; Simunic & Stein, 

1996). Dessa studier visar att revisionsarvoden speglar revisorns ekonomiska kostnader. Carcello et 

al. (2002) samt Simunic (1980) menar att revisorer, vid fastställandet av revisionsarvoden, försöker 

minimera sina totala kostnader genom att balansera kostnaderna för att utföra revisionen med 

kostnader för förväntade framtida förluster från rättegångar. Företag som vill ha ytterligare 

försäkring utöver revisorns kostnadsminimeringsnivå skulle kräva en högre kvalitet på revisionen 

vilket resulterar i högre revisionskostnader. Carcello et al. (2002), Eichenseher och Shields (1985) 

samt Fama (1980) menar att det finns tre generella anledningar till att VD:n vill ha utförligare 

revision, nämligen att de vill skydda sitt rykte, att de är oroliga för framtida förluster från 

rättegångar eller att fördelarna med utförligare revision ger mer nytta än förlusten av ökade 

revisionskostnader.  

En studie av Huang et al. (2014), vilken är den första i sitt slag, visade att revisionsarvoden var 

högre ifall företaget hade en kvinnlig VD. Huang et al. (2014) menar att detta var på grund av att 

kvinnliga VD:ar ansågs vara mer riskaverta än manliga och ville försvara sitt rykte. Detta ledde då 

till att den kvinnliga VD:n efterfrågade mer utförlig granskning av redovisningen än vad den 

manliga VD:n i samma situation gjorde. Huang et al. (2014) undersökte dock inte om det fanns 

något annat som skulle kunna förklara sambandet, såsom exempelvis hur den kvinnliga ledaren 

betraktas av revisorn eller om den kvinnliga ledaren utsätts för någon form av diskriminering. Detta 

är relevant eftersom revisorer är känsliga för en eventuellt ökad risk när de planerar, prissätter samt 

utför en granskning (Badertscher, Jorgensen, Katz & Kinney, 2014; Bedard & Johnstone, 2004; 

Schelleman & Knechel, 2010). Således borde revisorns uppfattning om ledarens kompetens påverka 

omfattningen och kostnaden av granskningen (Bell, Doogar & Solomon, 2008).  

En möjlig förklaring till skillnader i revisionsarvode mellan företag med manlig ledare och kvinnlig 

ledare kan vara en diskriminerande utvärdering av ledaren av revisorn, detta på grund av den 
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generella uppfattningen att en kvinna inte har typiska ledarskapsförmågor (Agars, 2004; Schein, 

2001). Schein (1973, 1975) fann nämligen i sin studie att både män och kvinnor ansåg att kvinnor 

var mindre benägna att ha starka ledarskapsförmågor. En del av Scheins (1975) resultat visade att 

kvinnliga chefer uppfattas som mindre känslomässigt stabila, har sämre självförtroende, inte är lika 

objektiva, inte är lika välinformerade och är inte lika kraftfulla som manliga chefer. Denna skillnad 

mellan kvinnliga och manliga chefer uppfattas förefalla relevant i olika delar av världen (Eagly, 

2005; Schein, 2001). Forskning i USA (Heilman, Block & Martell, 1995), Japan och Kina (Schein, 

Mueller, Lituchy & Liu, 1996), inom redovisningsindustrin (Hardies et al., 2013; Lennox & Wu, 

2018), och inom militären (Boyce & Herd, 2003) har kommit fram till att synen på kvinnor i 

ledande position är sämre än synen på män i ledande position. Denna skillnad mellan könen ska 

enligt Postmes och Spears (1998) bero på kvinnliga och manliga stereotyper samt att det finns en 

uppfattad skillnad mellan den kvinnliga stereotypen och den stereotypiska ledaren. Skillnaden 

mellan dessa uppfattade stereotyper resulterar i att kvinnor bedöms och utvärderas annorlunda än 

män trots att de beter sig exakt likadant (Agars, 2004; Eagly, Makhijani & Klonsky, 1992). Om en 

kvinna skulle frångå den kvinnliga stereotypen och gå mer in i stereotypen för ledarskap skulle 

kvinnan inte anses vara kvinnlig nog. Detta innebär att om kvinnan frångår sin uppfattade stereotyp 

kan det verka negativt för kvinnan då hon antingen inte ses som en bra ledare eller alternativt inte är 

tillräckligt kvinnlig (Cuddy, Fiske & Glick, 2004; Eagly et al., 1992; Eagly & Karau, 2002; 

Heilman, Wallen, Fuchs & Tamkins, 2004; Ridgeway, 2001; Rudman & Glick, 2001). 

Ryan och Haslam (2005) fann i sin studie att kvinnliga ledare ofta blir erbjudna positionen som VD 

i företag som befinner sig i en svår ekonomisk situation och att kvinnliga VD:ar därmed är 

associerade med finansiella kriser och problem. Ryan och Haslam (2005) menar att detta leder till 

att kvinnor förknippas med efterföljande kriser och andra potentiella ekonomiska problem. Företag 

som befinner sig i en svår ekonomisk situation kan även av revisorn uppfattas som ett företag i risk, 

vilket kan leda till ett högre revisionsarvode. Vidare fann Ryan och Haslam (2005) att även om en 

kvinna blev tilldelad rollen som VD i ett underpresterande företag så var utnämningen av en 

kvinnlig VD inte associerad med en efterföljande minskning av företagens prestanda. Att det finns 

en associativ länk mellan underpresterande företag och en kvinnlig VD är av intresse, eftersom det 

är ytterligare bevis för ovan nämnda konstaterande om att en kvinnlig VD blir negativt utvärderad i 

högre utsträckning än en manlig VD, även om deras prestation är densamma. 
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Det är av intresse att ta reda på hur ensidig uppfattningen av kvinnliga ledare är samt hur den 

kvinnliga ledaren påverkar både den efterfrågade revisionen och kostnaderna till följd av 

revisionen. Först och främst är revisionsarvoden högre för komplexa företag och för företag som 

befinner sig i ekonomisk knipa, eftersom dessa situationer innebär att redovisningen kräver mer 

revision (DeFond & Zhang, 2014). Mer revision leder till att risken för resultatmanipulation 

minskar, men även till att revisionsarvoden ökar (Abbott et al., 2003; Carcello et al., 2002; Charles 

et al., 2010; Simunic & Stein, 1996). Påverkansfaktorer som kan leda till att revisorn uppfattar lägre 

risk i företaget samt att revisionsarvoden minskar är att ha en välfungerande bolagsstyrning (till 

exempel en oberoende styrelse) eller ledarskapets trovärdighet (Erickson, Hanlon & Maydew, 2006; 

Krishnan & Visvanathan, 2009).  

På grund av tidigare forskningsresultat som indikerar att kvinnor är mer riskaverta än män 

(Charness & Gneezy, 2012; Powell & Ansic, 1997), finns ett antagande om att den kvinnliga 

ledaren ökar revisionskvaliteten, vilket medför högre revisionsarvoden (Huang et al., 2014). Om 

revisorerna inte trodde på den stereotypiska synen på kvinnligt styrda företag skulle revisorerna se 

kvinnor som mer riskaverta och därmed skulle de associera dem med högre redovisningskvalitet 

(Abbott et al., 2012; Barua et al., 2010; Srinidhi et al., 2011). Den uppfattningen skulle då minska 

revisionens omfattning och därmed även revisionsarvodet. Detta styrks av Ittonen et al. (2010) som 

i sin studie kommer fram till ett negativt samband mellan kvinnlig representation i 

revisionsutskottet och revisionsarvoden. Ittonen et al. (2010) menar nämligen att kvinnlig 

representation i revisionsutskottet minskar risken för felaktigheter i den finansiella rapporteringen 

genom att effektivisera interna kontroller och generellt förbättra integriteten i den finansiella 

rapporteringen. Sammanfattningsvis innebär det att, beroende på vilket antagande som revisorn 

utgår ifrån, revisionsarvodet från ett företag med hög andel kvinnor i ledningen borde bli antingen 

lägre eller högre än för ett företag med högre andel kvinnor i ledningen.  

2.4 Sammanfattning och utveckling av hypoteser 

Tidigare forskning har funnit bevis på att diversifiering i styrelsen ger positiv effekt när det kommer 

till företagens framgång (Burgess & Tharenou, 2002) och hög kvalitet när det gäller företagens 

finansiella rapportering (Gulzar & Wang, 2011; Qi & Tian, 2012). Byrnes et al. (1999) samt 

Jianakoplos och Bernasek (1998) menar att kvinnor föredrar att ta lägre risker än männen. Kvinnor 
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antas även ha en större kontroll över bolagsstyrelsen och därmed upptäcka opportunistiskt beteende 

i ett tidigt skede (Khazanchi 1995; Ruegger & King, 1992). Det finns även en väsentlig mängd 

tidigare forskning som rör den kritiska nivån av tre kvinnor i styrelsen. Torchia et al. (2011) finner 

att inkvotering av kvinnor i styrelsen är vanligt förekommande om det bara är en kvinna som 

arbetar i bolagsstyrelsen. Torchia et al. (2011) menar även att kvinnornas innovativa tänkande inte 

framträder om det endast är en eller två kvinnor i styrelsen. Forskare har således funnit att när 

antalet kvinnor i styrelsen kommer upp till tre så påverkar dessa företagens innovationsförmåga 

(Torchia et al., 2011), och även andra kreativa förändringar i företaget påverkas positivt (Konrad et 

al., 2008). Joecks et al. (2013) menar att den kritiska nivån av tre kvinnor kan översättas till 30 

procent, vilket denna studie tillämpar i operationaliseringen.  

Studiens hypoteser utgår ifrån resonemanget ovan, där minst tre kvinnor i styrelsen påverkar 

varandra i högre utsträckning än om de är färre än tre kvinnor (Joecks et al., 2013). Vidare i studien 

menas en hög andel kvinnor i styrelsen med minst tre kvinnor i styrelsen. Studiens första hypotes 

förutspår således att när det är en hög andel kvinnor i styrelsen så påverkar de varandra i högre 

utsträckning än när det är en låg andel kvinnor i styrelsen. Den bygger även på den grundade 

uppfattningen om att kvinnor är mer ansvarstagande än män och därmed förväntas agera med ett 

mer ärligt uppsåt än männen (Apesteguia et al., 2012; Barber & Odean, 2001; Charness & Gneezy, 

2012; Croson & Gneezy, 2009; Powell & Ansic, 1997). Den grundas även på att kvinnor har en 

större inblick i verksamheten och därmed minskar informationsasymmetrin mellan chefen och 

styrelsen vilket minskar risken för resultatmanipulation och därmed ökar företagens 

redovisningskvalitet (Labelle et al., 2010). Med detta som bakgrund presenteras studiens första 

hypotes: 

- H1: Kvinnor i styrelsen ökar företagens redovisningskvalitet. 

I likhet med andra tidigare studier betraktar denna studie en hög andel resultatmanipulation som låg 

redovisningskvalitet (Srinidhi et al., 2011; Kothari et al., 2016). Detta borde innebära att om 

kvinnor utför resultatmanipulation i mindre utsträckning än män producerar kvinnor redovisning 

med högre kvalitet än män. En hög redovisningskvalitet kan förklaras med att kvinnan är mer 

riskavert än mannen. Tidigare forskning finner att kvinnor är mer riskaverta och mer noggranna än 

män (Charness & Gneezy, 2012; Powell & Ansic, 1997). Huang et al. (2014) menar att detta medför 

att den kvinnliga VD:n begär mer utförliga revisioner än vad den manliga VD:n gör. De utförliga 
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revisionerna leder i sin tur till högre revisionsarvoden. Om kvinnan agerar mer riskavert än mannen 

borde det således innebära att företag med fler kvinnor i ledningen betalar ett högre revisionsarvode 

än företag med mer män i ledningen. Med detta som bakgrund presenteras studiens andra hypotes:  

- H2a: Revisionsarvodet är högre i företag med högre andel kvinnor i styrelsen. 

Tidigare forskning har, som tidigare nämnts, funnit bevis på att kvinnor i styrelsen ger positiv effekt 

när det kommer till företagens framgång och hög kvalitet när det gäller företagens finansiella 

rapportering (Burgess & Tharenou, 2002; Gulzar & Wang, 2011; Qi & Tian, 2012). Samtidigt har 

tidigare forskning kommit fram till att synen på kvinnor i ledande position är sämre än synen på 

män i ledande position (Boyce & Herd, 2003; Hardies et al., 2013; Heilman et al., 1995; Lennox & 

Wu, 2018; Schein et al., 1996). En tidigare studie visar att när VD:n är kvinna betalar bolaget högre 

revisionsarvode än när VD:n är man (Huang et al., 2014). Det sambandet beror antingen på 

kvinnors högre riskaversion och därför större efterfrågan på revision, eller på att revisorer granskar 

en kvinnlig VD hårdare än en manlig VD. Det finns dock inget uteslutande bevisat samband mellan 

revisionskvaliteten och könet på ledaren. Detta innebär att det höga revisionsarvodet kan bero på 

något annat, som exempelvis att kvinnor oftare tillträder ledande poster i företag som det redan går 

dåligt för (Eagly, 2005), vilket indikerar på att kvinnor blir diskriminerade för att de anses vara 

sämre ledare än män. Begär kvinnorna således mer revision eftersom de är mer riskaverta och mer 

noggranna än männen eller diskrimineras de till följd av att de anses vara sämre ledare än män? 

Detta undersöker studien genom att studera sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och om 

resultatmanipulation ökar eller minskar, vilket i sin tur orsakar ökning eller minskning av 

revisionsarvodet. Om effekten på resultatmanipulation inte finns uppstår ingen effekt på 

revisionsarvode. Om revisionsarvode inte är associerat med mindre resultatmanipulation (och kan 

förklaras med riskaversion) så skulle det kunna tolkas som diskriminering. Med detta som bakgrund 

presenteras studiens tredje hypotes: 

- H2b: Sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och revisionsarvodet medieras av 

företagens redovisningskvalitet.  
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3. Metod 

!  

Inledningsvis beskrivs uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Vidare redogörs 

operationaliseringen i uppsatsen och de variabler som innefattas i undersökningen. Avslutningsvis 

presenteras studiens analysmetoder och kvalitetskriterier.  

!  

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

3.1.1 Forskningsstrategi 

En metod kan inte vara kvalitativ eller kvantitativ enligt Åsberg (2001), utan han beskriver istället 

metoden som det sätt man går tillväga på när empirin upprättas. Detta styrker även Bryman och Bell 

(2013) då de beskriver forskningen som helhet och inte metoden för undersökningen när de 

använder begreppen kvantitativ och kvalitativ. De benämner metoden för undersökningen 

“forskningsstrategi” och beskriver olika delar av den som hör till kvantitativ respektive kvalitativ 

forskning. Den kvantitativa forskningsstrategin innehåller oftast deduktiv teoriprövning, 

positivistisk kunskapsteoretisk inriktning och objektivism. Bryman och Bell (2013) beskriver vidare 

fyra viktiga drag i den kvantitativa forskningen; mätning, kausalitet, generalisering och replikation. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att en grundsten inom positivismen är den kvantitativa 

forskningsstrategin och dess mätbarhet. Studien definieras således som en studie med kvantitativ 

forskningsstrategi, vilket innebär att numerisk data samlats in och studerats (Bryman & Bell, 2013; 

Saunders, Lewis & Thornhill, 2012).  

Forskningsansatsen i vår kvantitativa studie utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med ett 

hypotetiskt-deduktivt arbetssätt. Vi kommer att ställa upp hypoteser som vi ska testa mot 

verkligheten med hjälp av data från Thomson Reuters Eikon. När en studie sammanställs med ett 

syfte att förklara samband mellan olika variabler antar forskaren en positivistisk forskningsfilosofi 

(Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidsson, 2011; Ryan, 2006; Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Bryman och Bell (2013) beskriver att positivismen karakteriseras, bland annat, av mätning och 

sambandsundersökningar. Detta bekräftar och utvecklar Sohlberg & Sohlberg (2013) när de 

förklarar att positivismen bygger på att förklara dessa orsakssamband och deras mätbarhet. Ryan 

(2006) förklarar att positivistiska forskare strävar efter att nå förståelsen, eller kunskapen, baserat på 

experiment och på observationer. I studien kommer vi att sträva efter att uppfylla syftet med en 
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positivistisk forskningsfilosofi, eftersom vi vill förklara om kvinnorna betalar ett högre 

revisionsarvode till följd av att de är noggrannare och mer riskaverta än männen eller om de 

diskrimineras.  

Studien utgår från tidigare teorier och är således upprättad med en deduktiv forskningsansats. Patel 

och Davidsson (2011) menar att eftersom en deduktiv forskningsansats utgår från befintliga teorier 

stärks objektiviteten. Vi har valt att tillämpa en hypotetisk-deduktiv forskningsansats vilket innebär 

att tidigare fastställda teorier används för att finna orsakssamband mellan variabler. Inom 

kvantitativ forskning med positivistisk forskningsfilosofi är det vanligt förekommande att ställa upp 

hypoteser för prövning (Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). I studien studeras 

sambandet mellan minst tre kvinnliga styrelseledamöter och företagens revisionsarvoden samt om 

sambandet medieras av företagens redovisningskvalitet. Dessa orsakssamband har i tidigare kapitel 

formulerats till tre hypoteser som ska testas och kontrolleras.  

!  
Figur 2: Den deduktiva ansatsen (Bryman & Bell, 2013). 
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3.1.2 Forskningsdesign 

Bryman och Bell (2013) beskriver fem typer av forskningsdesign; experimentell design, 

tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design. Lantz (2014) 

beskriver att en longitudinell studie är en tidsseriestudie som ger mätvärden som kan sorteras med 

avseende på tid. Att samla in material från databaser anses ofta som en sekundärkälla som ger 

material av god kvalitet, vilket möjliggör för longitudinell forskningsdesign (Bryman & Bell, 2013; 

Saunders et al., 2012). Bryman och Bell (2013) förklarar att en longitudinell forskningsdesign 

lämpar sig att använda när man ska upprätta företagsekonomisk forskning och när man systematiskt 

ska beskriva förändringarna över tid. Vidare beskriver Lantz (2014) att en särskild typ av denna 

tidsseriestudie är en så kallad paneldata. Lantz (2014) beskriver att paneldata innebär att varje 

observation har gjorts med avseende på flera variabler. Eftersom vi kommer att samla in data som 

rör flertalet olika länder i Europa över en tidsperiod på 10 år och med avseende på flera variabler 

kommer vi att använda oss av en panelstudie. Forskningsdesignen i studien är således en 

longitudinell forskningsdesign av typen panelstudie. Studien antar en objektiv vetenskaplig ansats 

vilket är i enlighet med den positivistiska forskningsfilosofin (Bryman & Bell, 2013). 

3.2 Empirisk metod 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Den teoretiska referensramen är uppbyggd utifrån vetenskapliga artiklar och annan relevant 

litteratur och när dessa möter det analytiska verktyget får studien det empiriska resultat. Bryman 

och Bell (2013) menar att användning av sekundärkällor, som till exempel litteratur samt 

vetenskapliga artiklar där författaren refererat till andra källor, kan vara vilseledande. Detta på 

grund av att det finns en risk för feltolkningar. För att säkerställa en hög nivå på de vetenskapliga 

artiklarna har vi sökt i de databaser som Högskolan i Gävle tillhandahåller samt utgått från 

relevanta nyckelbegrepp. Bryman och Bell (2013) samt Patel och Davidsson (2011) menar att 

sökorden spelar en viktig roll i litteratursökningen. De databaser som använts är Academic Search 

Elite, Business Source Premier, Google Scholar och Discovery. De nyckelbegrepp som sökts på är 

“Agency theory”, “Audit fees”, “Earnings management”, Risk aversion” och “Women on boards”. 

Vi har även tagit hjälp av tidigare vetenskapliga artiklar som studerat liknande forskningsområde 

och funnit relevanta artiklar utifrån deras referenslista. Merparten av de artiklar som studerats har 

hög ranking i Academic Journal Guide 2015 (The chartered association of business schools, 2015). 
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En övervägande del av artiklarna är även citerade många gånger genom åren, vilket kan indikera på 

hög trovärdighet. Ett fåtal artiklar som hänvisats till i denna studie är publicerade i journaler som 

inte innehar en hög ranking i Academic Journal Guide 2015. I de fallen anser vi att artikeln ändå har 

en hög relevans för studien och har i de fallen bortsett från att den inte är publicerad i en högt 

rankad journal. Vi har även sökt bevis för flertalet påståenden i fler artiklar och tidskrifter för att 

kunna genomföra tillförlitliga tolkningar. I studien presenteras varje källa med hjälp av 

referenssystemet APA. En lista på alla källor finns presenterade i slutet av uppsatsen.  

Studien är baserad på sekundäranalys då vi analyserat data som finns tillgänglig i databasen 

Thomson Reuters Eikon, så kallat sekundärdata. Fördelarna med att analysera sekundärdata är att 

det anses tidsbesparande eftersom vi inte behöver samla in data själva, vilket ger mer tid åt analysen 

av datan (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012). Sekundärdata anses även vara mer 

kostnadsbesparande än om man gjort insamlingen av data på egen hand (Bryman & Bell, 2013; 

Saunders et al., 2012). En nackdel med sekundärdata kan vara att man inte vet hur tillförlitlig datan 

är (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012). Datainsamlingen i studien är hämtad från 

Thomson Reuters Eikon, vilket är en världsledande databas som har tillgång till en stor mängd data 

från hela världen. Efter datainsamlingen analyseras datan i statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) . 

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

För att undersöka sambanden i studien och för att kunna generalisera slutsatsen har vi valt att skapa 

en så omfattande population som möjligt. Lantz (2014) förklarar att en stor fördel med sekundärdata 

är att man inte behöver lägga resurser på att samla in egen data. Olsson och Sörensen (2011) 

framför dock att en risk med att enbart samla in sekundärdata är att inte alla företag är 

representerade i databasens register och detta medför därmed ett bortfall. Bortfall förekommer dock 

inom alla insamlingsmetoder vilket innebär att denna studie ej har kunnat undvika risken för 

bortfall.  

Studiens urval är hämtat från Thomson Reuters Eikon där det endast finns börsnoterade företag 

representerade. Företagen är vidare hämtade från Asset4 Europe vilket innebär att studiens 

population består av börsnoterade europeiska företag. De länder som finns representerade i 

databasen är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, 
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Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike, 

vilket innebär att det är dessa länder som studien baseras på. Studien är begränsad till Europa, då 

företagen i Europa har liknande bolagsstrukturer samt att flertalet liknande studier kring andel 

kvinnor i styrelsen bedrivits i USA (Adams & Ferreria, 2009; Srinidhi et al., 2011) eller i Kanada 

(Labelle et al., 2010). Endast ett fåtal studier har hittats som genomförts i Europa och endast i 

enstaka länder, såsom Torchia et al., (2011) som genomfört sin studie i Norge. Företag från 

Storbritannien och Irland har uteslutits, då deras bolagsstyrning och rättssystem liknar USA:s. En 

annan anledning till att studien begränsas till europeiska företag är att studien av Huang et al. 

(2014) undersöker påverkan på revisionsarvodet i USA. Huang et al. (2014) undersöker dessutom 

kvinnlig VD och dess påverkan på revisionsarvodet medans denna studie undersöker om kvinnor i 

styrelsen påverkar revisionsarvodet.  

Eftersom det finns yttre faktorer, till exempel börsnotering, som påverkar om företagen 

representeras i databasen eller ej, innebär det att alla företag i Europa inte har samma möjlighet att 

representeras i studien. Detta likställer Bryman och Bell (2013) med ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval är vanligt förekommande inom det företagsekonomiska forskningsområdet och 

det uppstår ofta vid användande av sekundärdata, eftersom forskaren måste förhålla sig till data som 

redan är insamlad (Bryman & Bell, 2013). Ett bekvämlighetsurval kan även försvåra 

generaliserbarheten i en studien. Bryman och Bell (2013) förklarar dock att även vid andra metoder 

för urval kan resultatet endast generaliseras till populationen där studien hämtat sitt urval från. Detta 

innebär att studiens icke-slumpmässiga urval inte har påverkat studiens generaliserbarhet nämnvärt. 

Studiens första urval från Thomson Reuters Eikon gav 759 europeiska företag. Därefter filtrerades 

manuellt bort de företag som inte uppfyllde kriterierna i studien. Vi uppmärksammade även att 

majoriteten av företagen inte rapporterat revisionsarvodet för år 2018. Detta tror vi kan bero på att 

revisionen för år 2018 inte är klar i skrivande stund, varför revisionsarvodet ej ännu är fastställt. 

Med anledning av detta filtrerades verksamhetsåret 2018 manuellt bort. Populationen i studien 

består således av 228 europeiska företag som har observerats under perioden 2009-2017. Värt att 

påpeka är att när variabeln för resultatmanipulation (DA_ABS) las in sjönk antalet observationer till 

1 161 vilket motsvarar 129 företag. Vi valde dock att behålla den totala populationen på 228 företag 

i analysen eftersom variabeln för resultatmanipulation (DA_ABS) endast är med i två av studiens tre 

hypoteser.  
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Tabell 1: Studiens population och bortfall.   

3.3 Operationalisering 

Lantz (2014) menar att operationaliseringen innebär att de konkreta begreppen konkretiseras till 

något som kan mätas. Både Bryman och Bell (2013) samt Lantz (2014) visar på relevansen i 

operationaliseringen när det kommer till att förtydliga studiens reliabilitet, replikerbarhet och 

validitet. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär operationalisering att utforma mått på begreppen. 

Detta för att begreppen ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Begreppen kan då anta formen av 

oberoende eller beroende variabler (Bryman & Bell, 2013).  

3.3.1 Beroende variabel (LnFEES) 

I enlighet med tidigare studier (Abbott et al., 2003; Carcello et al., 2002; Huang et al., 2014; 

Simunic, 1980) använder vi oss av logaritmen för revisionsarvodet för att kvantifiera 

revisionsarvodet till en hanterbar summa. Företagens revisionsarvoden är kostnaderna för den 

utförda revisionen exklusive övriga konsultativa tjänster. 

!  

3.3.2 Beroende variabel samt medierande variabel (DA) 

I studien är resultatmanipulation (DA) den beroende variabeln när hypotes H1 prövas. När hypotes 

H2b prövas däremot är resultatmanipulation (DA) den medierande variabeln. En medierande 

variabel används för att förklara det kausala sambandet mellan de ursprungliga variablerna 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Vi ska således använda resultatmanipulation (DA) för att se om den 

har någon effekt på sambandet mellan revisionsarvodet (LnFEES) och andel kvinnor i styrelsen 

Antal företag Antal observationer

Publika bolag i Thomson Reuters Eikon 759 7 590

Bortfall år 2018 0 -759

Saknar värde för variabel något av åren 2009-2017 -531 -4 779

Total för H2a 228 2 052

Variabel DA_ABS -99 -891

Total för H1 och H2b 129 1161

LnFEES = logar it men av revisionsar vodet
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(FBOARD). Som tidigare nämnt så antar vi att låg andel resultatmanipulation (DA) innebär en högre 

redovisningskvalitet och detta leder då till ett högre revisionsarvode (LnFEES). Vi förväntar oss 

således att resultatmanipulation (DA) höjer eller sänker koefficienten i H2b och därmed finns ett 

samband till revisionsarvodet (LnFEES).  

För att mäta resultatmanipulation är det proxy att använda den modifierade Jones-modellen enligt 

Dechow, Sloan och Sweeney (1995) samt Klein (2002). Den modifierade Jones-modellen 

utvecklades av ekonomen Jennifer J. Jones (1991), detta för att lösa problemet med att separera de 

icke-diskretionära periodiseringarna från de diskretionära periodiseringarna, vilket tidigare liknande 

modeller inte löst. Dechow et al. (1995) menar dock att Jones-modellen inte är fullständig. Detta 

eftersom den har problem att upptäcka resultatmanipulation i de fall där företaget manipulerar 

periodens kundfordringar. Detta eftersom intäkter behandlas som en del av företagens icke-

diskretionära periodiseringar i Jones-modellen. Dechow et al. (1995) utvecklade utifrån detta den 

modifierade Jones-modellen som lösning på problemet. Modellen som Dechow et al. (1995) 

utvecklade gör att de icke-diskretionära periodiseringarna i perioden som undersöks beräknas 

genom förändringen i nettointäkter istället för i de totala intäkterna. Detta för att det då är lättare att 

manipulera resultatet med utgångspunkt i kreditförsäljning än genom kontantförsäljning. Dechow et 

al. (1995) menar att vid användning av den modifierade Jones-modellen är det lägre risk för 

beräkningsfel när resultatmanipulation sker via företagens redovisning av intäkter.  

!  
Figur 3: Den modifierade Jones-modellen. 

Där: 

! Totala periodiseringarna för företagen i, år t;  

! Totala tillgångar för företagen i, år t ; 

! Differens intäkter för företagen i, år t och t ; i,t −1 

! Differens kundfordringar för företagen i, år t och t−1; 

! Anläggningstillgångar för företagen i, år t; 

! Företagsspecifika parametrar; 

TAi,t =

Ai,t =

ΔREV =

ΔRECi,t =

PPEi,t =

αi, β1i, β 2i =
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i = i, ... , I företagsindex; 

t = t,...,T årsindex; 

εi,t = slumpterm för företagen i, år t; 

I steg ett beräknas företagens totala periodiseringar (TA) med hjälp av nyckeltal från deras 

balansräkning genom formeln: 

!  

Där: 

!  = Förändring i omsättningstillgångar 

!  = Förändring i kortfristiga fordringar 

!  = Förändring i likvida medel 

!  = Förändring i skulder inkluderade i kortfristiga fordringar 

!  = Kostnad för avskrivning och amortering 

t = tidpunkt eller period 

I steg två skattas de företagsspecifika variablerna som krävs för uträkningen av diskretionära 

periodiseringar. Utifrån insamlad data från företagens finansiella rapporter skattas de 

företagsspecifika variablerna i SPSS med nedanstående ekvation: 

!  

I steg tre beräknas företagens icke-diskretionära periodiseringar (NDA) enligt formeln: 

!  

Det fjärde och sista steget är att bedöma företagens diskretionära periodiseringar (DA). Formeln för 

de diskretionära periodiseringarna (DA) blir således: 

!  

TAt = (ΔCAt − ΔCLt − ΔCasht + ΔSTDt − DEPt)/At−1

ΔCA

ΔCL

ΔCash

ΔSTD

DEP

TAt = α1(1/At−1) + a2(ΔREVt) + α3(PPEt) + υt

NDAt = α1(1/At−1) + α2((ΔREVt − ΔRECt)/At−1) + α3(PPEt /At−1)

DAt = TAt − NDAt
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Eftersom syftet med studien inte är att beskriva huruvida negativ eller positiv resultatmanipulation 

har skett så presenteras variabeln för resultatmanipulation som ett absolut tal, vilket även gjorts i 

tidigare studier (Huang et al., 2014). Variabeln för resultatmanipulation är således ett mått på 

företagens diskretionära periodiseringar uttryckt i absoluta tal. 

DA_ABS = resultatmanipulation i absoluta tal 

3.3.3 Oberoende variabel (FBOARD) 

För att kunna mäta om en hög andel kvinnor i styrelsen har någon effekt på företagens 

redovisningskvalitet och revisionsarvode måste variabeln kvantifieras. Tidigare studier har 

kvantifierat andel kvinnor i styrelsen genom att använda sig av den procentuella andelen kvinnor i 

styrelsen (Arayssi et al., 2016; Velte, 2016). Detta kommer även denna studie att göra eftersom 

undersökningen innefattar de företag som har en hög andel kvinnor i styrelsen, det vill säga fler än 

tre kvinnor i styrelsen, och se om dessa påverkar revisionsarvodet och andel resultatmanipulation 

som sker i företaget. Vi förväntar oss en negativ association mellan FBOARD och DA_ABS.  

�

I enlighet med Joecks et al. (2013) likställer denna studie den kritiska massan av tre kvinnor i 

styrelsen med 30 procent kvinnor i styrelsen. För att undersöka om den oberoende variabeln 

FBOARD påverkar revisionsarvodet så tilldelas de företag med minst 30 procent kvinnor i styrelsen 

värdet (1) för det aktuella verksamhetsåret och om styrelsen innehåller färre än 30 procent kvinnor 

tilldelas företaget siffran (0). En variabel som endast kan anta värdet 1 eller 0 är en så kallad binär 

variabel (Djurfeldt & Barmark, 2009). Om resultatet skulle ge en signifikant positiv koefficient för 

FBOARD i förhållande till den beroende variabeln LnFEES, skulle detta indikera att företag med 

fler än tre kvinnor i styrelsen ger ett högre revisionsarvode. Om resultatet däremot skulle ge en 

negativ koefficient skulle detta indikera att företag med fler än tre kvinnor i styrelsen ger ett lägre 

revisionsarvode än företagen med färre än tre kvinnor i styrelsen.  

!  

!  

FBOARD1 = procentuell andel k vinnor i st yrelsen

FBOA RD2 = f ler än 30 procent k vinnor i st yrelsen (1)

färre än 30 procent k vinnor i st yrelsen (0)
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3.3.4 Kontrollvariabler 

I analysen behöver vi ta hänsyn till om det är andra faktorer som kan ha påverkat effekterna i 

sambanden. För att kontrollera detta samt för att för att kunna säkerställa resultatet används 

kontrollvariabler. 

BSIZE är studiens förkortning av boardsize (styrelsestorlek). Tidigare studier har visat ett samband 

mellan storleken på styrelsen och resultatmanipulation (Beasley, 1996; Firth, Fung & Rui; 2007). Vi 

lägger således till en kontrollvariabel för storleken på styrelsen. BSIZE är det totala antalet 

styrelsemedlemmar i slutet av räkenskapsåret.  

!  

  

BIG4 är kvantifiering av revisionsbyråerna Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG och PwC. I likhet 

med Dao, Raghunandan och Rama (2012) samt DeFond och Zhang (2014) används 

kontrollvariabeln BIG4 likställt med revisionskvalitet. De företag som har revisionsbyrå som ingår i 

BIG 4 tilldelas ett värde av (1) medan de företag som har andra revisionsbyråer tilldelas ett värde av 

(0). Vi förväntar oss ett positivt samband mellan variabeln BIG4 och LnFEES. 

!  

!  

LEV är studiens förkortning av leverage (skuldsättningsgrad). För att kontrollera hur stor andel av 

sambandet som går att förklara med skuldsättningsgraden användes en kontrollvariabel för LEV. 

Eftersom kvinnor visar tendenser att agera mer riskavert än män (Arayssi et al., 2016; Croson & 

Gneezy, 2009) är det relevant för oss att undersöka företagens skuldsättningsgrad. En högre 

skuldsättningsgrad kan påverka chefernas och styrelsens beslut som innefattar ekonomiska 

utgångar. Detta beskriver DeAngelo, DeAngelo och Skinner (1994) som menar att företag som 

befinner sig i en svår ekonomisk sits kan ha starka incitament att använda sig av inkomstminskande 

periodiseringar. Samtidigt kan modeller som beräknar andel resultatmanipulation överdriva andelen 

för företag som presterar sämre (Dechow et al., 1995). Vi förväntar oss således finna en negativ 

association mellan LEV och DA_ABS.  

BSIZE = Totalt antal st yrelsemedlemmar i slutet av året

BIG 4 = Revideras av revisionsbyrå inom BIG 4 (1),

revideras av annan revisionsbyrå (0)
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!  

OCF är en förkortning av operating cash flow (nettokassaflöde). Nettokassaflödet refererar till det 

kassaflöde som hör till företagens verksamhet och används som en proxy för effekten av företagens 

risktagande (Thiruvadi & Huang, 2011).  

!  

QR är studiens förkortning av quick ratio som är ett likviditetsmått. Företagens inneboende risk är 

positivt relaterad till revisionsarvoden, eftersom det indikerar att det finns en större risk för fel i 

revisionen om vissa delar av företagens verksamhet kräver specialiserad revision. Ett svårt område 

för revisorn att granska är kundfordringar (Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006), vilket är en 

del av företagens kortfristiga skulder. QR är ett likviditetsmått som tar upp företagens finansiella 

risk och är ett nyckeltal för företagens likviditet. Vi förväntar oss ett negativt samband mellan QR 

och LnFEES.  

!  

ROA är en förkortning av return on asset (avkastning på tillgångar) som används för att mäta 

företagens risk. Detta eftersom lönsamheten i ROA ofta anses kunna mäta företagens risk (Huang et 

al., 2014). ROA indikerar hur troligt det är att revisorn kommer att riskera en förlust om företaget 

träder in i en finansiellt stressad miljö, alltså att företaget kanske inte har råd att betala revisorn för 

dennes tjänster (Simunic, 1980). Vi förväntar oss en negativ relation mellan ROA och LnFEES 

eftersom revisorn mest troligt agerar mer försiktigt när denne reviderar finansiellt stressade företag 

än ett finansiellt stabilt företag. Måttet visas i procent och beskriver hur mycket vinst ett företag 

tjänar i förhållande till dess totala resurser.  

!  

ROE är en förkortning av return on equity (avkastning på eget kapital). ROE används för att mäta 

företagens lönsamhet på deras prestation över tid. Måttet visar avkastningen på det egna kapitalet 

och visar hur väl företaget investerar sina egna pengar för att utvecklas. Vi förväntar oss ett negativt 

samband mellan ROE och LnFEES. 

L EV = totala skulder ÷ totalt k apital

OCF = net tok assa f lödet

QR = f inansier ingst illgångar ÷ (kor t f r ist iga skulder − erhållna f örskot t)

ROA = net toresultat ÷ totala t illgångar
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!  

REINTA är studiens beskrivning av företagens fordringar i förhållande till de totala tillgångarna. 

Komplexa företag och företag som befinner sig i ekonomisk knipa leder till att redovisningen 

kräver mer revision (DeFond & Zhang, 2014). Ett område som anses särskilt komplext för revisorn 

är företagens kundfordringar (Öhman et al., 2006). Komplexiteten kan således mätas med hjälp av 

att dividera företagens fordringar med dess totala tillgångar (Zaman Groff, Trobec & Igličar, 2017), 

och vi förväntar oss att finna en positiv relation mellan REINTA och storleken på LnFEES.  

!  

SIZE används för att kontrollera för effekter på företagens redovisningskvalitet och revisionsarvode 

som går att förklara med företagens storlek. Tidigare forskning har visat att företagens storlek kan 

påverka revisionsarvodet som de betalar (Himmelberg, Hubbard, & Paliaa, 1999). I studien används 

logaritmen på företagens totala tillgångar för att få ett hanterbart mått på dess tillgångar vilket är ett 

mått som är vanligt förekommande för företagens storlek (Francis & Wang, 2005; Huang et al., 

2014; Raghunandan & Rama, 2006; Simunic, 1980; Velte, 2016). I studien omvandlas även de 

totala tillgångarna till Euro för att få mer jämförbara belopp. Vi förväntar oss ett negativt samband 

mellan SIZE och DA_ABS och ett positivt samband mellan SIZE och LnFEES. 

!  

3.3.5 Dummyvariabler 

Eftersom både företagens redovisningskvalitet och revisionsarvode kan differentiera över tid och 

kan skilja sig mellan de länder som företagen är verksamma inom samt vilken bransch företaget 

verkar inom, används ett antal dummyvariabler. Vi går däremot inte djupare in på dessa samband i 

studiens diskussionsavsnitt då det är utanför omfattningen av studien. 

BRANSCH är studiens namn för företagens branschtillhörighet. För att undersöka om sambandet 

påverkas beroende på vilken bransch som företagen är verksamma inom används en 

dummyvariabel för bransch. Dummyvariabeln kontrollerar för olika effekter på sambandet som 

ROE = net toresultat ÷ eget k apital

REIN TA = fordr ingar ÷ totala t illgångar

SIZE = ln(totala t illgångar)
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orsakas av skillnaderna mellan de olika branscherna (Gul & Goodwin, 2010; Huang et al., 2014; 

Krishnan & Visvanathan, 2009). De företag som är verksamma inom en viss bransch tilldelas 

siffran 1 och de övriga företagen tilldelas värdet 0 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Studien har utgått 

från de olika branscherna i Industry Classification Benchmark (ICB) vilka delar in de olika 

företagen i tio olika branscher enligt nedan (FTSE Russel, u.å). 

Tabell 2: Bransch. 

COUNTRY beskriver vilka länder som företagen är verksamma inom. För att urskilja om sambandet 

påverkas beroende på det land inom vilket företaget verkar, används en dummyvariabel för vart och 

ett av de europeiska länder som ingår i studien. Företagen tilldelas antingen siffran 1 eller 0 där 

företag som är verksamma inom ett visst land får siffran 1 och de övriga får värdet 0 (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). 

Antal företag

Industrials 64

Consumer Goods 31

Basic Materials 27

Consumer Service 25

Health Care 24

Oil & Gas 16

Technology 15

Utilities 14

Telecommunications 9

Financials 3

Totalt 228
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Tabell 3: Country. 

YEAR är studiens dummyvariabel som används för att kontrollera eventuella skillnader mellan åren 

i enlighet med tidigare studier (Gul & Goodwin, 2010; Huang et al., 2014; Krishnan & Visvanathan, 

2009). Variabeln möjliggör för kontroll för vart och ett av åren 2009-2017 som respektive 

observation avser.  

3.3.6 Regressionsmodeller 

För att besvara studiens tre hypoteser har i studien genomförts tre regressionsanalyser. För att mäta 

studiens första hypotes används en beroende variabel som kvantifierar resultatmanipulation 

(DA_ABS) och en oberoende variabel som visar den procentuella andel kvinnor i styrelsen 

(FBOARD). DA_ABS tas fram ur den modifierade Jones-modellen och FBOARD står för den 

Antal företag

Tyskland 50

Frankrike 43

Nederländerna 18

Spanien 17

Sverige 17

Schweiz 15

Finland 14

Danmark 13

Italien 12

Norge 10

Belgien 8

Österrike 5

Polen 3

Portugal 2

Ungern 1

Grekland 0

Tjeckien 0

Turkiet 0

Totalt 228
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procentuella andel kvinnor i styrelsen. Eftersom det inte enbart är sammansättningen i styrelsen 

som kan påverka huruvida resultatmanipulation sker, används ett antal kontrollvariabler. 

För att testa studiens andra hypotes används en beroende variabel som är logaritmering av 

revisionsarvodet (LnFEES) och en oberoende variabel där ett värde av 1 representerar fler än tre 

kvinnor i styrelsen och 0 representerar färre än tre kvinnor i styrelsen. Eftersom det inte enbart är 

styrelsens sammansättning som påverkar revisionsarvodet används ett antal kontrollvariabler. En 

signifikant positiv koefficient på den variabeln indikerar att företag med fler än tre kvinnor i 

styrelsen är associerade med högre revisionsarvoden. En negativ koefficient indikerar då att företag 

med färre än tre kvinnor i styrelsen betalar ett lägre revisionsarvode, detta förknippas med att 

revisorerna ser företag med högre andel kvinnor i styrelsen som att de minskar risken för finansiella 

felaktigheter. LnFEES är den naturliga logaritmen för revisionsarvodet och har enligt Hay, Knechel 

och Wong (2006) använts i flera tidigare studier som ämnat till att undersöka hur variabler påverkar 

revisionsarvodet. Även verksamhetsår, verksamhetsbransch och verksamhetsland kan påverka 

sambandet och därför inkluderas dessa dummyvariabler i modellen. För att testa studiens tredje 

hypotes har en medierande variabel DA_ABS lagts till.  

3.4 Analysmetoder 

Ett vanligt program till att analysera kvantitativa data är statistikprogrammet IBM SPSS (Bryman & 

Bell, 2013). Studien utgår från en signifikansnivå på p<0,05 eftersom det är en nivå som vanligtvis 

accepteras inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman & Bell, 2013). Med hjälp av 

nedan beskrivna analyser samt ovan beskrivna program har sambanden mellan variablerna kunnat 

urskiljas. 

Vi har börjat med en univariat analys för varje variabel för att få underlag till den deskriptiva 

statistiken. Varje variabels medelvärde, standardavvikelse, över och nedre kvartil samt minimum- 

och maximumvärde har undersökts. Vidare har bivariata analyser utförts där vi först kontrollerat 

variablerna i Pearsons r för att se deras samvariation. Till sist har multivariata analyser genomförts 

för att testa studiens hypoteser. Även test för multikollinearitet och heteroskedasticitet har 

genomförts, detta för att undersöka eventuella källor för mätfel. 
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3.4.1 Univariat analys 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär en univariat analys att en variabel i taget analyseras. Med 

hjälp av centraltendensen fångas ett enda värde upp som representerar en typisk fördelning av 

värden på en variabel. Bryman och Bell (2013) förklarar att de vanligaste centraltendenserna 

analyseras genom aritmetiskt medelvärde, medianvärde samt modalvärde eller typvärde. 

Medianvärdet kontrolleras eftersom medelvärdet är känsligt för outliers. 

Även variablernas spridningsmått analyseras vilket underlättar när olika fördelningar jämförs 

(Bryman & Bell, 2013). Spridningsmåttet analyseras genom att se hur väl samlade observationerna 

är kring fördelningens tyngdpunkt och därmed kan eventuella outliers och skevhet observeras. 

Bryman och Bell (2013) samt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) förklarar att 

standardavvikelsen är det viktigaste måttet för att mäta observationernas genomsnittliga avvikelse 

från medelvärdet.  

För att avgöra kvaliteten på det insamlade datamaterialet har centraltendenserna samt 

spridningsmått på alla variabler som ingår i den multivariata analysen undersökts.  

3.4.2 Bivariat analys 

Analysen fortsätter sedan med en bivariat analys vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som att 

söka förklaring av relationen mellan två variabler. Korrelationsanalysen berättar om det finns ett 

samband och regressionen beskriver hur sambandet ser ut. I studien används korrelationsmatrisen 

Pearsons r. Enligt Bryman och Bell (2013) har en bra regressionslinje residualer !  som är 

normalfördelade (jämnt fördelade runt noll) och utan trender. Korrelationskoefficienten !  ger ett 

mått på graden av linjärt samband mellan två kvantitativa variabler. Korrelationskoefficienten kan 

bara anta värden mellan minus ett och plus ett ! . En korrelationskoefficient nära -1 

innebär ett starkt negativt samband, en korrelationskoefficient nära 1 innebär ett starkt positivt 

samband och en korrelationskoefficient nära 0 innebär ett svagt eller inget samband (Bryman och 

Bell, 2013). Den bivariata analysen genomförs för samtliga variabler som ingår i den multivariata 

analysen.  

(r i )

(r)

( − 1 ≤ r ≤ 1)
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3.4.3 Multivariat analys 

Bryman och Bell (2013) framhåller att multivariata analyser är användbara när man studerar 

huruvida det finns andra förklaringar, såsom mellanliggande variabler, till sambandet. Som 

diskuterats tidigare har denna studie som utgångspunkt att redovisningskvalitet kan vara en 

mellanliggande faktor som påverkar hur stort revisionsarvode som företag med kvinnor i ledningen 

betalar varför multipla regressioner har använts. Därav tillämpas en multivariat analys eftersom 

regressionen innehåller tre eller fler variabler (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt & Barmark, 2009; 

Djurfeldt et al., 2010). I den multivariata analysen tas även hänsyn till kontrollvariablerna när 

effekten av de oberoende variablerna mot den beroende variabeln testas. Kontrollvariabler används 

för att säkerställa att de eventuella samband som visar sig inte är falska genom att undersöka om det 

finns någon påverkan på effekten från någon av kontrollvariablerna (Bryman & Bell, 2013).  

I likhet med den bivariata analysen används även här en linjär regression. Skillnaden är dock att i 

den multivariata analysen används inte en enkel linjär regression. En linjär regression förutsäger en 

rät linje för det möjliga sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variabler som 

ingår i studien och det finns flera olika sätt att gå tillväga på för att anpassa den räta linjen till 

dataunderlaget (Djurfeldt & Barmark, 2009). I studien har den metod som är vanligast 

förekommande tillämpats, vilket är den minsta kvadratmetoden. Den minsta kvadratmetoden 

utformas så att summan av de kvadrerade residualerna blir den lägsta möjligt (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Summan av de kvadrerade residualerna är en variansanalys och den resulterar i ett mått på en 

determinationskoefficient ! . För linjära samband gäller det att determinationskoefficienten !  

anger hur stor del av variationen i den beroende variabeln LnFEES som kan förklaras av de 

oberoende variablerna FBOARD2 & DA_ABS. Måttet på !  kan anta ett värde mellan 0 och 1 

!  och ett värde nära 0 utläses som att de oberoende variablerna svarar för liten, eller 

ingen, varians i den beroende variabeln. Ett värde nära 1 indikerar då att modellen fångar upp en 

fullständig, eller omfattande, förklaring (Djurfeldt et al., 2010). Djurfeldt et al. (2010) menar att det 

även aktuellt att redovisa en justerad !  (adjusted ! ) i studier som omfattar 

mindre än 200 observationer. För att upprätta en så transparent studie som möjligt redovisas denna 

även fast studien innehåller fler än 200 observationer.  

R2 R2

R2

(0 ≤ R2 ≤ 1)

R2 − koef f icient R2
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3.4.4 Felkällor 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) finns det alltid en risk att multikollinearitet och 

heteroskedasticitet påverkar resultatet av regressionsanalysen. I denna studie kontrolleras därför 

både multikollinearitet och heteroskedasticitet.  

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) innebär multikollinearitet samvariation mellan oberoende 

variabler. En regressionsmodell kan påverkas av att det uppstår samvariation mellan oberoende 

variabler genom att determinationskoefficienten R2 sjunker om multikollinaritetet ökar. För att testa 

säkerhetsställa att multikollinearitet saknas genomförs ett VIF-test (Variance Inflation Factor-test) i 

SPSS. 

Heteroskedasticitet innebär icke-symmetrisk spridning enligt Djurfeldt och Barmark (2009). 

Heteroskedasticitet kan vara ett allvarligt problem i regressionsanalyser och kan göra det svårt att 

söka efter samband. För att analysera residualerna används SPSS som genererar ett plotdiagram för 

att studera variablernas spridning. 

3.5 Kvalitetskriterier 

För att kvaliteten av forskningsstudien ska kunna bedömas utgår studien från tre kvalitetskriterier, 

som enligt Bryman och Bell (2013), är viktiga att kontrollera vid företagsekonomisk forskning. 

Dessa tre kriterier är reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 

3.5.1 Reliabilitet 

Syftet med reliabilitet är att minimera fel och skevheter i en undersökning enligt Yin (2006). 

Reliabilitet handlar om mätningarnas pålitlighet och följdriktighet enligt Bryman och Bell (2013). 

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att utfallet i en studie ska bli samstämmigt om mätningen i 

studien genomförs vid flertalet tillfällen. Detta innebär att om någon annan vid en annan tidpunkt 

gör om denna studie, med samma kriterier, ska samma resultat uppnås. Bryman och Bell (2013) 

beskriver att reliabilitet består av tre nyckelbegrepp; stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. För att öka reliabiliteten i studien har studien utgått från dessa 

nyckelbegrepp. 
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Stabilitet innebär att göra samma test flera gånger för att se att resultaten inte skiljer sig nämnvärt 

åt. I studien används databasen Thomson Reuters Eikon vilket inte ändras över tid. De hämtar och 

återger data från företagens egna rapporter. 

Intern reliabilitet handlar om flerindikatorsmått och hur de indikatorer som bygger upp måttet är 

relaterade till varandra. I studien används beprövade mått vilka beskrivs tidigare i uppsatsen under 

operationaliseringen. 

Interbedömarreliabilitet handlar om subjektiva bedömningar. Ett problem som kan uppstå är att det 

är flera observatörer som ska observera eller översätta data till kategorier kan olika tolkningar ske. 

Blir överensstämmelsen i de olika tolkningarna alltför liten uppstår problem. I studien har dock inga 

egna tolkningar av datan gjorts utan datan är direkt införd i analysmetoderna. Detta eftersom 

Thomson Reuters Eikon hämtar sin data från primära källor och framställer dem därefter, därmed 

behövs ingen tolkning av data. 

3.5.2 Validitet 

Validitet handlar om en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger 

ihop eller inte enligt Bryman och Bell (2013) och är enligt dem det viktigaste forskningskriteriet. 

Bedömningen av en studies validitet är kopplad till dess operationalisering enligt Yin (2006). Vidare 

beskriver Bryman och Bell (2013) samt Yin (2006) fyra huvudsakliga slag av validitet som man 

brukar skilja mellan; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. 

Dessa fyra huvudtyper har studien utgått ifrån. För ökad validitet i studien följer arbetet uteslutande 

en röd tråd.  

Begreppsvaliditet handlar om huruvida ett begrepp verkligen mäter just det som det är avsett att 

mäta (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2006). Om så inte är fallet kan undersökningsresultatet 

ifrågasättas. Begreppsvaliditeten är, enligt Bryman och Bell (2013), även kopplad till reliabiliteten. 

Bedömningen av begreppsvaliditeten förutsätter att måttet är reliabelt. I studiens operationalisering 

beskrivs hur begreppen mäts samt att begreppen valts ut med stöd från tidigare forskning. En 

förklaring ges även till varför de olika begreppen är med i studien.  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Saunders et al. (2012) förklarar att om intern validitet föreligger så innebär det att forskningens 

resultat visar på ett exakt orsakssamband mellan den oberoende och beroende variabeln. Detta 

styrker Bryman & Bell (2013) samt Yin (2006), som menar att den interna validiteten handlar om 

hur säker en studie kan vara på att det är den oberoende variabeln som orsakar effekten på den 

beroende variabeln och inte någonting annat. Studien har använt sig av ett antal kontrollvariabler 

för att kunna säkerställa att det är den oberoende variabeln som orsakar effekterna på den beroende 

variabeln. I studiens tredje hypotes har en av de beroende variablerna lagts till som en medierande 

variabel för att se om den har någon effekt mellan den andra beroende variabeln och den oberoende 

variabeln. 

Extern validitet handlar om huruvida resultaten av en undersökning kan generaliseras utöver den 

specifika undersökningskontexten (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012; Yin, 2006). Detta 

är en av huvudanledningarna till varför ett representativt urval är av stor relevans i en kvantitativ 

undersökning. Enligt Bryman och Bell (2013) är det bästa för att kunna generalisera att utgå från 

slumpmässigt urval. Studien har dock ej kunnat ha ett slumpmässigt urval på grund av att data är 

hämtat från databasen Thomson Reuters Eikon, vilken endast tillhandahåller data från publika 

bolag. Istället har ambitionen varit att studien ska innehålla ett tillräckligt stort urval. 

        

3.5.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet innebär, enligt Bryman och Bell (2013), möjligheten för andra forskare att kunna 

upprepa eller replikera en studie. Detta är viktigt för att kunna kontrollera om resultatet stämmer. 

För att andra forskare ska kunna upprepa och därmed kontrollera en studie, måste 

tillvägagångssättet beskrivas i detalj (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2006). I studien har hela processen 

beskrivits med tydlighet och i detalj. De källor, metoder och begrepp som använts har redovisats 

med referenser från tidigare forskning och litteratur. Det datamaterial som använts från Thomson 

Reuters Eikon bygger på offentliga dokument och således kan samma data tas fram igen. 

3.6 Metodkritik 

Vid studiens början hade vi ingen kunskap om vare sig databasen Thomson Reuters Eikon eller 

statistikprogrammet IBM SPSS vilket innebär att vi har lagt ner mycket tid på att förstå 

komplexiteten i dessa två program. Detta har tagit mycket tid i anspråk vilket lämnat mindre tid åt 
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analys och tolkning vilket är en nackdel. Det har även gått åt mycket tid att förstå och hitta de 

variabler som använts samt sortering av datan vi fått fram. I sorteringen kan den mänskliga faktorn 

spelat in då sorteringen är gjord för hand. Även ett stort antal företag fick sorteras bort då viktig 

information för dessa saknades. Vidare har vi inför litteraturstudien gått igenom ett stort antal 

artiklar samt annan litteratur på avancerad engelska, vilket tagit mycket tid i anspråk för att 

säkerställa rätt tolkning. 
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4. Resultat 

!  

I detta kapitel beskrivs studiens resultat. Kapitlet inleds med en redogörelse för datainsamlingen 

och därefter beskrivs korrelationsanalysen som kontrolleras mot eventuella felkällor. Kapitlet 

avslutas med en presentation av studiens regressionsanalyser. 

!  

4.1 Deskriptiv statistik 

Patel och Davidson (2011) menar att den deskriptiva analysen ger en djupare förklaring av det 

insamlade materialet. Nedan visas tabell 4 med deskriptiv statistik kring de variabler som använts 

för att pröva studiens hypoteser, för enkelhetens skull avrundat till två decimaler. I SPSS har en 

univariat analys genomförts på dessa variabler där resultaten för de aktuella variablerna beskrivs 

och analyseras. I den univariata analysen har variablernas medelvärde och median studerats för att 

upptäcka eventuella skevheter. Även standardavvikelsen har studerats vilken indikerar de enskilda 

variablernas spridning runt medelvärdet. Variablernas maximi- och minimipunkter samt de första 

och tredje kvartilerna har analyserats för att få en indikation om materialets spridning. Återigen är 

det värt att påpeka att när variabeln för resultatmanipulation (DA_ABS) las in sjönk antalet 

observationer till 1 161, övriga variabler presenteras för den totala populationen som ingår i H2a.  

Tabell 4: Beskrivande statistik. 

N Medelvärde Standardavvikelse Median Minimum Maximum

LnFEES 2 052 14,60 1,39 14,56 10,25 17,78

DA_ABS 1 161 0,05 0,06 0,03 0 0,64

FBOARD1 2 052 21,34 13,31 21,43 0 66,67

BSIZE 2 052 12,11 4,41 12,00 4 31

LEV 2 052 37,43 19,88 38,09 0 93,82

OCF 2 052 1 625 514,38 3 158 256,80 510 571 -2 952 000 34 791 047

QR 2 052 1,06 0,82 0,9 0,12 18,52

ROA 2 052 5,48 7,69 4,88 -37,89 128,42

ROE 2 052 10,73 26,14 11,74 -712,28 265,92

REINTA 2 052 16,46 9,01 14,67 0 57,24

SIZE 2 052 15,82 1,50 15,67 11,95 19,84
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LnFEES är den naturliga logaritmen av företagens revisionsarvoden. DA_ABS står för företagens 

godtyckliga periodiseringar, som mäter deras resultatmanipulation. FBOARD1 är andel kvinnor i 

styrelsen. BSIZE är storleken på styrelsen. LEV representerar företagens risk (totala skulder genom 

totala kapital). OCF är företagens nettokassaflöde. QR är företagens finansieringstillgångar genom 

deras kortfristiga skulder utan de erhållna förskotten. ROA är nettoresultatet genom de totala 

tillgångarna. ROE är nettoresultatet genom det egna kapitalet. REINTA är fordringarna genom de 

totala tillgångarna. SIZE är den naturliga logaritmen av företagens totala tillgångar. 

4.1.1 Beroende variabel (LnFEES) 

LnFEES är studiens beroende variabeln och innefattar den naturliga logaritmen av företagens 

revisionsarvode. För att kontrollera att LnFEES är den mest lämpliga uträkningen för 

revisionsarvodet kontrollerades histogrammet även för FEES. Histogrammet visar att fördelningen 

för FEES var sned åt höger och eftersom spridningen i histogrammet över den naturliga logaritmen 

av FEES ses normalfördelad anses denna vara mest lämpad för studien.  

!  
Figur 4: Histogram över FEES. 

LnFEES har ett medelvärde på 14,60 och en median på 14,56 vilket indikerar en symmetrisk 

normalfördelning. Minimumvärde för variabeln är 10,25 och maximumvärde är 17,78. Resultatet 

för minimum- och maximumvärde indikerar att det inte finns några outliers. Kvartilerna visar att 50 

procent av variabelns värden befinner sig mellan 13,61 och 15,64 vilket kan jämföras medianvärdet 
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14,56. Standardavvikelsen är 1,39 och i jämförelse med medelvärdet 14,60 visar det att spridningen 

runt medelvärdet är relativt liten. 

!  
Figur 5: Histogram över LnFEES. 

4.1.2 Beroende variabel samt medierande variabel (DA_ABS) 

Ett absolut värde ligger alltid över 0. Ett högt värde indikerar att resultatmanipulation förekommer i 

hög utsträckning vilket därmed innebär låg redovisningskvalitet. Ett värde närmare 0 indikerar att 

resultatmanipulation förekommer i låg utsträckning vilket därmed innebär hög redovisningskvalitet. 

För tydlighetens skull presenterar vi histogrammet för DA där vi finner att DA innefattar 

resultatmanipulation åt båda hållen. 

!  
Figur 6: Histogram över DA. 
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Eftersom vi väljer att redovisa DA som absoluta värden i DA_ABS finner vi att histogrammet 

förändras. 

!  
Figur 7: Histogram över DA_ABS. 

DA_ABS har ett medelvärde på 0,05 och en median på 0,03 vilket tyder på icke-symmetrisk 

normalfördelning. Variabelns minimumvärde är 0 och maximumvärde 0,64 vilket dock inte visar 

några outliers. Kvartilerna visar att 50 procent av variabelns värden befinner sig mellan 0,02 och 

0,06 vilket kan jämföras med variabelns medianvärde 0,03. Standardavvikelsen är 0,06 och i 

jämförelse med medelvärdet 0,05 visar det att spridningen runt medelvärdet är relativt stor. 

Fördelningen i histogrammet är sned åt höger. På grund av detta utfördes normalitetstest i SPSS för 

att kontrollera så att normalfördelningen är signifikant. Efter att ha konstaterat att 

normalfördelningen var signifikant, trots den stora spridningen, samt studerat variabelns lådagram 

och histogram valde vi att inte exkludera några värden.  

4.1.3 Oberoende variabel (FBOARD1) 

FBOARD1 mäter andel kvinnor i styrelsen och den visar att medelvärdet på 21,34 och medianen på 

21,43 ligger nära varandra. Detta indikerar på en symmetrisk normalfördelning. Variabelns 

minimumvärde är 0 och maximumvärde 66,67 vilket tyder på en stor spridning inom variabeln. Vi 

finner det intressant att nästan 250 observationer visar att det är 0 kvinnor i styrelsen. Medianen 

som är på 21,43 jämförs med kvartilerna 11,11 respektive 30,00 och visar att 50 procent av värdena 
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förhåller sig inom intervallet. Medelvärdet är 21,34 och i jämförelse med standardavvikelsen på 

13,31 tyder det på en viss spridning runt medelvärdet. 570 observationer visar att företaget har fler 

än tre kvinnor i styrelsen.  

!  
Figur 8: Histogram över FBOARD1. 

4.1.4 Kontrollvariabler 

BSIZE har ett medelvärde på 12,11 och en median på 12,00 vilket tyder på att det inte finns någon 

snedhet i normalfördelningen. Variabelns minimumvärde är 4 och maximumvärde är 31 vilket visar 

på stor spridning i urvalet. Kvartilerna visar att 50 procent av variabelns värden befinner sig mellan 

9 och 15 vilket kan jämföras medianvärdet 12. Standardavvikelsen är 4,41 och i jämförelse med 

medelvärdet på 12,11 visar det att spridningen runt medelvärdet är relativt liten. Med hänsyn av att 

ett antal värden låg en bit från variabelns median valde vi att studera variabeln ytterligare genom 

lådagram och normalitetstest. Efter den kompletterande analysen gjorde vi valet att inte exkludera 

några värden då samtliga låg i anslutning till varandra.  

 

Den genomsnittliga andelen kvinnor i styrelser (FBOARD1) ligger på 21 procent i studiens urval. Vi 

jämför detta med medelvärdet för den totala storleken på styrelsen (BSIZE), vilket i genomsnitt är 

12 personer, för att få perspektiv på antal kvinnor i styrelsen detta motsvarar. Detta är värt att 

uppmärksamma då resultatet visar att det i genomsnitt endast arbetar 2,5 kvinnor per styrelse.  
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BIG4 visar att 1 845 observationer har reviderats av revisionsbyråer som innefattas i Big 4 vilket 

lämnar 207 observationer som reviderats av andra revisionsbyråer.  

LEV indikerar företagens skuldsättning och har ett medelvärde på 37,43 och en median på 38,09 

vilket tyder på att det inte finns någon snedhet i normalfördelningen. Variabelns minimumvärde är 0 

och maximumvärde 93,82 vilket tyder på stor spridning. Kvartilerna visar att 50 procent av 

variabelns värden befinner sig mellan 23,64 och 51,01 vilket kan jämföras medianvärdet 38,09. 

Standardavvikelsen är 19,88 och i jämförelse med medelvärdet 38,09 visar det att spridningen runt 

medelvärdet är relativt stort. Med hänsyn av den stora spridningen studerades variabeln ytterligare 

genom lådagram. Efter den kompletterande analysen gjorde vi valet att inte exkludera några värden 

då samtliga ligger i anslutning till varandra.  

OCF har ett medelvärde på 1 625 514,38 och en median på 510 571 vilket tyder på icke-symmetrisk 

normalfördelning. Variabelns minimumvärde är -2 952 000 och maximumvärde 34 791 047. 

Kvartilerna visar att 50 procent av variabelns värden befinner sig mellan 199 482 och 1 448 000 

vilket kan jämföras medianvärdet 510 571. Standardavvikelsen är 3 158 256,80 och i jämförelse 

med medelvärdet 1 625 514,38 visar det att spridningen runt medelvärdet är stor. Fördelningen i 

histogrammet är sned åt höger. På grund av detta utfördes normalitetstest i SPSS för att kontrollera 

så att normalfördelningen är signifikant. Efter att ha konstaterat att normalfördelningen var 

signifikant trots den stora spridningen valde vi att inte exkludera några värden.  

QR har ett medelvärde på 1,06 och en median på 0,9 vilket tyder på att det inte finns någon snedhet 

i normalfördelningen. Variabelns minimumvärde är 0,12 och maximumvärde 18,52. Kvartilerna 

visar att 50 procent av variabelns värden befinner sig mellan 0,69 och 1,21 vilket kan jämföras 

medianvärdet 0,9. Standardavvikelsen är 0,82 och i jämförelse med medelvärdet 1,06 visar det att 

spridningen runt medelvärdet är relativt liten. Fördelningen i histogrammet är sned åt höger. På 

grund av detta valde vi att utföra normalitetstest i SPSS, samt studera variabelns lådagram för att 

kontrollera att normalfördelningen är signifikant. Efter att ha konstaterat att normalfördelningen var 

signifikant trots de outliers vi upptäckt valde vi att inte exkludera några värden.  

ROA mäter företagens avkastning på tillgångarna och har ett medelvärde på 5,48 och en median på 

4,88 vilket tyder på att det inte finns någon snedhet i normalfördelningen. Variabelns 

minimumvärde är -37,89 och maximumvärde 128,42. Kvartilerna visar att 50 procent av variabelns 
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värden befinner sig mellan 2,66 och 8,05 vilket kan jämföras medianvärdet 4,88. 

Standardavvikelsen är 7,69 och i jämförelse med medelvärdet 5,48 visar det att spridningen runt 

medelvärdet är relativt liten. Efter upptäckten av ett extremvärde studerades variabeln ytterligare 

genom lådagram och normalitetstest. Efter den kompletterande analysen gjorde vi valet att inte 

exkludera några värden då normalitetstestet visade att normalfördelningen var signifikant.  

ROE har ett medelvärde på 10,73 och en median på 11,74 vilket tyder på att det inte finns någon 

snedhet i normalfördelningen. Variabelns minimumvärde är -712,28 och maximumvärde 265,92 

vilket tyder på en stor spridning. Kvartilerna visar att 50 procent av variabelns värden befinner sig 

mellan 5,66 och 18,47 vilket kan jämföras medianvärdet 11,74. Standardavvikelsen är 26,14 och i 

jämförelse med medelvärdet 10,73 visar det att spridningen runt medelvärdet är relativt stor. På 

grund av detta valde vi att utföra normalitetstest i SPSS, samt studera variabelns lådagram, för att 

kontrollera så att normalfördelningen är signifikant. Efter att ha konstaterat att normalfördelningen 

var signifikant trots de outliers vi upptäckt valde vi att inte exkludera några värden. 

REINTA har ett medelvärde på 16,46 och en median på 14,67 vilket tyder på att det fördelningen är 

en aning sned åt höger. Variabelns minimumvärde är 0 och maximumvärde 57,24. Kvartilerna visar 

att 50 procent av variabelns värden befinner sig mellan 9,66 och 22,16 vilket kan jämföras med 

medianvärdet 14,67. Standardavvikelsen är 9,01 och i jämförelse med medelvärdet 16,46 visar det 

att spridningen runt medelvärdet är relativt stor. På grund av detta valde vi att utföra normalitetstest 

i SPSS, samt studera variabelns lådagram för att kontrollera så att normalfördelningen är 

signifikant. Efter att ha konstaterat att normalfördelningen var signifikant trots de outliers vi 

upptäckt valde vi att inte exkludera några värden. 

SIZE har ett medelvärde på 15,82 och en median på 15,67 vilket tyder på att det inte finns någon 

snedhet i normalfördelningen. Variabelns minimumvärde är 11,95 och maximumvärde 19,84 vilket 

inte tyder på några outliers. Kvartilerna visar att 50 procent av variabelns värden befinner sig 

mellan 14,76 och 16,94 vilket kan jämföras medianvärdet 15,67. Standardavvikelsen är 1,50 och i 

jämförelse med medelvärdet 15,82 visar det att spridningen runt medelvärdet är relativt liten. SIZE 

är den naturliga logaritmen av företagens totala tillgångar, vilket innebär att medelvärdet ej ska 

uppfattas som det genomsnittliga verkliga företagsvärdet.  
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4.1.5 Dummyvariabler 

Fördelning mellan branscher 

Vi har även valt att studera om det är någon skillnad mellan branscherna. I studiens urval finns 10 

branscher. Därför jämför vi medelvärde och standardavvikelse för dummyvariabel BRANSCH mot 

de beroende och oberoende variablerna. 

Tabell 5: Fördelning mellan branscher. 

Vi finner att fördelningen mellan antal företag i varje bransch är ojämn. Den minst representerade 

branschen är Consumer Service med 45 observationer och den största är Industrial med 323 

observationer. Värt att notera är att Financials har 0 observationer. 

LnFEES visar medelvärden som är ganska lika över branscherna. Det högsta medelvärdet ligger på 

15,61 inom Utilities och det lägsta medelvärdet ligger på 14,10 inom Health Care. 

Standardavvikelserna visar relativt liten spridning och har ett högsta värde inom 

Telecommunications på 1,73 och ett lägsta värde inom Technology på 1,15.  

FBOARD1 har medelvärden som ligger ganska lika inom alla branscher med det högsta 

medelvärdet på 26,33 inom Consumer Service och det lägsta värdet inom Health Care på 18,31. 

Även standardavvikelserna ligger relativt lika med högst värde inom Oil & Gas på 15,74 och lägst 

inom Health Care på 10,51. 

LnFEES FBOARD1 DA_ABS

BRANSCH N Medelvärde Std.avvikelse Medelvärde Std.avvikelse Medelvärde Std.avvikelse

Oil & Gas 99 14,69 1,43 22,39 15,74 0,06 0,06

Industrials 323 14,93 1,34 19,49 12,53 0,04 0,05

Consumer Goods 171 15,25 1,61 22,82 14,37 0,04 0,06

Health Care 171 14,10 1,53 18,31 10,51 0,05 0,07

Consumer Service 45 14,27 1,18 26,33 12,80 0,06 0,07

Telecommunications 54 15,34 1,73 23,89 11,73 0,06 0,03

Utilities 90 15,61 1,47 19,56 12,88 0,04 0,04

Financials 0

Technology 108 14,70 1,15 24,24 11,10 0,07 0,06

Basic Materials 99 14,39 1,36 24,51 11,52 0,04 0,04
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DA_ABS ligger ganska lika inom alla branscher när det kommer till variabelns medelvärden. Det 

högsta medelvärdet ligger på 0,07 inom Technology och det lägsta medelvärdet ligger på 0,04 inom 

Basic Materials, Utilities, Consumer Goods och Industrials. Standardavvikelserna har det högsta 

värdet inom Health Care och Consumer Service på 0,07 och det lägsta värdet inom 

Telecommunications med 0,03.  

Fördelning mellan länder 

Eftersom studien täcker hela Europa har vi valt att titta närmare på om det är några skillnader 

mellan länderna. I studiens urval finns 18 länder. Därför jämför vi medelvärde och 

standardavvikelse för dummyvariabel COUNTRY mot de beroende och oberoende variablerna. Värt 

att observera är det stora antalet länder som faller bort på grund av att de ej representeras i urvalet. 

Dessa länder är Polen, Portugal, Ungern, Grekland, Tjeckien och Turkiet. Vi ser även att Österrike 

och Belgien har lägst andel representation.  

Tabell 6: Fördelning mellan länder. 

LnFEES FBOARD1 DA_ABS

COUNTRY N Medelvärde Std.avvikelse Medelvärde Std.avvikelse Medelvärde Std.avvikelse

Tyskland 234 15,04 1,42 15,59 10,40 0,04 0,04

Frankrike 243 15,44 1,27 26,66 12,87 0,05 0,05

Nederländerna 81 15,46 1,17 21,72 11,55 0,06 0,08

Spanien 126 14,25 1,61 14,93 7,91 0,05 0,05

Sverige 63 14,61 0,94 35,00 8,95 0,04 0,03

Schweiz 90 14,92 1,19 10,39 9,91 0,05 0,07

Finland 81 13,85 1,46 27,56 9,61 0,06 0,05

Danmark 81 13,94 1,18 18,00 10,53 0,06 0,09

Italien 54 15,88 0,77 15,58 13,94 0,04 0,05

Norge 63 13,71 1,13 32,71 15,61 0,05 0,05

Belgien 27 14,91 0,06 11,19 11,30 0,04 0,03

Österrike 18 13,56 0,46 18,76 5,64 0,06 0,04

Polen 0

Portugal 0

Ungern 0

Grekland 0

Tjeckien 0

Turkiet 0
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LnFEES har ett lägsta medelvärde på 13,56 som representeras av Österrike och det högsta värdet är 

15,88 som representeras av Italien. Den lägsta standardavvikelsen för LnFEES är på 0,06 för 

Belgien och den högsta är på 1,61 för Spanien. Belgien har endast tre företag med i urvalet vilket 

kan förklara den låga standardavvikelsen.  

FBOARD1 har ett lägsta medelvärde på 10,39 som representeras av Schweiz och det högsta 

medelvärdet är på 35,00 som representeras av Sverige. Den lägsta standardavvikelsen är på 5,64 

och representeras av Österrike, vilket kan förklaras med Österrikes låga andel i representationen. 

Den högsta standardavvikelsen är på 15,61 för Norge.  

DA_ABS har ett lägsta medelvärde på 0,04 som representeras av Tyskland, Sverige, Italien och 

Belgien och det högsta medelvärdet ligger på 0,06 och representeras av Nederländerna, Finland, 

Danmark och Österrike. Standardavvikelsen för DA_ABS är lägst för Sverige och Belgien på 0,03 

och högst för Danmark på 0,09.  

Fördelning mellan år 

Vi har även studerat ifall det är några skillnader mellan de representerade åren i studien. Vi jämför 

värdena för dummyvariabel YEAR mot de beroende och oberoende variablerna.  

Tabell 7: Förändring mellan år 2009-2017. 

LnFEES FBOARD1 DA_ABS

YEAR N Medelvärde Std.avvikelse Medelvärde Std.avvikelse Medelvärde Std.avvikelse

2009 129 14,76 1,47 12,14 11,40 0,05 0,04

2010 129 14,76 1,46 14,33 11,60 0,05 0,04

2011 129 14,77 1,46 17,04 11,86 0,04 0,05

2012 129 14,83 1,44 18,97 11,46 0,05 0,06

2013 129 14,80 1,43 20,75 12,04 0,05 0,06

2014 129 14,80 1,43 23,90 11,75 0,05 0,07

2015 129 14,86 1,42 26,23 11,50 0,05 0,05

2016 129 14,84 1,42 28,53 11,43 0,05 0,06

2017 129 14,91 1,37 30,67 11,00 0,05 0,05
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LnFEES har ett lägsta medelvärde på 14,76 som representeras av verksamhetsåren 2009 och 2010. 

Det högsta medelvärdet är 14,91 som representeras av verksamhetsåret 2017. Värt att notera är att 

medelvärdet för LnFEES har ökat, eller legat på samma nivå, för varje år utom 2013 och 2016. Den 

lägsta standardavvikelsen för LnFEES är på 1,37 för verksamhetsåret 2017 och den högsta är på 

1,47 för verksamhetsåret 2009. Standardavvikelsen för LnFEES har sjunkit för alla år i studien.  

FBOARD1 har ett lägsta medelvärde på 12,14 som representeras av verksamhetsåret 2009 och det 

högsta medelvärdet är på 30,67 som representeras av verksamhetsåret 2017. Den lägsta 

standardavvikelsen är på 11,00 och representeras av verksamhetsåret 2017 och den högsta 

standardavvikelsen är på 12,04 för verksamhetsåret 2013. Värt att notera är att medelvärdet för 

FBOARD1 har ökat för varje år i studien. Standardavvikelsen ökar för varje verksamhetsår mellan 

år 2009 och 2011. Verksamhetsåret 2012 sjönk värdet för standardavvikelsen för att sedan öka igen 

verksamhetsår 2013. Från verksamhetsår 2014 till 2017 sjönk värdet för standardavvikelsen varje 

år. 

DA_ABS har ett lägsta medelvärde på 0,04 som representeras av verksamhetsåret 2011 och det 

högsta medelvärdet ligger på 0,05 och representeras av de övriga verksamhetsåren i studien. 

Standardavvikelsen för DA_ABS är lägst för verksamhetsåren 2009 och 2010 på 0,04 och högst för 

verksamhetsåret 2014 på 0,07.  

4.2 Korrelationsanalys och multikollinearitet 

En bivariat analys innebär att två variabler undersöks för att se hur dessa korrelerar med varandra 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). En korrelationsmatris beskriver sambanden (korrelationen) mellan 

studiens variabler vilka undersöks med hjälp av Pearsons r. Enligt Bryman och Bell (2013) ligger 

värdena mellan -1 och +1, där ett negativt värde indikerar på ett negativt samband och ett positivt 

värde indikerar på ett positivt samband. Antar värdet 0 indikerar det att det inte finns något samband 

mellan variablerna. I datorprogrammet IBM SPSS har statistik tagits fram för att undersöka alla 

variabler och deras relationer till varandra i alla 229 företag. För multikollinearitet så är värden nära 

0 i korrelation mellan studiens oberoende variabler att föredra, samt ett lågt VIF-värde (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Vi har sammanställt variablerna från de bivariata analyserna i korrelationsmatriser 
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och därefter kontrollerat eventuella felkällor som kan ha en påverkan på kommande 

regressionsanalys.  

4.2.1 Korrelationsanalys 

Vi finner att sambandet mellan FBOARD2 och DA_ABS inte är signifikant vilket innebär att 

resultatet tenderar att framträda slumpmässigt. Korrelationen mellan FBOARD2 och DA_ABS är 

0,005 vilket är väldigt nära 0. Korrelationen mellan LEV och DA_ABS är inte signifikant och visar 

en svag negativ korrelation. Korrelationen mellan de övriga variablerna och DA_ABS är alla 

signifikanta på en nivå av <0,01 vilket är mer än vår godtagbara signifikansnivå. BSIZE, SIZE, 

ROA, ROE och OCF har en negativ korrelationskoefficient med DA_ABS.  

Vi finner ett svagt positivt samband mellan FBOARD2 och LnFEES med en korrelation på 0,048 

med en signifikansnivå på 0,031 vilket innebär att resultatet är med 96,9 procent säkerhet inte 

slumpmässigt. Det innebär att när FBOARD2 ökar kommer även en viss ökning ske i LnFEES. Vi 

kan även utläsa att korrelationen mellan ROE och LnFEES inte är signifikant. Korrelationen mellan 

de övriga variablerna och LnFEES är alla signifikanta på en nivå av <0,01 vilket är mer än vår 

godtagbara signifikansnivå. De korrelerar i olika riktningar där BSIZE, SIZE och REINTA har en 

positiv korrelationskoefficient med LnFEES och ROA, QR och BIG4 har en negativ 

korrelationskoefficient med LnFEES. Vi finner att alla koefficienter framträder enligt förväntat 

utom BIG4 som vi förväntade oss en positiv koefficient på men fick en negativ koefficient på.  

Vi finner ett signifikant samband mellan DA_ABS och LnFEES med en korrelationen på -0,128 och 

är signifikant på en nivå av 0,000013. Sambandet är negativt och indikerar att när DA_ABS minskar 

så kommer LnFEES att öka, vilket var ett väntat samband.  
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!  

!  

Tabell 8: Korrelationsmatris. 
LnFEES är den naturliga logaritmen av företagens revisionsarvoden. DA_ABS står för de godtyckliga periodiseringar, 

som mäter företagens resultatmanipulation. FBOARD2 är andel kvinnor i styrelsen. BSIZE är storleken på styrelsen. 
SIZE är den naturliga logaritmen av företagens totala tillgångar. LEV är företagens risk (totala skulder genom totala 
kapital). ROA är nettoresultatet genom de totala tillgångarna. ROE är nettoresultatet genom det egna kapitalet. OCF är 
företagens nettokassaflöde. QR är företagens finansieringstillgångar genom de kortfristiga skulderna utan de erhållna 

förskotten. REINTA är fordringarna genom de totala tillgångarna. BIG4 är om företaget reviderats av revisionsbyrå som 
ingår i BIG 4.  

4.2.2 Analys av felkällor 

För att undvika samvariation mellan de oberoende variablerna, vilka kan påverka 

regressionsanalysens förklaringskraft, samt för att kontrollera eventuella felkällor som kan ha en 

påverkan på kommande regressionsanalys, har VIF-test genomförts. Ett VIF-värde över 2,5, menar 

Djurfeldt och Barmark (2009), kan tyda på att risken för multikollinearitet är stor vilket kan orsaka 
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problem vid regressionsanalysen. Dock enligt Sundell (2010) är det vanligt att dra gränsen vid ett 

VIF-värde på 4 eller 5. 

Vi har ställt den beroende variabeln LnFEES mot den oberoende variabeln FBOARD2, den 

oberoende variabeln DA_ABS samt kontrollvariablerna. Resultatet visar att de flesta enskilda 

variablerna har ett VIF-värde som understiger 2,5 vilket innebär att det inte föreligger någon risk 

för multikollinearitet och att variablerna i studien är oberoende. Alla variabler ligger under ett VIF-

värde på 4. 

!  

Tabell 9: VIF-värden. 
LnFEES är den naturliga logaritmen av företagens revisionsarvoden. DA_ABS står för de godtyckliga periodiseringar, 

som mäter företagens resultatmanipulation. FBOARD2 är andel kvinnor i styrelsen. BSIZE är storleken på styrelsen. 
SIZE är den naturliga logaritmen av företagens totala tillgångar. LEV är företagens risk (totala skulder genom totala 
kapital). ROA är nettoresultatet genom de totala tillgångarna. ROE är nettoresultatet genom det egna kapitalet. OCF är 
företagens nettokassaflöde. QR är företagens finansieringstillgångar genom de kortfristiga skulderna utan de erhållna 

förskotten. REINTA är fordringarna genom de totala tillgångarna. BIG4 är om företaget reviderats av revisionsbyrå som 
ingår i BIG 4.  

Ett annat problem i regressionsanalysen som kan uppstå är heteroskedasticitet vilken kan minska 

precisionen. Detta uppkommer då residualen korrelerar med variablerna. Vi har analyserat 

residualerna i ett spridningsdiagram för studiens variabler i SPSS för att se hur de korrelerar. Vi 

kunde se en jämn fördelning och inget som påvisar heteroskedasticitet. 
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4.3 Regressionsanalyser 

För att uppfylla studiens syfte och besvara de hypoteser som ställs uppt har regressionsanalyser 

genomförts där vi testar sambandet mellan studiens beroende variabel mot den oberoende variabeln 

samt med studiens medierande variabel. Även kontrollvariabler och dummyvariabler har lagts in för 

att se så att de eventuella sambanden ej beror på andra faktorer. Syftet med denna studie är att 

undersöka om det finns ett samband mellan externt revisionsarvode och andel kvinnor i styrelsen. 

Ett andra syfte är att undersöka om ett eventuellt högre/lägre revisionsarvode associerat till kvinnor 

i styrelsen är relaterat till högre redovisningskvalitet.  

Koefficienten visar vilken effekt de oberoende variablerna har på den beroende variabeln och 

tillförlitligheten på koefficientens värde visas av Standard Error (SE). Vi presenterar även ! - 

värdena som visar hur mycket av variationen i den beroende variabeln som förklaras av den 

oberoende variabeln. Ett justerat ! - värde används för att kontrollera att !  inte visar ett för högt 

värde på grund av att regressionen innehåller flera oberoende variabler. Signifikansnivån beskriver 

vilken säkerhetsnivå resultaten av regressionerna ligger på.  

4.3.1 Kvinnor i styrelsen och redovisningskvalitet  

Inledningsvis undersöker vi regressionsmodellen för att testa studiens första hypotes: 

- H1: Kvinnor i styrelsen ökar företagens redovisningskvalitet. 

För att pröva studiens första hypotes H1 har vi stegvis format en multipel regressionsanalys med 

hjälp av den beroende variabeln DA_ABS, den oberoende variabeln FBOARD2, kontrollvariablerna 

samt dummyvariablerna. Vi kom fram till att modellen fick bäst förklaringsgrad när samtliga 

variabler användes. Dummyvariablerna Turkiet, Polen, Grekland, Portugal, Ungern, Tjeckien, 

Frankrike och Financials exkluderades då de saknade värden.  

I regressionsmodell 1 ingår 1 161 observationer och regressionen har en signifikansnivå på p<0,01 

vilket ligger över vår godtagbara signifikansnivå. Determinationskoefficienten !  (0,086) visar att 

8,6 procent av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. 

R2

R2 R2

R2
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Värdet för det justerade !  skiljer sig från !  och därför väljer vi att utvärdera modellen utifrån det 

justerade ! eftersom vi önskar tolka och presentera resultatet med försiktighet. Vi konstaterar 

således att 6,4 procent av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende 

variablerna. Den oväntat låga förklaringsgraden till H1 är vanligt förekommande vid regressioner 

med periodiseringar såsom vår !  (Jenkins & Velury, 2008; Xie et al., 2003). 

!  
Tabell 10: Regressionsmodell 1 - Model summary. 

Av kontrollvariablerna är det endast ROA som är signifikant på en nivå av p<0,01 vilket innebär att 

det endast är ROA som har ett samband till DA_ABS. Det är ett land, Nederländerna, som är 

signifikant på en nivå av p<0,05. Vi finner inga signifikanta värden för branscherna.  

Den oberoende variabeln FBOARD2 har en mycket svag positiv koefficient på 0,002 och är inte 

signifikant. Detta innebär att det inte finns ett samband, en ökning av andelen kvinnor i styrelsen 

kommer således inte att påverka andelen resultatmanipulation och därmed inte heller företagens 

redovisningskvalitet. Hade variabeln däremot varit signifikant hade vi kunnat utläsa att om andel 

kvinnor i styrelsen ökat så hade även företagens resultatmanipulation ökat, vilket hade inneburit att 

företagens redovisningskvalitet är sämre för företag med fler kvinnor i styrelsen. Eftersom 

sambandet inte var signifikant utgår vi vidare i analysen från att det inte existerar ett samband 

mellan FBOARD2 och DA_ABS och vi kan således inte bekräfta studiens första hypotes (H1). Vi 

finner resultatet anmärkningsvärt eftersom vi väntat oss ett samband mellan andel kvinnor i 

styrelsen och resultatmanipulation. 

R2 R2

R2
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Tabell 11: Regressionsmodell 1. 
*** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån 
** Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån 

* Korrelationen är signifikant på 0,1-nivån 
DA_ABS står för företagens godtyckliga periodiseringar, som mäter deras resultatmanipulation. FBOARD2 är andel 
kvinnor i styrelsen. ROA är nettoresultatet genom de totala tillgångarna. ROE är nettoresultatet genom det egna 

kapitalet. LEV är företagens risk (totala skulder genom totala kapital). OCF är företagens nettokassaflöde. BSIZE är 
storleken på styrelsen. SIZE är den naturliga logaritmen av företagens totala tillgångar.  

Koefficient SE

DA_ABS (constant) 0,076 0,062

FBOARD2 0,002 0,004

ROA -0,001*** 0,000

ROE 0,000 0,000

LEV 0,000* 0,000

OCF -1,184E-9* 0,000

BSIZE 8,478E-5 0,001

SIZE -0,003 0,002

Nederländerna 0,017** 0,008

Schweiz 0,006 0,008

Spanien 0,003 0,006

Italien -0,008 0,009

Belgien -0,001 0,012

Tyskland -0,006 0,005

Norge -0,005 0,009

Sverige -0,009 0,008

Danmark 0,012 0,008

Finland 0,006 0,008

Österrike 0,012 0,015

Oil & Gas 0,041 0,055

Industrials 0,021 0,055

Consumer Goods 0,023 0,055

Health Care 0,030 0,055

Consumer Service 0,040 0,055

Telecommunications 0,052 0,055

Utilities 0,019 0,055

Technology 0,048 0,055

Basic Materials 0,019 0,055
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4.3.2 Kvinnor i styrelsen och revisionsarvode 

- H2a: Revisionsarvodet är högre i företag med högre andel kvinnor i styrelsen. 

För att pröva studiens andra hypotes H2a har vi stegvis format en multipel regressionsanalys med 

hjälp av den beroende variabeln LnFEES, den oberoende variabeln FBOARD2, kontrollvariablerna 

samt dummyvariablerna. Vi kom fram till att inkludering av samtliga variabler gav bäst 

förklaringsgrad. Dummyvariablerna Frankrike, Turkiet, Grekland och Tjeckien exkluderas då de 

saknar värde. 

I regressionsmodell 2 ingår 2 052 observationer och regressionen har en signifikansnivå på p<0,01 

vilket ligger över vår godtagbara signifikansnivå. Determinationskoefficienten !  (0,74) visar att 74 

procent av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. Värdet 

för det justerade ! skiljer sig mycket lite från !  men för att vara konsekventa, samt att vi önskar 

tolka och presentera resultatet med försiktighet, väljer vi ändå att utvärdera modellen utifrån det 

justerade ! . Vi konstaterar således att 73,6 procent av variationen i den beroende variabeln kan 

förklaras av de oberoende variablerna. 

!  
Tabell 12: Regressionsmodell 2 - Model summary. 

Av kontrollvariablerna finner vi att SIZE, BIG4, QR och REINTA är signifikanta på en nivå av 

p<0,01, vilket är över vår godtagbara signifikansnivå. Detta innebär att dessa variabler har ett 

samband till LnFEES. SIZE har en koefficient på 0,759 och REINTA har en koefficient på 0,029. 

Detta indikerar att när SIZE och REINTA ökar så ökar även LnFEES. BIG4 har en koefficient på 

R2

R2 R2

R2
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-0,271 och QR har en koefficient på -0,085. Detta indikerar att när BIG4 och QR ökar så minskar 

LnFEES.  

Vi finner signifikans på en nivå av p<0,05 på länderna förutom Ungern och Schweiz. Vi finner inga 

signifikanta värden för branscherna.  

Den oberoende variabeln FBOARD2 har en koefficient på -0,037 och är inte signifikant. Om 

FBOARD2 hade legat under vår signifikansnivå på p<0,05 hade vi kunnat utläsa att företag med 

mer än 30 procent kvinnor i styrelsen är associerat med ett lägre revisionsarvode än företagen med 

färre än 30 procent kvinnor i styrelsen. Eftersom sambandet inte är signifikant kan vi dock inte 

bekräfta detta eller studiens andra hypotes. 
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Tabell 13: Regressionsmodell 2. 
*** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån 
** Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån 

* Korrelationen är signifikant på 0,1-nivån 
LnFEES är den naturliga logaritmen av företagens revisionsarvoden. FBOARD2 är andel kvinnor i styrelsen. BSIZE är 
storleken på styrelsen. SIZE är den naturliga logaritmen av företagens totala tillgångar. BIG4 är om företaget reviderats 
av revisionsbyrå som ingår i BIG 4. QR är företagens finansieringstillgångar genom deras kortfristiga skulder utan de 

erhållna förskotten. ROA är nettoresultatet genom de totala tillgångarna. ROE är nettoresultatet genom det egna 
kapitalet. REINTA är fordringarna genom de totala tillgångarna.  

Koefficient SE

LnFEES (constant) 3,292*** 0,762

FBOARD2 -0,037 0,040
BSIZE 0,004 0,006

SIZE 0,759*** 0,014

BIG4 -0,271*** 0,060
QR -0,085*** 0,021

ROA -0,001 0,003

ROE -0,001 0,001

REINTA 0,029*** 0,002

Nederländerna -0,173** 0,075
Schweiz 0,085 0,079

Spanien -0,731*** 0,073

Italien -0,508*** 0,081
Belgien -0,914*** 0,094

Tyskland -0,802*** 0,054

Norge -0,582*** 0,097
Sverige -0,285*** 0,072

Polen -1,880*** 0,150

Danmark -0,491*** 0,083

Finland -0,642*** 0,081
Österrike -1,131*** 0,117

Portugal -0,568*** 0,179

Ungern -0,357 0,262

Oil & Gas -0,772 0,722
Industrials -0,388 0,719

Consumer Goods -0,330 0,721

Health Care -0,166 0,721
Consumer Service -0,320 0,721

Telecommunications -0,464 0,725

Utilities -0,723 0,722

Financials -0,763 0,733
Technology -0,313 0,722

Basic Materials -0,349 0,721
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4.3.3 Kvinnor i styrelsen, revisionsarvode och redovisningskvalitet 

- H2b: Sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och revisionsarvodet medieras av 

företagens redovisningskvalitet.  

För att pröva studiens tredje hypotes H2b har vi stegvis format en multipel regressionsanalys med 

hjälp av den beroende variabeln LnFEES, den oberoende variabeln FBOARD2, studiens medierande 

variabel DA_ABS, kontrollvariablerna samt dummyvariablerna. Vi kom fram till att vi fick bäst 

förklaringsgrad när vi använde oss av samtliga variabler. Dummyvariablerna Frankrike, Turkiet, 

Polen, Grekland, Portugal, Ungern, Tjeckien och Financials exkluderas då de saknade värde. 

I regressionsmodell 3 ingår 1 161 observationer och regressionen har en signifikansnivå på p<0,01 

vilket ligger över vår godtagbara signifikansnivå. Determinationskoefficienten !  (0,792) visar att 

79,2 procent av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. 

Värdet för det justerade !  skiljer sig mycket lite från !  men för att vara konsekventa, samt att vi 

önskar tolka och presentera resultatet med försiktighet, väljer vi även i denna hypotesprövning att 

utvärdera modellen utifrån det justerade ! . Vi konstaterar således att 78,6 procent av variationen i 

den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna vilket är en ökning från H2a. 

!  
Tabell 14: Regressionsmodell 3 - Model summary. 

Av kontrollvariablerna finner vi att SIZE, ROA, REINTA och LEV är signifikanta på en nivå av 

p<0,05 vilket innebär att dessa har ett samband till LnFEES. SIZE har en koefficient på 0,784 och 

REINTA har en koefficient på 0,026. Detta indikerar att när SIZE och REINTA ökar så ökar även 
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LnFEES. ROA har en koefficient på -0,012 och LEV har en koefficient på -0,03. Detta indikerar att 

när ROA och LEV ökar så minskar LnFEES.  

Vi finner signifikans på en nivå av p<0,05 på alla länder utom Nederländerna, Schweiz Italien och 

Sverige. Vi finner inga signifikanta värden för branscherna.  

Studiens medierande variabel DA_ABS har en koefficient på 0,217 och är inte signifikant. Om 

DA_ABS hade haft en signifikansnivå på p<0,05 hade vi kunnat utläsa att en ökning av 

resultatmanipulation skulle öka revisionsarvodet. 

Den oberoende variabeln FBOARD2 har en koefficient på -0,032 och är inte signifikant. Om 

FBOARD2 hade legat under vår signifikansnivå på p<0,05 hade hade vi kunnat utläsa att företagen 

med fler än tre kvinnor i styrelsen är associerat med ett lägre revisionsarvode än företagen med 

färre än tre kvinnor i styrelsen. 

Koefficienten för sambandet mellan FBOARD2 och LnFEES ändrades när vi la till den medierande 

variabeln DA_ABS, vilket innebär att DA_ABS har en inverkan på sambandet. Dock var ändringen 

väldigt liten samt icke-signifikant vilket innebär att vi inte kan bekräfta studiens tredje hypotes. 
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Tabell 15: Regressionsmodell 3. 
*** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån 
** Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån 

* Korrelationen är signifikant på 0,1-nivån 
LnFEES är den naturliga logaritmen av företagens revisionsarvoden. FBOARD2 är andel kvinnor i styrelsen. DA_ABS 
står för företagens godtyckliga periodiseringar, som mäter deras resultatmanipulation. BSIZE är storleken på styrelsen. 

SIZE är den naturliga logaritmen av företagens totala tillgångar. BIG4 är om företaget reviderats av revisionsbyrå som 
ingår i BIG 4. QR är företagens finansieringstillgångar genom deras kortfristiga skulder utan de erhållna förskotten. 
ROA är nettoresultatet genom de totala tillgångarna. ROE är nettoresultatet genom det egna kapitalet. REINTA är 
fordringarna genom de totala tillgångarna. OCF är företagens nettokassaflöde. LEV är företagens risk (totala skulder 

genom totala kapital).  

Koefficient SE

LnFEES (constant) 2,799*** 0,773
FBOARD2 -0,032 0,051
DA_ABS 0,217 0,369

BSIZE -0,005 0,009
SIZE 0,784*** 0,024

BIG4 -0,004 0,070
QR -0,003 0,026

ROA -0,012** 0,005
ROE 0,003 0,002

REINTA 0,026*** 0,003
OCF -9,600E-9 0,000
LEV -0,003** 0,001

Nederländerna 0,083 0,101
Schweiz 0,120 0,092

Spanien -0,579*** 0,083
Italien -0,005 0,111

Belgien -0,405*** 0,143
Tyskland -0,452*** 0,068
Norge -0,764*** 0,117

Sverige -0,138 0,100
Danmark -0,231** 0,097

Finland -0,852*** 0,097
Österrike -1,379*** 0,181

Oil & Gas -0,712 0,673
Industrials -0,400 0,667

Consumer Goods -0,325 0,761
Health Care -0,383 0,671
Consumer Service -0,707 0,675

Telecommunications -0,367 0,678
Utilities -0,382 0,672

Technology -0,253 0,671
Basic Materials -0,465 0,672
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5. Diskussion 

!  

I detta kapitel diskuteras resultatet av studiens hypotestester och det empiriska resultatet kopplas 

till den teoretiska utgångspunkten för att besvara studiens syfte. 

!  

En del författare hävdar att kvinnliga ledare tillsätts på ledande poster enbart för att tillfredsställa 

det sociala trycket. Synen på den kvinnliga ledarens positiva och värdeskapande egenskaper är 

nämligen ensidig inom den företagsekonomiska världen. Många länder baserar dessutom sina 

kvoteringsbeslut på denna allmänna uppfattning om kvinnliga ledare, trots att det inte finns något 

definitivt empiriskt bevis om att kvinnor i styrelsen enbart tillför positiva egenskaper till 

styrelserummet. En del studier finner stödjande bevis på att kvinnor i styrelsen bidrar till att 

företagsvärdet och prestationen av företaget ökar (Campbell & Minguez-Vera, 2008; Carter et al., 

2003; Farrell & Hersch, 2005), medan andra studier finner att företagsvärdet minskar (Ahern & 

Dittmar, 2012; Carter et al., 2003; Erhardt et al., 2003; Watson, 2002). En del studier finner ett 

positivt samband upp till en viss nivå och därefter ett negativt samband (Adams & Ferreira, 2009; 

Joecks et al., 2013; Konrad et al., 2008; Terjesen et al., 2009; Torchia et al., 2011). På grund av 

förklaringen, som Terjesen et al. (2009) ger, att prestationen i företaget endast påverkas om det är 

minst tre kvinnor närvarande har vi valt att fokusera på den kritiska massan av tre kvinnor i 

styrelsen. Vårt argument, likt argumenten som Konrad et al. (2008) och Torchia et al. (2011) för, är 

att kvinnor påverkar varandra i större utsträckning när de är fler än tre än när de är färre än tre. 

5.1 Kvinnor i styrelsen och redovisningskvalitet  

Resultatmanipulation handlar om att påverka företagens resultat utan att överträda några 

redovisningsregler (Sanjaya & Saragih, 2012), och resultatmanipulation bedrivs bland annat för att 

vilseleda intressenter men även för att framställa företaget på ett önskat sätt (Beneish, 2001; Healy 

& Wahlen, 1999). Studiens litteraturgenomgång har presenterat tidigare studier som undersökt andel 

kvinnor på olika ledande poster i förhållande till bland annat företagens prestation (Ahern & 

Dittmar, 2012; Carter et al., 2003; Erhardt et al., 2003; Joecks et al., 2013; Terjesen et al., 2009; 

Torchia et al., 2011; Watson, 2002). Företagens ökade prestation, i förhållande till kvinnlig ledning 

har förklarats med kvinnornas riskaversion (Arayssi et al., 2016; Carter et al., 2003; Huang & 
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Kisgen, 2013). Huruvida resultatmanipulation försiggår eller ej har, även det, förklarats med 

kvinnornas riskaversion (Labelle et al., 2010; Srinidhi et al., 2011). Eftersom kvinnan antas vara 

riskavert och eftersom kvinnor påverkar varandra i hög grad när de är minst tre kvinnor närvarande, 

bör företag med minst tre kvinnor i styrelsen bedriva mindre resultatmanipulation, och därmed 

producera redovisning med hög redovisningskvalitet, än företag med färre än tre kvinnor i styrelsen. 

Konrad et al. (2008) styrker detta samband eftersom de menar att påverkan på styrelsens arbete 

uppstår först när styrelsen innefattar minst tre kvinnor. Med detta som bakgrund formulerades 

studiens första hypotes: 

- H1: Kvinnor i styrelsen ökar företagens redovisningskvalitet. 

Studiens resultat visar att kvinnor i styrelsen inte minskar sannolikheten för resultatmanipulation i 

företaget och kvinnor i styrelsen påverkar således inte heller företagens redovisningskvalitet. 

Studiens resultat går således i linje med resultatet som bland annat Watson (2002) fann i sin studie, 

vilken visade att det inte finns någon skillnad mellan de manligt och kvinnligt styrda företagen när 

det kommer till företagens prestation. Anledningen till att kvinnor i styrelsen inte ökar företagens 

redovisningskvalitet är att styrelsen är ett beslutande organ som inte har tillräckligt stort inflytande 

över företagens redovisningsval vilket förklaras med agentteorin. Agentteorin menar att individer 

handlar för sitt eget bästa (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976; Rutledge & Karim, 

1999). Enligt tidigare studier är det företagens VD som har incitament att göra egna förtjänster 

genom att bedriva resultatmanipulation och inte nödvändigtvis företagens ledning (Adams, 1994; 

Beneish, 2001; Christie & Zimmerman, 1994; Holthausen, 1990). Adams (1994) menar att eftersom 

VD:n har egennyttiga motiv är det troligt att den kommer att ta tillfället i akt att maximera sin 

förtjänst. Det ligger således i VD:ns intresse att kontrollera övervakningen i företaget för att 

minimera risken att ledningen upptäcker, och justerar, dennes verkställande ersättning (Adams, 

1994). Ökad övervakning i företaget kan alltså ha både positiva och negativa konsekvenser för 

företagens prestation och huruvida resultatmanipulation kan ske (Adams & Ferreira, 2009). 

5.2 Kvinnor i styrelsen och revisionsarvode 

I andra delen av studien undersökte vi om företag med en högre andel kvinnor i styrelsen betalar ett 

högre revisionsarvode än företag med en lägre andel kvinnor i styrelsen, detta eftersom studien av 
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Huang et al. (2014) finner att företag med kvinnlig ledning betalar ett högre revisionsarvode. 

Srinidhi et al. (2011) finner bevis för att kvinnlig närvaro bidrar till att företaget producerar 

redovisning med högre redovisningskvalitet, vilket medför högre revisionsarvoden till följd av den 

högre efterfrågade kvaliteten på revisionen. En annan förklaring till ett högre revisionsarvode har 

varit att kvinnor i ledande position diskrimineras (Eagly et al., 1992; Hardies et al., 2013; Lennox & 

Wu, 2018), genom att de uppfattas som sämre ledare än männen. Med detta som bakgrund 

formulerades studiens andra hypotes: 

- H2a: Revisionsarvodet är högre i företag med högre andel kvinnor i styrelsen. 

Studien finner inga empiriska belägg för att revisionsarvodet är högre i företag med högre andel 

kvinnor i styrelsen. Studien finner samtidigt, till skillnad från Dao et al. (2012) samt DeFond och 

Zhang (2014), ett negativt samband mellan val av revisionsbyrå och revisionsarvode. Detta innebär 

att om företagen anlitar en revisionsbyrå som tillhör Big 4 blir revisionsarvodet lägre. Anledningen 

till att sambandet mellan revisionsbyrå och revisionsarvodet är negativt är att revisorer på de stora 

revisionsbyråerna är mer välutbildade och erfarna (Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic & Stein, 2006; 

O'Keefe & Westort, 1992), vilket innebär att de genomför granskningar som är effektivare och har 

högre kvalitet än andra vad revisorer på andra revisionsbyråer gör (Becker, DeFond, Jiambalvo & 

Subramanyam, 1998; Chen, Lin & Zhou, 2005; Zhou & Elder, 2008). Vidare är det högre intern 

konkurrens samt högre personalomsättning på revisionsbyråer som tillhör Big 4 än på mindre 

revisionsbyråer (Anderson-Gough, Grey & Robson, 2001; Otley & Pierce, 1996), vilket medför en 

ökad objektivitet och en mer objektiv syn på deras klienter (Herbohn, 2004). Vidare har 

revisionsbyråer som tillhör Big4 sitt rykte som de är benägna att skydda vilket gör att de är väldigt 

måna om denna objektivitet (Sundgren, 2009). Detta gör att revisorerna på revisionsbyråer som 

tillhör Big 4 har inte den stereotypiska synen på kvinnor som ledare då de är måna om att behålla 

objektiviteten till sina klienter, vilket förklarar varför det inte finns något samband mellan andel 

kvinnor och revisionsarvodet.  

5.3 Kvinnor i styrelsen, revisionsarvode och redovisningskvalitet 

I studiens teoretiska referensram har vi anfört att en mer riskavert ledare, såsom kvinnan har 

beskrivits, antas efterfråga högre kvalitet på revisionen för att bland annat försvara sitt rykte som 

!64



ledare (Carcello et al., 2002; Eichenseher & Shields, 1985; Fama, 1980; Huang et al., 2014). Högre 

efterfrågad kvalitet leder till högre revisionsarvoden. Detta innebär att om det högre 

revisionsarvodet ej medieras av redovisningskvalitet, mätt i resultatmanipulation, beror det högre 

revisionsarvodet på någonting annat än kvinnornas riskaversion. Med detta som bakgrund ville vi 

undersöka huruvida det eventuella sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och det högre eller 

lägre revisionsarvodet beror på företagens redovisningskvalitet. Utifrån detta formulerades studiens 

tredje hypotes: 

- H2b: Sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och revisionsarvodet medieras av 

företagens redovisningskvalitet.  

Inför studiens tredje hypotes likställdes resultatmanipulation med redovisningskvalitet och studiens 

medierande variabel tillfördes, detta för att se om redovisningskvalitet hade någon inverkan på 

sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och revisionsarvodet. Men eftersom varken studiens 

första eller andra hypotes kunde bekräftas kan inte heller revisionsarvodet i förhållande till andel 

kvinnor i styrelsen förklaras med redovisningskvalitet. 

Studien finner att företagens storlek och hur avancerad revision de kräver, vilket mäts i deras 

komplexitet, har ett positivt samband till revisionsarvodet. När storleken på företagen och 

komplexiteten ökar så ökar även revisionsarvodet, vilket innebär att ju större företag samt ju mer 

komplicerad revision som krävs, desto högre revisionsarvode får företagen betala (Dao et al., 2012; 

DeFond & Zhang, 2014). I stora företag tillsätts de mest erfarna som VD, vilket innebär en hög nivå 

av ledarskapet i de stora företagen (Himmelberg et al., 1999). Eftersom kvinnan ofta tillsätts på 

ledande poster till följd av krav om kvotering innebär det att om en kvinna sitter på ledande post i 

ett företag, så har den kvinnan ofta mindre erfarenhet än hennes manliga motpart (Ahern & Dittmar, 

2012). Av den anledningen kan revisorn betrakta den kvinnliga ledaren som mindre kompetent, och 

producerar redovisning med sämre redovisningskvalitet, vilket påverkar revisionens omfattning 

(Bell et al., 2008). Detta påverkar då även revisorns granskning eftersom de uppfattar en sämre 

ledare som en högre risk, vilket ökar kostnaden för revisionsarvodet (Badertscher et al., 2014; 

Bedard & Johnstone, 2004; Schelleman & Knechel, 2010), vilket förklarar varför andra studier har 

funnit bevis för att företag med kvinnor på ledande poster betalar högre revisionsarvode. 
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6. Slutsats, bidrag och begränsningar 

!  

I studiens sista kapitel framförs uppsatsens slutsats, studiens teoretiska och praktiska bidrag samt 

studiens begränsningar.  

!  

6.1 Slutsats 

Den huvudsakliga frågan och drivkraften i studien har varit effekterna av fler kvinnor i företagens 

styrelser. Under inläsningen inför arbetet fann vi många studier, bland andra Campbell och 

Minguez-Vera (2008), Carter et al. (2003) och Huang et al. (2014), som fokuserat på kvinnors 

påverkan, både i styrelserummen och på andra ledande poster. Även många studier, bland andra 

Huang et al. (2014) samt Charness och Gneezy (2012), förklarade att effekterna som kvinnor 

medförde berodde på deras tendens att agera mer riskavert än män. Andra studier, bland andra 

Konrad et al. (2008) och Torchia et al. (2011), förklarade effekternas eventuella uppkomst med den 

kritiska massan av minst tre kvinnor i styrelsen. Detta fann vi intressant och valde därför att 

fokusera på den kritiska massan. Det visade sig att det inte var alltför enkelt eftersom företagens 

styrelser är olika stora och det är således svårt att anta att en viss procentuell andel kvinnor i 

styrelse är just tre kvinnor. 

Med anledning av de motstridiga resultat som tidigare forskare observerat så har avsikten med 

denna studie varit att söka stöd för de effekter kvinnor i styrelsen medför på företagen. Den 

huvudsakliga forskningsfrågan har i denna studie varit om effekten av kvinnor i styrelsen kan 

förklaras med deras riskaversion eller om det finns andra förklaringar som bör belysas. Det kan med 

andra ord uttryckas som att vi ämnat klargöra ifall kvinnorna diskrimineras. För att undersöka detta 

har vi empiriskt undersökt sambandet mellan resultatmanipulation och revisionsarvoden i 

förhållande till andel kvinnor i styrelsen men inte funnit något samband som visat sig signifikant. Vi 

kan med andra ord inte förklara företagens redovisningskvalitet eller revisionsarvoden med andelen 

kvinnor i styrelsen, vi kan då inte heller förklara företagens revisionsarvoden med deras 

redovisningskvalitet i studiens tredje hypotes. Studiens resultat visar att styrelsen är ett beslutande 

organ som inte har tillräckligt stort inflytande över de redovisningsval som fattas inom företaget. 

Eftersom det är företagens VD som har incitament att göra egna förtjänster genom att bedriva 

resultatmanipulation är det alltså större risk att företagens VD kan bedriva resultatmanipulation, än 
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att företagens styrelse kan bedriva resultatmanipulation. Vidare indikerar studiens resultat att 

revisionsarvodet beror på andra faktorer än styrelsesammansättningen och företagens 

redovisningskvalitet. Studien finner att revisionsarvodet påverkas av vilken revisionsbyrå företagen 

anlitar, företagens storlek och hur avancerad revision företagen kräver. När storleken på företagen 

och komplexiteten ökar så ökar även revisionsarvodet, vilket innebär att ju större företag samt ju 

mer komplicerad revision som krävs, desto högre revisionsarvode får företagen betala. 

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

En del i studiens teoretiska bidrag är genomgången och kategoriseringen av tidigare litteratur. 

Studien har även belyst vissa kunskapsluckor inom ämnet studien omfattat. Studiens teoretiska 

bidrag riktar sig således mot det forskningsgap som vi menar finns. Studiens praktiska bidrag 

presenteras utifrån företagens perspektiv.  

Studien kan betraktas som omfattande eftersom den utför en gedigen undersökning med ett stort 

antal observationer. Studien ger ett teoretiskt bidrag till det företagsekonomiska forskningsområdet 

med trovärdighet och kompletterande empirisk forskning som fyller det forskningsgap som vi har 

upptäckt. Tidigare forskning har funnit samband mellan resultatmanipulation och kvinnor i 

styrelsen (Labelle et al., 2010; Srinidhi et al., 2011; Thiruvadi & Huang, 2011) vilket denna studie 

inte finner. Detta bidrar till en ökad förståelse på synen på den kvinnliga ledaren eftersom denna 

studie söker andra förklaringar till sambandet mellan resultatmanipulation och den kvinnliga 

ledaren.  

Studien bidrar till revisionsforskningen genom att undersöka om det finns ett samband mellan 

revisionsarvode och företag med en hög andel kvinnor i styrelsen. Huang et al. (2014) undersökte 

sambandet mellan kvinnlig VD och revisionsarvodet medan aktuell studie sökte svar på hur kvinnor 

i styrelsen påverkar revisionsarvodet. Tidigare studier har förklarat effekterna kvinnliga ledare 

medför i företaget med deras riskaversion (Carter et al., 2003; Cumming et al., 2015; Powell & 

Ansic, 1997; Vermeir & Van Kenhove, 2008). Denna studie fann dock inget signifikant samband 

mellan andel kvinnor i styrelsen och revisionsarvodet vilket medför att studiens teoretiska bidrag är 

att belysa andra förklaringar till effekterna än kvinnornas riskaversion. Studien bidrar således till en 

uppmaning om en försiktigare granskning av tidigare forskning som funnit samband mellan kvinnor 
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i styrelsen och ett ökat ansvarstagande i företagen (Adams & Ferreira, 2009; Carter et al., 2003; 

Srinidhi et al., 2011) eftersom studien inte finner belägg för denna förklaring.  

Studiens praktiska bidrag handlar om att tydliggöra effekten av att tillsätta fler kvinnor i styrelser. 

Vi vill dock påpeka att vi inte förespråkar någon kvotering av kvinnor i styrelser, då detta inte varit 

syftet med denna studie. Studien medför ett praktiskt bidrag till myndigheter som fattar 

kvoteringsbeslut samt för företag med styrelse. Det är av vikt för företagen eftersom effekterna av 

högre andel kvinnor på ledande positioner medför effekter för företagen, även om omgivningen ej 

är enig rörande om dessa effekter ger positiva eller negativa utfall för företagen.  

6.3 Begränsningar 

Det finns begränsningar för vad som är genomförbart på denna nivå och det har även funnits 

restriktioner rörande tid och omfattning. För att konstruera en studie med ytterligare djup och bredd 

hade det varit intressant att fylla ut denna kvantitativa studie med kvalitativa inslag. De kvalitativa 

inslagen hade exempelvis kunnat vara intervjuer av kvinnor på ledande positioner i ett tidigt skede 

av studien vilket hade kunnat ge studien andra infallsvinklar på problemen.  

Eftersom enbart sekundärdata har använts i studien vill vi vara noggranna med att påpeka att vi inte 

kan garantera dess äkthet och kvaliteten på datan. Thomson Reuters Eikon är dock ett oberoende 

organ och den finansiella information som de tillhandahåller hämtas in per automatik från 

företagens tillgängliga information. Sekundärdata från trovärdiga källor håller ofta hög kvalitet 

enligt Bryman och Bell (2013). Saunders et al. (2012) menar att Thomson Reuters Eikon är en av 

världens största databaser som tillhandahåller finansiell information och att den anses vara 

trovärdig.  

Vi är även medvetna om att den mänskliga faktorn kan ha påverkat studiens population eftersom 

datan laddades ner till excel och därefter sorterades manuellt innan analysen genomfördes i SPSS. 

Den manuella sorteringen kan ha medfört att företag exkluderats trots att de uppfyllt alla villkor att 

ingå i studien. Vi vill dock påpeka att vi med stor noggrannhet studerade materialet i excel innan 

datan raderades och vi har genomfört grundliga kontroller under arbetets gång för att i största 

möjliga mån säkerställa att studiens data har hanterats korrekt.  
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En del tidigare forskning (Kothari et al, 2016; Sanjaya & Saragih, 2012) har använt sig av 

kassaflödesmanipulation för att undersöka förekomsten av resultatmanipulation men vi har istället 

valt att använda oss av godtyckliga periodiseringar. Vi är medvetna om att detta kan innebära en 

brist i studien och det kan inte garanteras att sambanden skulle se likadana ut om vi istället valt att 

använda oss av kassaflödesmanipulation när vi beräknat företagens resultatmanipulation. Vi vill 

även tillägga att det finns kontrollvariabler som ej ingått i studien, vilka hade kunnat medföra att 

resultatet sett annorlunda ut. Ytterligare en begränsning i studien är faktumet att det är få 

verksamhetsår där företag har rapporterat fler än tre kvinnor i sin styrelse, vilket innebär att antalet 

observationer blir lägre. Hade observationerna varit fler skulle resultatet möjligtvis ha kunnat se 

annorlunda ut. 

Vi vill även belysa begränsningar i tidigare forskning eftersom vi anser att det finns mycket tidigare 

forskning som behandlar olika genuseffekter, men att forskningen kan behöva utvecklas. Detta 

menar även Joecks et al. (2013) eftersom de anser att området är välstuderat men att forskarna ej är 

eniga om resultatet. Detta då vissa funnit positiva samband mellan den kvinnliga representationen i 

styrelsen och företagens prestation, medan andra forskare funnit ett negativt eller inget samband 

alls. Joecks et al. (2013) menar att detta kan bero på att de undersökningar som upprättas för att 

undersöka själva sambandet ofta tenderar att ha en liten andel undersökningsobjekt och att 

forskarna väljer undersökningsobjekt där de tror sig finna det önskade resultatet. Forskarna går 

alltså in i projektet med en förutfattad mening och kan ej antas vara helt objektiva. Dessa problem 

belyser även bland annat Charness och Gneezy (2012) samt Powell och Ansic (1997). En annan risk 

med sambandsundersökningar är att om det förväntade sambandet ej återfinns så kan forskaren 

välja att överge hela projektet. Croson och Gneezy (2009) belyser även att det finns en viss risk att 

journaler hellre publicerar artiklar som finner skillnader i agerandet mellan kvinnor och män än de 

artiklar som inte finner några skillnader. Detta skulle då kunna innebära att artiklar som finner dessa 

skillnader mellan könen har större chans att publiceras, vilket kan göra forskarna partiska. Detta 

skulle då kunna leda till att forskarna lägger mer energi på att hitta differenser än att inte hitta några 

differenser (Croson & Gneezy, 2009).  
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6.4 Förslag till framtida forskning 

Denna studie visar att det inte finns något samband mellan andel kvinnor i styrelsen och 

resultatmanipulation eftersom beslutet att bedriva, eller inte bedriva, resultatmanipulation är VD:ns 

beslut och inte styrelsen. Beslutet att bedriva, eller inte bedriva, resultatmanipulation kan således 

fortfarande förklaras med kvinnans riskaversion men då ifall den kvinnliga VD:n är riskavert och 

inte de kvinnliga styrelsemedlemmarna. Framtida forskning bör anta ett objektivt perspektiv på 

förklaringarna av effekterna som kvinnorna bidrar med, eftersom det kan finnas andra förklaringar 

än kvinnors riskaversion. Det skulle vara av intresse att vidare undersöka samband mellan 

revisionsarvodet och kvinnor på ledande positioner, eftersom tidigare studier funnit samband mellan 

kvinnlig VD och revisionsarvodet men ej funnit någon vedertagen förklaring till varför den 

kvinnliga VD:n betalar ett högre revisionsarvode. Det högre revisionsarvodet kan bero på att 

kvinnan är mer riskavert och efterfrågar mer noggrann revision och således fler timmar av 

revisionsbyrån, men det skulle även kunna bero på att de timmar som den kvinnliga VD:n 

efterfrågar hos revisionsbyrån är dyrare än de timmar som den manliga VD:n efterfrågar. Framtida 

forskning kan i sådana fall söka svar på vad det beror på.  

Adams och Ferreira (2009) menar att det kan vara riskabelt att kvotera in kvinnor i styrelser som 

redan har en stark ledning. De förklarar detta med att kvinnlig närvaro kan medföra att den 

övervakande funktionen blir alltför stor. Det är därför av intresse att undersöka effekterna av 

kvinnor i styrelsen och jämföra effekterna mellan starka och mindre starka ledningar för att söka 

svar på hur stor del av effekten som kan förklaras med den ökade övervakande funktionen och hur 

stor del av effekten man bör söka andra förklaringar till. 

Som tidigare nämnts förespråkar vi inte kvotering av kvinnor i styrelser då detta inte ingått i syftet 

med denna studie. Däremot skulle det vara intressant med ytterligare forskning kring hur 

inkvotering av kvinnor i styrelser påverkar företagens lönsamhet. Det vore till exempel intressant 

att se hur inkvotering av kvinnor påverkar företagens lönsamhet ifall kvinnan inkvoteras på grund 

av sin könstillhörighet och inte sin erfarenhet och kompetens. Undersökningen från Ahern och 

Dittmar (2012) tyder på att kvinnor som är utsedda till styrelser på grund av kvotering i genomsnitt 

är yngre och har mindre erfarenhet än sina manliga motsvarigheter. Detta kan även antyda att det 

finns en brist på utbud av kvinnor som är behöriga och kvalificerade att tjänstgöra i styrelser.  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