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Sammanfattning 

Titel: CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet. En kvantitativ studie i 

europeisk kontext. 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Camilla Uppgren och Therese Karlsson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2019 - Juni 

Syfte: CSR och revisionsarvode är var för sig två välstuderade ämnen. Studier som studerar 

sambandet mellan företagets arbete med CSR och det debiterade revisionsarvodet är däremot ett 

i stort sett outforskat område. Studiens syfte har därför varit att förklara huruvida ett företags 

CSR-aktiviteter påverkar företagets revisionsarvode. Samt att identifiera om ett företags CSR-

aktivitet i kombination med revisionsarvode påverkar företagets värde. 

Metod: Studien förhåller sig inom en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv 

forskningsansats. En kvantitativ metod används för att studien ska erhålla kvantifierbara och 

generaliserbara resultat. Som tidsperspektiv har en longitudinell design använts där data från 

Thomson Reuters Datastream har hämtats hem för företag under åren 2007–2017. Där 

datainnehållet sedan har analyserats i SPSS. 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar på att det existerar ett signifikant samband mellan delar 

av företagets CSR-arbete och revisionsarvodet för europeiska företag. Vår studie går med stor 

försiktighet emot de tidigare studierna genom att indikera att det inte finns något samband 

mellan företagets CSR-arbete i relation med revisionsarvodet och företagets värde, resultatet har 

däremot hög multikollinearitet och avsaknad av signifikans. 

Examensarbetets bidrag: Arbetet har bidragit med mer empirisk bevisning och ytterligare 

forskning gällande relationen mellan CSR och revisionsarvode. För övrigt bidrar studien med ett 

praktiskt bidrag för företagsledningen att fatta ekonomiska beslut kring val att införa hållbart 

företagande i verksamheten. 

Förslag till fortsatt forskning: Den här studien använder sekundärdata och en kvantitativ 

forskningsmetod. Vi anser att det även hade varit intressant att inkludera revisorernas tankar och 

erfarenheter av CSR arbete. Vilket gör att vårt förslag till fortsatt forskning därmed är att 

använda exempelvis kvalitativa intervjuer för att få in revisorernas sida och syn på ämnet. 

 

Nyckelord: Företagens sociala ansvar, CSR, ESG, revisionsarvode, revision, revisionsberättelse, 

företagsvärdering  



 

 

Abstract 

Title: The impact of CSR on audit fees and firm valuation. A quantitative study in European 

context. 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Camilla Uppgren and Therese Karlsson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2019 - June 

Aim: CSR and audit fees are each two well-studied subjects. However, research that studies the 

impact that CSR activities has on the audit fees are a largely unexplored area. The purpose of the 

study has therefore been to explain whether a company’s CSR activities affect the audit fee and 

to identify whether a company with CSR performance combined with audit fee affect the firm 

valuation. 

Method: The study has a positivistic research philosophy with a hypothetical-deductive starting 

point. A quantitative method is used for the study to obtain quantifiable and generalizable 

results. As a time perspective, a longitudinal design has been used where data from Thomson 

Reuters DataStream has been obtained from companies over for the years between 2007-2017, 

where the data content then has been analysed in SPSS. 

Result & Conclusions: The results provide evidence that there exists to some extent a significant 

correlation between CSR performance and audit fees for European companies. Our study 

carefully goes against the earlier studies by indicating that there is no connection between the 

company's CSR work in relation to the audit fee and firm valuation, but the result has high 

multicollinearity and lack of significance. 

Contribution of the thesis: The study has contributed to more empirical evidence and further 

research regarding the relationship between CSR and audit fees. In addition, there is a practical 

contribution to the management in order to make financial decisions about the choice of 

introducing sustainable entrepreneurship in the business. 

Suggestions for future research: This study uses secondary data and a quantitative research 

method. We believe that it would also have been interesting to include the auditors’ thoughts and 

experiences of CSR. This means that our proposal for further research therefore is to use, for 

example, qualitative interviews to get the auditors’ side and view on the subject. 

 

Key words: Corporate Social Responsibility, CSR, ESG, audit fee, audit, audit report, firm 

valuation
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1. Inledning 

 

I inledningskapitlet presenteras utvecklingen av företagens CSR-arbete. Därefter förs en 

problemdiskussion kring revisorns bedömning av företagets affärsrisk och hur företagets CSR-

arbete kan vara en del av denna bedömning. Beroende på om revisionsprocessen påverkas av 

företagets CSR-aktiviteter förs en diskussion kring hur detta kan påverka revisionsarvodet. Vidare 

diskuteras hur företagets CSR-arbete i interaktion med revisionsarvodet kan påverka företagets 

externa värdering. Baserat på tidigare forskning presenteras sedan studiens syfte samt 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhet har under den senaste tiden utvecklats till ett alltmer viktigt ämne inom 

företagsekonomin (Deegan & Unerman, 2011). Inom företagen ligger hållbarhetsfrågorna högre 

upp på dagordningen och får en allt mer affärskritisk roll (Ethos International, 2019). Genom att 

identifiera och minimera risker relaterade mot hållbarhet kan företagen profitera en framgångsrik 

integrering av hållbarhetsarbetet i företagens affärsstrategier. Företagens arbete analyseras ständigt 

av externa intressenter som har blivit mer uppmärksammade på företagens arbete med långsiktig 

hållbarhet, de begär en mer öppen redovisning av företagen och kräver i större utsträckning att 

företagen integrerar hållbarhets aktiviteter i företagets strategi (Cohen, Holder-Webb, Nath & 

Wood, 2011; Du, Jian, Zeng & Chang, 2018). För många företag har det genom utvecklingen blivit 

en självklarhet att ta ansvar för den påverkan verksamheten har på miljön, samt att visa företagets 

arbete med företagets samhällsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), och hållbar 

utveckling för de externa intressenterna (Fagerström, Hartwig & Lindberg, 2016). Därmed har allt 

fler företag antagit CSR-aktiviteter som strategiska metoder i sin verksamhet med anledning att 

företagets miljöpåverkan idag har en direkt koppling med finansiella risker (Sharma, Sharma & Litt, 

2018). Det ökade kravet från investerare, ägare och kunder gör att hållbarhetsfrågorna blir allt 

viktigare att ta hänsyn till i samband med transaktioner i båda led, styrning av befintliga innehav, 

joint ventures, partnerskap och andra samarbeten. Genom ett ansvarsfullt arbete med CSR kan 

företagen stärka sin riskhantering (Ethos International, 2019). Även den frivilliga 

hållbarhetsrapporteringen har ökat genom efterfrågan från intressenter och investerare som 

värdesätter CSR och är beroende av den icke-finansiella redovisningen som en indikator för 

underliggande affärsrisk och sannolika framtida finansiella resultat (Perego & Kolk, 2010) 

samtidigt som det finns ett behov och vilja att lagstadga företagets agerande inom hållbarhet 

(Europeiska unionen, u.å.). Ett hållbart värdeskapande kan därmed vara avgörande för ett företags 
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framgång på sikt eftersom det påverkar företagets intäkter, kostnader samt företagets externa 

värdering. 

Att publicera CSR-aktiviteter har i stor utsträckning varit frivilligt för företagen historiskt sett, 

vilket medför att de främsta anledningarna till att företag ändå redovisar en hållbarhetsrapport är att 

förbättra sitt rykte, möta investerares krav på prestationsinformation samt fullgöra ett åtagande att 

visa en etisk position för intressenterna (De Beelde & Tuybens, 2015). Idag finns det dessutom till 

stor del lagstadgat att företagen ska redovisa sitt arbete kring hållbarhet för att vara transparenta mot 

företagets intressenter samt möjliggöra en jämförelse (Europeiska unionen, u.å.). Den externa 

valideringen av CSR-aktiviteter har dessutom ökat vilket stärker hållbarhetsrapportens trovärdighet 

och förbättrar intressenternas förtroende för informationen, samtidigt som revisorer anses vara den 

högst aktade externa valideraren (De Beelde & Tuybens, 2015). Redovisningen ska ge en 

rättvisande bild av företaget och revisorns uppgift är att kvalitetsgranska företagets redovisning 

genom att bekräfta eller dementerar om en rättvisande bilds uppfylls i en revisionsberättelse (ISA 

200). Vid bedömningen av företagets redovisning ska revisorn dessutom bilda en förståelse av 

verksamheten och dess miljö med fokus på att vara kapabel att identifiera möjliga affärsrisker för 

företagets verksamhet (ISA 315). Tidigare studier har definierat affärsrisk som den risk att ett 

företag inte är kapabel att nå företagets mål eller att företagets strategier inte kan genomföras 

framgångsrikt på grund av interna och externa faktorer, negativa krafter som påverkar företaget, 

samt risk för att företaget inte kan fortleva (Knechel, 2007). Identifierade risker ska därefter 

bedömas utifrån dess påverkan på verksamheten vilket vid behov kan resultera i ytterligare och 

särskilda revisionsinsatser (ISA 315). 

Företagens CSR-aktiviteter kan medföra kostsamma investeringar och förändrade grundstrategier 

vilket därmed kan påverka revisorns riskbedömning (Sharma et al., 2018). Därmed kan företagens 

CSR-aktiviteter potentiellt påverka revisionsarvodet både negativt och positivt beroende på hur 

revisorn uppfattar affärsrisken relaterat mot företagens CSR-arbete. Även om en affärsrisk inte 

påverkar revisorns bedömning kan den fortfarande indirekt påverka revisionsprocessens omfattning 

och utformning. Det finns enligt oss tre möjliga utfall av revisorns inkludering av CSR vid 

bedömning av företagens affärsrisk: 1) Revisorn betraktar CSR som ett komplext fenomen vilket 

kräver ytterligare granskning, samt medför ett ökat revisionsarbete och därmed högre 

revisionsarvode. 2) Revisorn anser att CSR-engagerade företag är bättre genom en tydligare 

styrning och mer tillförlitlig redovisning, vilket medför reducerat revisionsarbete och därmed 

minskat revisionsarvode. Eller 3) Revisorn anser att CSR inte påverkar den upplevda risken, vilket 

medför oförändrat revisionsarbete och därmed oförändrat revisionsarvode. Den här studien kommer 

därmed att fokusera på hur företagens satsningar på CSR kan relateras mot revisionsarvodet, där 
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tidigare forskning inom ämnet nästan är obefintlig. Studien kommer att genomföras i en europeisk 

kontext och ämnar följaktligen komplettera en tidigare genomförd studie i USA, där avsikten är att 

identifiera om företagens CSR-arbete påverkar kostnaderna för revisionen, samt att studera om 

CSR-arbete i relation med revisionsarvodet kan påverka företagens värde. 

1.2 Problemdiskussion 

Orsakerna till att företag väljer att redovisa CSR skiljer sig åt (Du et al., 2018; Kim, Li & Li, 2014). 

Forskare menar att ett företags arbete med CSR kan förbättra företagets rykte, öka försäljningen 

samt generera bättre ekonomisk utveckling (Branco & Rodrigues, 2006). Däremot menar Gwynne 

(2010) att företagets ledning kan betrakta och använda företagets CSR-arbete för att driva in 

inkomster. Där CSR-arbete används för att erhålla konkurrensfördelar och CSR-ansvar används 

som en utgångspunkt för företagets tillväxt och differentiering. CSR-arbete kan även användas i ett 

mindre etiskt syfte för att försök dölja bristande handlingar och för att erhålla legitimitet (Gwynne, 

2010; Kim et al., 2014). I företagets redovisning kan den hållbara utvecklingen redovisas på flera 

olika sätt, men de vanligaste accepterade modellerna är Triple Bottom Line (TBL) och Global 

Reporting Initiative (GRI) (Fagerström et al., 2016). Skillnaderna mellan de olika företagen grundas 

i att redovisningen till stor del är frivillig på grund av avsaknad från en enhetlig och specifik 

reglering, vilket gör att valen för vad som rapporteras till stor del speglar det som företagen vill 

presentera för att maximera sin egen vinning (Voinea & Dimitriu, 2014). Detta medför att den 

traditionella redovisningen kan revideras enligt god redovisningssed medan 

hållbarhetsrapporteringen endast kan bestyrkas enligt god bestyrkandesed (Sköld, Larsson & 

Fagerström, 2016). Samtidigt väljer allt fler företag en tredje part för att validera företagets 

hållbarhetsrapport (De Beelde & Tuybens, 2015). Enligt De Beelde och Tuybens (2015) studie har 

över hälften av de europeiska företagen i deras studie ett valideringsutlåtande i CSR-redovisningen 

där majoriteten är utfärdat av en revisor. Europa är den mest signifikanta regionen där fler 

hållbarhetsrapporter valideras i jämförelse med USA (De Beelde & Tuybens, 2015). 

Huruvida företagens CSR-arbete är värdeskapande eller inte är sedan länge omdiskuterat inom 

forskningen men flera forskare är relativt överens om att investerare mer och mer väger in 

företagens CSR-aktiviteter vid beslut (Gupta & Krishnamurti, 2016; Sharma et al., 2018). Tidigare 

studier konstaterar även att icke-finansiell information såsom hållbarhetsrapportering är användbar 

för investerare eftersom den ger en bredare och mer långsiktig information än den finansiella 

informationen (Chen, Srinidhi, Tsang & Yu, 2016). Även institutionella investerare involverar allt 

mer hållbarhetsprestationer vid investeringsbesluten (Gupta & Krishnamurti, 2016). Därmed kan 

företagets CSR-aktiviteter påverka företagets externa värdering. Tidigare studier har dessutom visat 
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att ledningen för företagen använder hållbarhetsrapportering för att signalera om en framtida 

finansiell framgång till investerare, samt att redovisningen av CSR kan användas för att minska 

informationsasymmetrin som existerar mellan företagen och dess externa intressenter (Chen et al., 

2016; Du et al., 2018). 

Relativt ny forskning gällande hållbarhet hävdar att hållbarhetsarbete används av företagen för att 

minska den upplevda risken och på så vis påverka företagsvärdet (El Ghoul, Guedhami, Kwok & 

Mishra, 2011; Gupta & Krishnamurti, 2016). Attig, El Ghoul, Guedhami och Suh (2013) framställer 

att investerare föredrar ett hållbart företag framför andra företag vid val av investering, vilket gör att 

företagens CSR-aktiviteter förbättrar relationen med intressenterna och ger företaget kraft för 

långsiktig fortlevnad. Vidare betraktar investerare företagen som arbetar med CSR som mindre 

riskabla (Attig et al., 2013) genom att de företagen som arbetar med CSR har större möjlighet att 

erhålla ekonomisk finansiering (Cheng, Ioannou & Serfeim, 2014), vilket därmed kan påverka 

företagsvärdet positivt. Ett engagemang inom CSR signalerar dessutom en effektiv användning av 

företagens interna resurser samt reducerar risken för sanktioner kopplade mot bristande 

förhållningssätt mot socialt ansvar (Attig et al., 2013). Vidare har det ökade intresset för företagens 

arbete med CSR även lett till det relativt nya EU-direktivet (2014/95/EU) som Europeiska Unionen 

(EU) beslutade 2014. Direktivet har målet att styra det privata kapitalflödet mot hållbara 

investeringar genom att ställa krav på börsnoterade företag att redovisa sitt arbete med hållbarhet, 

vilket möjliggör en jämförelse mellan företagen och bidrar till en hållbar global ekonomi 

(Europeiska unionen, u.å.). Under 2015 antog även FN en agenda bestående av sjutton mål där det 

främsta målet är att nå en hållbar utveckling för alla börsnoterade företag i hela världen till år 2030 

(FN-förbundet, u.å.). 

Revisionsarvode är ett välstuderat ämne i samband med andra faktorer, såsom företagets storlek 

(Hay, Knechel & Wong, 2006; Palmrose, 1986; Simunic, 1980), komplexitet (Choi, Kim, Liu & 

Simunic, 2008; Palmrose, 1986; Simunic, 1980) och skuldsättningsgrad (Arshad, Satar, Hussain & 

Naseem, 2011). Även CSR är ett välstuderat ämne inom den vetenskapliga litteraturen där en hel 

del forskning tyder på att CSR-information värderas på samma sätt som finansiell information 

samtidigt som sambandet är relativt osäkert, vilket efterfrågar mer empirisk bevisning (Chen et al., 

2016; Du et al., 2018; Gupta & Krishnamurti, 2016). Relativ ny forskning har dessutom studerat hur 

företaget väljer att validera CSR-informationen för att öka dess trovärdighet och transparens (De 

Beelde & Tuybens, 2015; Perego & Kolk, 2010). Däremot saknas forskning gällande hur revisorn 

värderar företagets CSR-arbete och hur denna värdering påverkar årsrevisionsarbetet och därmed 

det debiterade revisionsarvodet. Genom att undersöka sambandet mellan dessa faktorer kan vi 

undersöka hur revisorn inkluderar företagets CSR-aktivitet i revisionsprocessen. Därmed kan vi 
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undersöka hur den externa revisorn värdesätter företagets CSR-aktiviteter vid granskningen av 

företagets redovisning och identifiera om det inte har någon påverkan alls, förmildrar den upplevda 

sannolikheten för potentiella affärsrisker eller ökar den upplevda sannolikheten för potentiella 

affärsrisker. 

En liknande studie har tidigare genomförts i USA där de undersöker hur revisorn värderar företagets 

miljöprestation under revisionsgranskningen, samt hur investerare värderar företagen när en 

miljösatsning förekommer i interaktion med högre revisionsarvode (Sharma et al., 2018). Resultat i 

en amerikansk kontext kan dock inte generaliseras för företag inom Europa på grund av att 

specifika kulturella och socioekonomiska influenser bidrar till skillnader mellan länderna. 

Dessutom skiljer sig redovisningsstandarder mellan de olika kontinenterna genom att den 

amerikanska och den europeiska tillämpningen har skillnader trots försök till en harmoniserad 

redovisningsstandard över landsgränserna (Deegan & Unerman, 2011). I USA tillämpas den anglo-

amerikanska modellen medan Europa främst tillämpar den kontinentaleuropeiska modellen. Den 

anglo-amerikanska modellen är influerad av professionella revisorer, har primärt fokus mot 

kapitalmarknaden samt grundas på sann och rättvis återgivning i redovisningen medan den 

kontinentaleuropeiska modellen är till stor del påverkad av den statliga regleringen med 

taxeringssystemet i fokus samt grundas på naturlig redovisning för att skydda gäldenärerna hellre än 

investerarna (Deegan & Unerman, 2011). Ett företag som är verksam i länder som är mer 

intressentorienterade med en svagare styrningstillsyn är dessutom enligt tidigare studier mer 

benägen att inkludera ett valideringsutlåtande från revisorn för företagets hållbarhetsrapport, vilket 

överensstämmer med den Anglo-amerikanska modellen (Perego & Kolk, 2010). Det medför att det 

inte går att generalisera studier från en amerikansk kontext till en europeisk kontext när 

valideringsbehovet skiljer sig mellan länderna, vilket kan påverka revisorns inkludering av CSR 

samt företagets värdering genom att redovisningsinformationen bedöms och värderas olika. Därmed 

kommer det här arbetet att studera sambandet mellan revisionsarvode och företagens CSR-

aktiviteter samt den gemensamma påverkan på företagsvärdet inom Europa, med anledning av de 

skillnader som existerar mot USA och att tidigare studier saknas på detta geografiska område. 

Genom att vårt urval sker från en kontinentaleuropeisk population fyller vi därmed det 

forskningsgap som existerar för europeiska studier gällande effekten av CSR-aktiviteter på 

revisorns riskbedömning hos klienterna och därmed revisionens omfattning och arvodets storlek. 

Tidigare studier (De Beelde & Tuybens, 2015: Sharma et al., 2018) efterfrågar även ytterligare 

studier gällande hur inkludering av CSR-redovisning i revisionsprocessen påverkar företagets värde 

genom att skapa en bättre finansiell ställning samt högre marknadsvärde, varför även detta ämnas 

att studeras i denna studie genom att vi definierar företagsvärdet som både det bokförda värdet samt 
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marknadsvärdet. Vi har därmed identifierat vad Sandberg och Alvesson (2011) kallar för “neglect 

spotting”, det vill säga ett område inom ämnet som inte är tillräckligt uppmärksammat. Ämnet är 

relevant att studera genom att det belyser en kostnadspåverkan av företagens CSR-aktiviteter som 

tidigare inte har studerats, vilket därmed kan influera företagets beslut gällande satsningar på CSR-

aktiviteter. Studien förväntas bidra till forskningen på följande tre punkter: 

1. Vår studie bidrar till redovisningslitteraturen samt CSR-litteraturen genom att undersöka hur 

omfattningen av CSR-aktiviteter hos revisorernas klienter påverkar revisorernas bedömning 

av risker hos klienterna och därmed revisionens omfattning och revisionsarvodets storlek. 

2. Vi finner enbart en tidigare studie genomförd i USA som undersöker sambandet mellan 

miljöprestation och revisionsarvode. Specifika kulturella och socioekonomiska influenser 

skiljer sig åt mellan olika marknader vilket gör att det amerikanska resultatet inte kan 

generaliseras till Europa. Skillnader i redovisningsregler, skillnader i rättslig risk för 

ledningen och skillnader i bolagsstyrningsformer innebär att sambandet mellan CSR och 

revisionsarvodet är okänd för Europa. Vår studie av europeiska revisorer och klienter är 

därför unik. 

3. Tidigare studier har konstaterat att investerare värderar företagets CSR-aktiviteter (Gupta & 

Krishnamurti, 2016; Sharma et al., 2018) medan andra konstaterat att revisorns validering 

ökar trovärdigheten (De Beelde & Tuybens, 2015). Genom att studera interaktionen mellan 

företagets CSR-aktivitet och det debiterade revisionsarvodets påverkan på företagsvärdet 

bidrar vår studie till existerande litteratur genom att utöka forskningen för en europeisk 

kontext. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förklara huruvida ett företags CSR-aktiviteter påverkar företagets 

revisionsarvode, samt att identifiera om ett företags CSR-aktivitet i interaktion med revisionsarvode 

påverkar företagsvärdet. 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa studien till Kontinentaleuropa där Storbritannien och Irland är uteslutna 

på grund av att tidigare studier visat att de inte följer den europeiska kontexten. Vidare avgränsas 

studiens urval utifrån tillgängliga data i studiens databas, Thomson Reuters. Under 2014 

beslutade Europeiska Unionen att börsnoterade företag ska redovisa hållbarhet i årsredovisningen 
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vilket medlemsstaterna själva får välja hur det införlivas i den internationella lagen. Vi har 

ändock valt att bortse från att det kan existera skillnader beträffande om redovisningen är frivillig 

eller tvingande enligt lag mellan de företagen som inkluderas i denna studie. Vi anser att detta är 

möjligt på grund av att vi kommer mäta de olika företagens hållbarhets prestation utifrån hur väl 

den är genomförd och inte enbart på att den existerar. 
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1.5 Disposition 

 

Figur 1 Studiens disposition, egen konstruktion 
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2. Teoretisk referensram 

 
I studiens andra kapitel presenteras studiens teoretiska referensram genom att definiera studiens 

primära begrepp; revisionsarvode, CSR och företagsvärde. Vidare redogörs för 

institutionaliseringen inom revisionsyrket, olika teorier kring varför företagen väljer att engagera 

sig i CSR-aktiviteter samt hur företagets arbete med CSR utifrån tidigare forskning kan antas 

påverka revisionsrisken, kostnaden för revision samt företagsvärdet. Ett flertal hypoteser 

presenteras därefter utifrån tidigare forskning. 

 
2.1 Revisionsarvode 

Utövandet av revision har funnits sedan länge då behovet att revidera affärsföretag uppstod redan 

på 1200-talet (Watts & Zimmerman, 1983). Revisorns arbete möjliggörs genom att 

intressenterna har förtroende för denne (Artsberg, 2005). Därmed är det viktigt att revisorn 

säkerställer att de tre grundbultarna i förtroendet upprätthålls. Dessa är oberoende, kompetens 

och tystnadsplikt. Revisionsyrket är idag till stor del lagstadgat för att säkerställa revisorns roll att 

skydda företagens externa intressenter, såsom ägare, finansieringsinstitut, kunder med flera 

genom att granska redovisningen och förvaltning i företagen (Carrington, 2014). Utöver lagen 

finns även yrkesetiska normer upprättade av revisionsorganisationer för att nå god revisionssed. 

Vid bestämmandet av revisorns arvode vid revision av ett företag är det främst revisionsrisken 

som tas i beaktande (Simunic, 1980), vilket handlar om sannolikheten att företagets finansiella 

rapporter innehåller betydande felaktigheter. Den internationella standarden ISA 315 framställer 

att revisorn genom att erhålla förståelse för företaget och dess miljö ansvarar för att identifiera 

och bedöma riskerna för betydande felaktigheter i företagets finansiella rapportering. Det för att 

generera ett underlag för konstruktion och verkställandet av handlingar på grund av riskerna som 

antas finnas för de betydande felaktigheterna. Simunic (1980) framställer att en hög revisionsrisk 

därmed kan medföra att det reviderade företagets revisionsarvode blir högre. Det med anledning 

att ett företag med högre revisionsrisk kräver fler granskningsåtgärder av revisorn, ett högre 

arvode tas därför ut av revisorn för att ersätta den risken som revisorn tar (Simunic, 1980). 

Revisionsrisken bestäms utifrån företagets verksamhet där företagsstorlek (Hay et al., 2006; 

Palmrose, 1986; Simunic, 1980) och komplexitet (Choi et al., 2008; Palmrose, 1986; Simunic, 

1980) är exempel på några faktorer som har en påverkan på revisionsrisken. Initialt vid ett 

revisionsuppdrag kan en mer grundlig bedömning av företagets verksamhet krävas. Detta kan 

medföra att det debiterade revisionsarvodet ökar under det inledande året av revisionsuppdraget, 
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samtidigt finns det incitament att debitera ett lägre revisionsarvode för att säkra den nya klienten 

(Sharma et al., 2018). 

En ansträngd finansiell situation är en indikator för att revisorn ska identifiera en ökad risk gällande 

företagets fortlevnad (Arnedo, Lizarraga & Sánchez, 2008). En finansiellt ansträngd situation 

benämns ofta som finansiell stress, vilket kan anses existera baserat på flera olika faktorer (Arnedo 

et al., 2008; Geng, Bose & Chen, 2015; Hakkio & Keeton, 2009). Därmed finns inte enbart en 

definition av vad som kännetecknar ett finansiellt stressat företag (Hakkio & Keeton, 2009). 

Däremot är forskarna överens om att det avser något negativt för företagen som behöver åtgärdas 

för att företaget inte ska hamna i konkurs (Geng et al., 2015; Hakkio & Keeton, 2009). Geng et al. 

(2015) anser att finansiell stress innebär ett negativt arbetande kapital, operationell förlust samt 

svårigheter att behålla inkomster. Eftersom finansiell stress är svårt att definiera blir det även svårt 

att mäta finansiell stress enhälligt. Därmed har flera finansiella nyckeltal skapats för att ge 

indikationer på företagets finansiella situation varav flera är återkommande i tidigare forskning 

(Geng et al., 2015). 

2.1.1 Revisionsmarknaden 

I en konkurrensutsatt marknad tyder systematiskt högre priser från en grupp aktörer på en 

produktdifferentiering från de övriga aktörerna (Francis & Stokes, 1986). Inom revisionsmarknaden 

finns en differentiering hos de största revisionsbyråerna genom att ett välkänt varumärke är 

förknippat med kvalitativa tjänster. Revisionsbyråns storlek anses även vara ett incitament för högre 

kvalitativa tjänster genom att byrån inte är beroende av en enskild klients revisionsarvode samt har 

en större bas för expertis inom företaget (De Beelde & Tuybens, 2015; Perego, 2009). Därmed kan 

det antas att de har möjlighet att erhålla ett högre revisionsarvode från klienterna. Samtidigt 

segmenteras revisionsmarknadens klienter utifrån företagets storlek. För att 

differentieringsantagandet ska vara gällande krävs att skillnaden visas inom båda dessa segmenten, 

dock tyder tidigare studier på en inkonsekvent prissättning på grund av en ojämn 

konkurrenssituation mellan dessa segment (Francis & Stokes, 1986). Därmed har jämförande 

studier av revisionsarvodet utförts mellan de två segmenten som är olika konkurrensutsatta (Carson, 

Fargher, Simon & Taylor, 2004). Det ena segmentet innefattar stora reviderade företag1 vilka 

revideras av ett fåtal stora revisionsbyråer medan det andra segmentet består av små reviderade 

företag vilka erhåller revisionstjänster från ett flertal olika revisionsbyråer. Francis och Stokes 

(1986) finner bevis i sin studie för att små reviderade företag erhåller ett konkurrensutsatt 

revisionsarvode medan det saknas inom det större segmentet. Även Carson et al. (2004) finner stöd 

                                                 
1 Ett företag vilket är revisionspliktigt enligt lag eller vilket frivilligt valt att anlita en revisor.  
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för teorin om en segmenterad revisionsmarknad där små reviderade företag premieras med lägre 

revisionsarvode i relation mot dess storlek. Därmed finns stöd för att det existerar störningar för 

perfekt konkurrens på revisionsmarknaden, vilket kan medföra skillnader i revisionsarvodet mellan 

de olika segmenten som är påverkad av rådande konkurrenssituation. 

2.2 CSR 

CSR innebär att företagen ska ta ansvar för påverkan som dess verksamhet har på samhället ur ett 

miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv (Du et al., 2018). Den viktigaste delen av CSR är 

enligt Du et al. (2018) företagens hållbarhetsansvar. Ett företags arbete med CSR och 

ansträngningar ur ett miljömässigt perspektiv har visat sig förbättra företagets rykte, positivt 

påverkat det finansiella resultatet samt gjort att försäljningen och den ekonomiska utvecklingen har 

ökat (Branco & Rodrigues, 2006; Du et al., 2018). 

Företagets redovisning av icke finansiell information såsom CSR-rapportering är informativ för 

intressenter men kan enligt Chen et al. (2016) och Voinea och Dimitriu (2014) sakna tillförlitlighet 

genom att rapporteringen för många företag är frivillig och därmed kan informationen presenteras 

strategiskt. Det beror till stor del på att det inte finns en generellt accepterad referensram hur ett 

företag ska samla, utvärdera och redovisa information om företagets CSR-aktiviteter (Perego & 

Kolk, 2010). Redovisningen är därmed ofta företagsspecifik där även tidsperioden kan variera 

beroende på redovisningens syfte och omfattning. En större andel företag är därmed beroende av 

revidering för att förbättra trovärdigheten och transparensen för företagets CSR-aktiviteter (Chen et 

al., 2016; Perego & Kolk, 2010). De grundläggande principerna för revision krävs även vid 

processen för att granska företagets CSR-redovisning samtidigt som förtroendet för revisorns 

oberoende och trovärdighet är hög genom att revisionsyrket har välutvecklade globala standarder, 

samt fungerande etik- och oberoendeskrav med kvalitetsstyrningsmekanismer på både bolagsnivå 

samt utförare nivå (De Beelde & Tuybens, 2015; Perego, 2009). Vidare menar Du et al. (2016) att 

revisorns oro för företagets fortlevnad kan minska genom att använda företagets CSR-redovisning 

som understöd vid revisionsuttalanden. Ett företags miljömässiga prestation kan därmed minska 

riskerna som är förknippade med revision samt även påverka revisorns beslut. CSR-redovisning kan 

även ge indikationer för hållbar utveckling för företagets fortsatta drift enligt Fagerström och 

Hartwig (2016). En korrekt hållbarhetsredovisning kan därmed användas som ett verktyg för 

företagets risk management vilket möjliggör att en existerande hållbarhetsredovisning kan ses som 

legitimerande och att företaget har kontroll över de hållbarhetsrelaterade aspekterna genom att 

företaget ger en översiktlig bild över de potentiella hoten. För att möjliggöra en enhetlig revision av 
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CSR-aktiviteter finns enligt Fagerström och Hartwig (2016) därmed även ett behov av en 

systematisk redovisning. 

2.2.1 CSR, intressentteorin och legitimitetsteorin 

Intressentteorin är en primär teori utifrån frågan varför ett företag genomför CSR-arbeten. 

Intressenterna begär att företagen mer öppet redovisar sitt arbete och kräver i större utsträckning att 

företagen integrerar hållbarhet i strategierna (Cohen et al., 2011). Till följd av det har flera företag 

valt att ta mer ansvar för den miljöpåverkan som företaget har och visa sitt arbete med CSR för 

företagets externa intressenter (Fagerström et al., 2016) för att på så vis synliggöra att de agerar i 

samklang med samhällets förväntningar och därmed erhålla legitimitet (Suchman, 1995). I Cho, 

Patten och Roberts (2006) studie på företag som agerar inom en miljökänslig bransch visas ett 

positivt signifikant samband mellan företagens spenderade belopp på politiska åtgärder och 

omfattningen av CSR-redovisningen, samt att dessa två är proaktiva och komplementära åtgärder 

för att strategiskt hantera det allmänpolitiska trycket som generellt råder för dessa branscher. 

Miljökänslig bransch definieras av Cho et al. (2006) som oljebranschen, petroleumraffinering, 

pappersbranschen, läkemedelsbranschen, metallbranschen samt kemiska produkter. 

Legitimitetsteorin är en systemorienterad teori som fokuserar på relationen mellan företagen och 

dess omgivning. Legitimitetsteorin grundas i att företagen eftersträvar att uppfattas som legitima 

genom att det drivs av de normer och gränser som existerar i det samhälle företaget agerar inom 

(Carrington, 2014; Deegan & Unerman, 2011). Legitimitet är ett relativt koncept genom att de 

gränser och normer det baseras på är föränderliga över tid, varför företagen behöver vara mottagliga 

för den etiska och moraliska koden som råder (Suchman, 1995). De krav, både formella och 

informella, som ställs på företaget från samhället kallas det sociala kontraktet som är en teoretisk 

definition (Dowling & Pfeffer, 1975). Att inte följa det sociala kontraktet associeras med kostnader 

för företagen genom en begränsning av resurser, därmed kan legitimitet ses som nödvändigt för 

företagens fortlevnad (Dowling & Pfeffer, 1975). När ett företag ser legitimitet som en källa för 

fortlevnad kommer det att välja strategier som ökar, underhåller eller reparerar legitimiteten 

(Deegan & Unerman, 2011). Legitimitet avgörs från hur intressenterna uppfattar att företaget agerar 

i enlighet med det sociala kontraktet och därmed blir synliggörandet av företagets arbete en vital 

strategi för företagets legitimitet (Suchman, 1995). Enligt Dowling och Pfeffer (1975) kan en orsak 

till företagets redovisning vara att upprätthålla sin egen legitimitet. Även Hartwig (2018) menar att 

företagen kan upplysa om verksamheten genom hållbarhetsredovisning för ekonomisk, social och 

miljömässig hållbarhet för att erhålla legitimitet. Revisionens roll i skapandet av legitimitet kan 

enligt Carrington (2014) förklaras som att revisorns uttalande i revisionsberättelsen genererar ett 
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budskap utåt som framför att företagets redovisning agerar i samklang med samhällets normer. 

Vidare kan även revisorn begära att företagen ändrar sin redovisning om det inte följer de normer 

som finns gällande detta. När en revisor reviderar företagens redovisning ger det därmed företagen 

legitimitet genom att redovisningen är trovärdig (Carrington, 2014). 

Företagets redovisning används som ett verktyg för att tillfredsställa olika yrkanden från företagets 

intressenter (Sharma et al., 2018). Redovisningen leder därmed till erhållen legitimitet för företagets 

verksamhet (Dowling & Pfeffer, 1975). Vidare kan legitimitet anses vara väsentlig för företaget 

genom att det uttrycker att företaget följer det sociala kontraktet och innehar de normer och 

värderingar som samhället uppfattar som korrekta (Carrington, 2014; Deegan & Unerman, 2011). 

Enligt legitimitetsteorin erhålls legitimitet utifrån hur företaget uppfattas av intressenterna genom 

redovisad information (Dowling & Pfeffer, 1975). Det kan förklara varför flera företag frivilligt valt 

att redovisa hållbarhet i stor utsträckning samtidigt som utelämnad information istället kan uppfattas 

som att företaget har något att dölja (Deegan & Unerman, 2011). Utifrån detta resonemang kan det 

antas att ett företag som frivilligt har en hållbarhetsredovisning uppfattas som bättre än ett företag 

utan en hållbarhetsredovisning (Du et al., 2018). 

2.2.2 Hållbar utveckling 

Undertecknandet av Parisavtalet och FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling innebar att EU och 

regeringar runt om i världen åtog sig att arbeta med en hållbar ekonomi och samhällsutveckling 

(Europeiska Unionen, 2018). Detta har medfört att EU:s uppsatta mål för dess medlemsstater har 

formats i enlighet med Parisavtalet vilket ständigt ökar kraven för företagens 

hållbarhetsredovisning. Europa är den ledande regionen att inkludera valideringsuttalanden i 

företagets hållbarhetsredovisning (De Beelde & Tuybens, 2015). Den höga andelen anses bero på 

reglerings initiativ från den Europeiska kommissionen (Steurer, Martinuzzi & Margula, 2012).  Ett 

EU-direktiv är bindande mål för dess medlemsstater men det är upp till varje stat hur det införlivas i 

det internationella reglementet (Europeiska unionen, u.å.). Samtidigt utfärdar även medlemsstaterna 

själva obligatorisk eller frivillig CSR-rapporteringslagstiftning inom nationen (De Beelde & 

Tuybens, 2015). 

Under 2014 beslutade Europeiska Unionen ett direktiv (2014/95/EU), i ett led att styra privata 

kapitalflöden mot mer hållbara investeringar genom att förbättra hållbarhetsredovisningen och dess 

jämförbarhet mellan företagen för att främja en hållbar global ekonomi. Detta genomförs genom att 

företag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete. De företag som berörs är börsnoterade stora företag samt 

statligt ägda eller energiintensiva företag, offentliga och icke-statliga organisationer (De Beelde & 
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Tuybens, 2015). I hållbarhetsrapporten ska företagen redovisa gällande miljö, sociala förhållanden, 

personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption (PwC, 2019). Målet med 

EU-direktivet (2014/95/EU) är att intressenter ska kunna fatta relevanta beslut baserat på grundlig 

och aktuell information. Ett annat av de övergripande målen hos europakommissionen är att 

integrera hållbarhet i riskhanteringen vid kreditvärderingar (PwC, 2019). Därmed styrs även 

finansiella institut mot att främja en hållbar ekonomi. EU definierar ett miljömässigt hållbart företag 

utifrån att det bidrar med minst ett miljömål samtidigt som övriga mål inte avsevärt skadas. Som ett 

exempel förpliktar Frankrike företag som är noterade på den franska aktiemarknaden att inkludera 

sociala och miljömässiga uppgifter i årsrapporterna (De Beelde & Tuybens, 2015). Bolag noterade 

på börsen i Nederländerna och alla statliga företag måste rapportera om företagets CSR-aktiviteter 

till styrelsen och intressenterna. Även Sverige har infört lagstiftning som förpliktar de svenska 

större företagen att redovisa hållbarhet (PwC, 2019). Dessa regler kan påverka revisorns inkludering 

av företagets CSR-aktiviteter i revisionsprocessen. Utifrån detta är det relevant att studera om 

företagens CSR-aktiviteter påverkar revisionsarvodet. 

2.2.3 CSR, riskreducerande eller riskökande 

Företagens arbete med CSR kan vid revisorns granskning av företagen fungera som riskreducerande 

eller riskökande. Revisorn kan bedöma att revisionsrisken för företagen som arbetar med CSR är 

lägre genom att företagen då uppfattas som välskötta och bra reglerade, risken för att företagens 

rapportering ska vara felaktig anses i de fallen vara mindre (Beltratti, 2005; De Villiers, Naiker & 

Van Staden, 2011; Webb, 2004). Vidare menar De Villiers et al. (2011) att sannolikheten är lägre 

att de företag som engagerar sig i CSR är egennyttiga och agerar efter självintresse, vilket är något 

som revisorerna tar i beaktande vid riskbedömningen av företagen. Företagens CSR-arbete fungerar 

därmed som riskreducerande, genom att det innebär en mindre risk och således även lägre 

revisionsarvode (Beltratti, 2005; De Villiers et al., 2011; Webb, 2004). 

Ett annat alternativt utfall är att CSR-arbete istället resulterar i att risken ökar vid revision av 

företagen, vilket innebär att revisorn kan höja revisionsarvodet på grund av de ökade risker som 

företagens arbete med CSR innebär (Sharma et al., 2018). Frågor gällande företagets CSR-arbete 

införlivas mer och mer i processer och strategier som påverkar risken med revisionen och som 

därmed behöver uppmärksammas av revisorn (Dittenhofer, 1995; Watson & MacKay, 2003). CSR-

arbete kan enligt Sharma et al. (2018) påverka revisionsrisken på flera olika sätt. Kostnadskrävande 

CSR-arbete kan exempelvis orsaka problem gällande företagens fortlevnad, vidare kan ökat 

deltagande och konkurrens på marknader som är miljövänliga reducera den eventuella fördelen som 

kan erhållas av att arbeta med CSR. Dessa möjliga konsekvenser kan därmed leda till att företagens 
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ledning gör felaktiga antagande och framställer bristande och ofullständiga finansiella rapporter. 

Följaktligen kan revisorn till följd av konsekvenserna för den ökade revisionsrisken höja 

revisionsarvodet (Sharma et al., 2018). 

2.3 CSR i relation med revisionsarvode 

Som tidigare nämnts medför ramverket i ISA 315 och ISA 330 en potentiell relation mellan 

företagets CSR-arbete och revisionsarvodet med betoning på att identifiera affärsrisk. Enligt dessa 

standarder ska revisorn bilda en förståelse för klientens verksamhet och dess omgivning, genom att 

uppmärksamma det sedvanliga inom klientens bransch och industri med syfte att identifiera möjliga 

risker som även inkluderar materiella missbedömningar från företaget (ISA 315; Knechel, 2007; 

Sharma et al., 2018). Därmed är det av stor vikt att revisorn förstår företagets strategiska 

positionering inom dess bransch (Knechel, 2007). Även företagets relationer med dess intressenter, 

vilket inkluderar kunder, leverantörer, reglerare och investerare är nödvändigt för att en relevant 

riskbedömning ska kunna genomföras. Företagets lönsamhetsaktiviteter samt potentiella 

förändringar i företagets externa miljö som kan hota företagets fortlevnad är kritiskt för att 

genomföra en fullständig bedömning av företagets affärsrisk och klara av de utmaningar som 

revisorn står inför (ISA 315; Knechel, 2007). Ett företags CSR-aktiviteter är integrerade med 

företagets strategier, processer och dess externa miljö vilket medför att Dittenhofer (1995) samt 

Watson och MacKay (2003) anser att revisorn behöver ge en större vikt åt företagets CSR-arbete 

vid revisionen eftersom det påverkar riskbedömningen. Allt fler företag ändrar strategier, 

operationella processer och utföranden för att skapa en miljövänligare verksamhet och samtidigt 

marknadsför de större revisionsbyråerna för revisionstjänster där de hjälper företagen att integrera 

visioner för hållbarhet i sin verksamhets kärnaffär (EY, u.å.; KPMG, u.å.; PwC, u.å.). Samtidigt 

existerar även risken för greenwashing, vilket innebär att företagen använder felaktig och 

vilseledande marknadsföring för att uppfattas som bättre och mer miljövänliga i samhällets och 

intressenternas ögon (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). 

CSR-aktiviteter kan enligt tidigare studiers resultat vara mer kostsamt än lönsamt för företagen 

(Waddock & Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007). Samtidigt kan revisorn bedöma företagets 

CSR-arbete för att utvärdera företagens finansiella situation genom att CSR-aktiviteter kan 

förknippas med extra kostnader och osäkra förtjänster (Bonini & Oppenheim, 2008; Seymour, 

2007). Långsamma inventarier, förbättringar inom tekniken och nya produkter från konkurrenter 

ger upphov till ytterligare revisionsimplikationer, såsom värdering av lager, obsolescens och 

förstörelse, likviditetsproblem och lagerkostnad. Inom revisorns riskbedömning kan samtliga av 

exemplen ovan bidra till ekonomiska konsekvenser även för den finansiella revisionen. Revisorns 
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riskbedömning inkluderar att utvärdera sin klients affärsmodell, strategi, antaganden, 

uppskattningar och representationer utförda av ledningen (ISA 315). Detta kan medföra att revisorn 

ser företagets CSR-arbete som en faktor som ökar revisionsrisken. Genom ökad upplevd risk 

relaterat med CSR-aktiviteter kan revisionsprocessen öka vilket medför ett högre revisionsarvode, 

vilket leder till studiens första hypotes: 

H1a: Företagets CSR-aktiviteter leder till ett ökat revisionsarvode 

Ett alternativt synsätt på företagets CSR-aktiviteter kan härledas till forskningen gällande relationen 

mellan CSR och företagets styrning. Ett företag som engagerar sig inom CSR har enligt tidigare 

studier en lägre sannolikhet att genomföra felaktig finansiell redovisning (Litt, Sharma & Sharma, 

2013). Samtidigt har studier visat att företagen som engagerar sig inom CSR är välorganiserade och 

framgångsrikt styrda (Beltratti, 2005; De Villiers et al., 2011; Webb, 2004) vilket medför att 

revisorns upplevda risk för de finansiella uttalandena minskar. Ledare för företag som engagerar sig 

i CSR anses mindre troliga att handla i självintresse samt anses ha en högre integritet (Beltratti, 

2005; De Villiers et al., 2011; Webb, 2004). Revisorn bedömer sin klients affärsrisk dels genom en 

utvärdering av företagets ledning samt dels genom ledningens integritet (Cohen & Hanno, 2000; 

Sharma, Boo & Sharma, 2008). Studierna genomförda av Cohen och Hanno (2000) samt Sharma et 

al. (2008) visar på att revisorer är mer benägna att acceptera och minska granskningen för företag 

med stark företagsstyrning. Genom att ett CSR-engagemang kan signalera positiva egenskaper hos 

företaget och dess ledning kan en logisk slutsats vara att en revisor med det synsättet bedömer en 

minskad risk, vilket leder till en minskad revisionsprocess och ett lägre revisionsarvode. Detta leder 

till studiens andra alternativa hypotes: 

H1b: Företagets CSR-aktiviteter leder till ett minskat revisionsarvode 

Ett tredje alternativt synsätt är att revisorn kan ignorera eller välja att inte involvera betydelsen av 

CSR-aktiviteter vid revidering av företagets årsredovisning. Detta kan bero på avsaknaden av 

tydliga, objektiva och verifierbara revisionsbevis eller att det saknas tydliga riktlinjer, erfarenheter 

eller träning för att revidera CSR-aktiviteter och dessa aktiviteternas konsekvenser (Ballou, Casey, 

Grenier & Heitger, 2012). Det är dessutom i många fall problematiskt för en extern revisor att 

granska och prissätta företagens CSR-arbete när revisorn är utanför företaget och inte är insatt i 

verksamheten (Ballou et al., 2012). Därmed formuleras studiens tredje hypotes: 

H1c: Företagets CSR-aktiviteter leder till ett oförändrat revisionsarvode 
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De alternativa synsätten tyder på att det är oklart hur revisorn faktiskt beaktar sin klients 

involvering av CSR-aktiviteter och hur detta prissätts inom det årliga revisionsarvodet inom 

Europa. Oss veterligen finns endast en tidigare studie genomförd i USA av Sharma et al. (2018) där 

sambandet mellan företagets miljöinitiativ och revisionsarvodet har studerats för att analysera 

revisorns bedömning av CSR-aktiviteters påverkan på affärsrisken. Genom att den studien 

genomförts på en marknad som skiljer sig jämfört med den europeiska marknaden kan dessutom en 

studie i en europeisk kontext ge ett annorlunda resultat än en studie i en amerikansk kontext. 

Skillnader i redovisningsregler, skillnader i rättslig risk för ledningen och skillnader i 

bolagsstyrningsformer innebär att sambandet mellan CSR och revisionsarvodet är okänd för 

Europa. Skillnaderna kan påverka revisorns inkludering av CSR, vilket därmed gör att påverkan på 

revisionsarvodet är oklart. 

 

Figur 2. Teoretisk modell över företagens CSR-aktiviteters möjliga påverkan på revisionsarvodet. 

2.4 Företagsvärde 

Ett företags arbete med CSR kan som tidigare nämnts påverka företagsvärdet positivt (Attig et al., 

2013). CSR-aktiviteter kan leda till att företagets kostnader för eget kapital minskar, vilket gör att 

företaget värderas högre samt att företagets risker minskas (El Ghoul et al., 2011). Vidare kan CSR-

arbete enligt Attig et al. (2013) påverka företagets relationer med intressenterna positivt, vilket kan 

resultera i att viktiga immateriella tillgångar erhålls samt att företagets sannolikhet för fortlevnad 

ökar. Förbättrade relationer med företagets viktiga intressenter kan i sin tur leda till 
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konkurrensfördelar och bättre finansiellt resultat (Cheng et al., 2014). Det med anledning att 

investerare betraktar företagen som arbetar med CSR som mer tillförlitliga och välskötta (Attig et 

al., 2013). Ett företag som engagerar sig inom CSR anses vara välorganiserade och framgångsrikt 

styrda genom att ledare för dessa företag anses mindre troliga att handla i självintresse samt anses 

ha en högre integritet (Beltratti, 2005; De Villiers et al., 2011; Webb, 2004). Företagets arbete med 

CSR minskar därmed enligt Attig et al. (2012) den upplevda risken för att företaget ska hamna i 

ekonomisk knipa, vilket påverkar företagsvärdet positivt. Samtidigt finns studier som visar att 

företagets CSR-aktiviteter kan ha en negativ påverkan på företagsvärdet genom att CSR kan 

förknippas med höga kostnader (Lioui & Sharma, 2012). 

Vidare kan företagsvärdet påverkas positivt av att revisorn genom sitt uttalande i 

revisionsberättelsen framställer ett budskap till omgivningen om att företagets redovisning agerar i 

samklang med samhällets normer och värderingar (Carrington, 2014). Tidigare studier har visat att 

revisionsarvodet är positivt relaterat med företagets prestation (Hay et al., 2006; Stanley, 2011). 

Stanleys (2011) studie finner bevis för ett signifikant inverterat samband mellan företagets 

revisionsarvode och det närmaste årets prestation men även upp till fem år framåt i tiden. 

Prestationen mäts i Stanleys (2011) studie genom förändring i inkomst, solvens och därmed 

företagets affärsrisk. Genom det spelar revisorn en viktig roll i skapandet av legitimitet samt vid 

indikation för företagets framgång. Carrington (2014) menar även att revisorn kan påverka 

företagets redovisning genom att begära att de företag som inte följer det sociala kontraktet och 

samhällets normer ändrar sin redovisning. När en revisor därmed reviderar företagens redovisning 

ger det företaget legitimitet genom att redovisningen är trovärdig (Carrington, 2014). Externa 

valideringsutlåtanden förbättrar den externa trovärdigheten genom att kontrollera den interna 

kontrollen, den interna trovärdigheten i CSR-informationen samt förbättrar insynen i den 

rapporterade CSR-informationen (De Beelde & Tuybens, 2015). Därmed har revisorn potential att 

förbättra kvalitén på hållbarhetsrapporten samt den underliggande rapporteringsprocessen från 

investerarens perspektiv. Effektiviteten att uppnå dessa resultat är beroende av hur 

hållbarhetsrapporten uppfattas och den faktiska trovärdigheten i den framställda informationen. Den 

oberoende granskningen av företaget genom revision behövs för att informationen i de finansiella 

rapporterna ska vara tillförlitlig för alla intressenter (Carrington, 2014; Watts & Zimmerman, 1983). 

Det är av vikt att investeraren innehar förtroende för att revisorn agerar objektivt och oberoende 

(Aschauer & Quick, 2018). Det med anledning att rätt investeringar öppnar för möjligheter till 

utveckling och innovation vilket är en av grundstenarna för ekonomisk tillväxt (Aschauer & Quick, 

2018). Det gör att revisorn har en viktig roll i landets ekonomiska tillväxt eftersom de är fönstret ut 
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mot intressenterna gällande företagets välmående och för att investerare därmed ska kunna göra rätt 

beslut. 

2.4.1 Företagsvärde i relation med reviderade CSR aktiviteter 

Investerare värderar information om företagens arbete med CSR högt vilket gör att investerarna 

därmed motiverar utvecklandet av revisionsstandarder och praxis för CSR (Cohen et al., 2011; Kim 

et al., 2014). Revisionen av företagens redovisning reducerar informationsasymmetrin som existerar 

mellan företagens ledning och investerarna (Kim et al., 2014; Knechel, 2007), på grund av att 

revisorerna har tillgång till och därmed möjligheten att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av 

företagets CSR-arbete, genom att de har skyldigheten att insamla och granska relevant 

revisionsunderlag för att bedöma företagets risker (Sharma et al., 2018). Samtidigt visar studier att 

endast en fjärdedel av professionella investerare tar icke-finansiell information, såsom CSR-

aktiviteter, med i övervägandet inför ett investeringsbeslut och att endast 10 procent av 

internationellt professionella investerare erhåller en formell träning i hur de ska väga in CSR-

aktiviteter i investeringsanalyser (Friede, Busch & Bassen, 2015). 

I samband med investerarnas ökade fokus på CSR och företagens rapportering av den 

informationen för att möta marknadens efterfråga kan revisorernas beaktande av företagens arbete 

med CSR vid revisionen vara värdefull och informativ för marknaden (Higgs & Skantz, 2006; 

Sharma et al., 2018). Genom tidigare forskning som har framställt att investerare värderar 

informationen i revisionsarvodet och överväger revisionsarvodet vid värdering av företagen kan vi 

bedöma att investerare uppfattar högre revisionsarvode på två olika sätt (Higgs & Skantz, 2006). 

Investerare kan antingen uppfatta att inkluderingen av CSR-arbete i revisionen är kostsamt, att både 

revisionsarvodet och CSR-arbetet troligen inte kommer att generera några fördelar och att 

investerare då kan placera ett lägre värde på företaget. Alternativt kan investerare uppfatta att 

inkluderingen av CSR-arbete är värdefullt, där högre revisionsarvode kan visa att företagens CSR-

arbete och ekonomiska konsekvenser är granskade, vilket kan ge uttryck för trovärdighet och 

därmed göra att investerare placerar ett högre värde på företaget (De Beelde & Tuybens, 2015). 

För ett bra ledarskap är huvudmålet att förbättra företagets prestation, öka dess värde och sänka 

kostnader med slutmålet att säkerställa företagets fortlevnad (Martinez & Muraes, 2014). 

Ledningens medel för att nå de målen är att reglera relationerna med intressenterna, såsom de 

kontrollerade ägarna, minoritetsägarna, bolagsledningen, styrelsen och den oberoende revisorn. 

Tidigare studier har visat ett positivt samband mellan företagens värde och det debiterade 

revisionsarvodet samtidigt som de debiterade icke-revisionstjänsterna har ett negativt samband 
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(Martinez & Muraes, 2014). Det tyder på att investerare ser revision från den externa revisorn som 

aggregerade för värdet. Denna typ av studier kan ge företagets ledning vägledning vid beslut kring 

urvalet av tjänster från den externa revisorn för att maximera företagets kostnad på kapital genom 

ett högre företagsvärde. 

Därför är det relevant att undersöka hur investerare värderar ett företag som betalar högre 

revisionsarvode samtidigt som företaget har framgångsrik CSR-aktivitet, vilket gör att studiens 

andra hypotes formuleras: 

H2: Revisionsarvodet i interaktion med företagets CSR-aktiviteter har en positiv effekt på 

företagets värde.  

 

Figur 3. Teoretisk modell för effekten av interaktionen mellan företagets CSR-aktiviteter och storleken på 

revisionsarvodet på företagets värde. 
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3. Metod 

 

I det här kapitlet redogör vi för studiens valda forskningsmetod. De operationella definitionerna 

av studiens primära begrepp, revisionsarvode, företagsvärdering och CSR, samt övriga 

betydelsefulla variabler presenteras. Vidare beskrivs studiens analysmetod. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studiens syfte är att identifiera hur företagets CSR-aktiviteter påverkar revisorns revisionsprocess 

och därmed det revisionsarvodet som företaget betalar, samt att studera om CSR-arbete i relation 

med revisionsarvodet kan påverka företagsvärdet. Eftersom vi ämnar förklara nivån på 

revisionsarvodet genom att studera verkligheten med sinnena, med naturvetenskapliga metoder, 

stämmer den positivistiska kunskapsteorin in på vår ansats (Bryman & Bell, 2017). Arbetet 

förhåller sig därmed inom en positivistisk forskningstradition där världen anses existera oberoende 

av upplevelser och som en objektiv, observerbar verklighet (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Enligt 

den positivistiska vetenskapstraditionen kan människor med sinnena observera verkligheten samt 

beräkna det som studeras genom kvantifiering och logik (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vidare ska 

kunskapen vara värderingsfri, objektiv, neutral samt verifierbar (David & Sutton, 2017; Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Metoden som används vid den positivistiska vetenskapstraditionen har till 

övervägande del ett analytiskt synsätt med utgångspunkten att alla delar tillsammans utgör en 

helhet, delarna och kunskapen om dem studeras samt summeras för att på så vis erhålla en 

helhetssyn (Arbnor & Bjerke, 1994). Enligt positivismen är det endast företeelser som kan bekräftas 

med våra fem sinnen som utgör “riktig” kunskap vilket benämns som fenomenalism (Bryman & 

Bell, 2017). Arbetet förhåller sig inom den positivistiska forskningstraditionen med utgångspunkt 

från syftet som är att bidra till ökad förståelse gällande revisorns prissättning av revisionsarbetet, 

samt att identifiera om företagets CSR-aktiviteter har någon påverkan på revisionsarvodet. Andra 

delen av syftet ökar förståelsen för hur investeraren värderar företagets revisionsarvode i interaktion 

med företagets CSR-arbete genom att studera företagsvärdet. Genom statistiska mätningar strävar vi 

efter att erhålla en objektiv och oberoende bild av hur det eventuella sambandet som studeras i 

studien förekommer i verkligheten, vilket gör positivismens metod relevant genom dess synsätt som 

förknippas med opartiskhet, objektivitet och värderingsfrihet (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Vidare har en deduktiv forskningsansats valts, vilket ur positivismens kunskapsteoretiska 

ståndpunkt är att generera hypoteser utifrån existerande teori som kan prövas mot lagbundna 
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förklaringar (Lindholm, 1999). Vår studie utgår från en hypotetisk-deduktiv metod där satser 

deduceras från befintlig teori om vad som ska inträffa om hypotesen är sann (Bryman & Bell, 

2017). Därefter kontrollerar vi satserna med den erhållna empirin. Vidare förbinds ofta en deduktiv 

ansats med en kvantitativ metod som enligt Bryman och Bell (2017) innebär att forskaren mäter 

företeelser som kan förvandlas till siffror, vilket vi valt som metod för denna studie. En kvantitativ 

forskningsmetod används för att erhålla generaliserbara och kvantifierbara resultat, samt för att 

finna orsakssamband, där utgångspunkten är att det finns en objektiv verklighet som kan studeras 

genom kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). 

Slutligen har en longitudinell design använts som forskningsdesign för det här arbetet, vilket 

innebär att vi samlat in data från flera olika tidpunkter, där jämförelse mellan data från de olika 

tidpunkterna kan värdera förändringen över tid (Bryman & Bell, 2017; David & Sutton, 2017). 

Longitudinell design har för den här studien valts med anledning att det påverkar studiens 

tillförlitlighet positivt, genom att risken för att slumpmässiga företeelser ska påverka studiens 

resultat minskar med den långa tidsperioden (Anazonwu, Egbunike & Gunard, 2018). Vidare menar 

Anazonwu et al. (2018) att studier som är longitudinella består av både en tvärsnittsdimension och 

en tidsseriedimension genom att studien innebär insamling av data och observationer vid flera olika 

tillfällen. Från ett statistiskt perspektiv är det fördelaktigt genom att variablernas olikheter kan 

behandlas och tas i beaktande, vilket därmed gör att studien inte innehåller avvikelser och 

felaktigheter (Anazonwu et al., 2018). Samtidigt framställs även nackdelar med longitudinella 

studier. David och Sutton (2017) förklarar att en nackdel med den longitudinella 

forskningsdesignen är att den är tidsödande, vilket gör att enskilda forskare oftare väljer andra 

tillvägagångssätt. Det här arbetet har en oerhört begränsad tidsperiod, trots det används den enligt 

David och Sutton (2017) tidskrävande forskningsdesignen. Det med anledning att arbetet använder 

databasen Thomson Reuters vilket innebär smidig och enkel inhämtning av information över flera 

år, där sedan förändringen som har skett över tid studeras. 

3.2 Empirisk metod 

Den empiriska metoden består av studiens tillvägagångssätt för att samla in data och information 

om verkligheten samt hur denna information analyseras. Först presenteras tillvägagångssättet för 

litteraturstudien och datainsamlingen. Därefter beskrivs studiens population och hur urvalet 

fastställts med tillhörande bortfallsanalys. Sedan presenteras studiens variabler och sist redogörs för 

den statistiska metoden. 



 

23 

 

3.2.1 Litteraturstudie 

Studiens primära ämnesområden och begrepp är revisionsarvode, CSR-aktiviteter och 

företagsvärdering. För att utöka kunskapen och göra denna studie kumulativ utifrån tidigare 

forskning har vetenskapliga artiklar, ämnesmässig litteratur samt väsentliga internetbaserade källor 

använts. Vi har primärt sökt vetenskapliga artiklar genom databaserna; Business Source Premier, 

Emerald, Google Scholar samt Discovery vilka alla finns tillgängliga genom Högskolan i Gävle. 

Sökorden som använts för att öka kunskapen gällande revisionsarvodet är “Audit fee”, “Audit”, 

“Auditor”, “Audit independence”, “Audit reports”, “auditees” och “Audit quality”. Sökorden vi 

använt gällande CSR-aktiviteter har varit “CSR”, “Corporate social responsibility”, “ESG” och 

“Sustainability”. Det tredje primära begreppet företagsvärdering bildade sökorden “Business value” 

och “Tobin’s Q”. Vidare användes för området affärsrisk sökorden “Business risk”, “Bankruptcy”, 

“Financial distress” och “Going concern uncertainties”. För att säkerställa att kvaliteten på samtliga 

vetenskapliga artiklar som används i studien är bra inkluderas enbart de som är “peer reviewed”. De 

vetenskapliga artiklarna har även kontrollerats i ABSRanking där de rangordnas utifrån dess 

kvalitet. Studien grundas till övervägande del på aktuella och nyligen publicerade artiklar, dessa 

bekräftas och kompletteras även med ett antal äldre artiklar som anses vara relevanta för studien. Vi 

är medvetna om att någon enstaka artikel inte uppfyller kvalitetskraven gällande publicering i en 

ABSRankad tidskrift men i dessa fall har vi själva bedömt artiklarnas relevans utifrån IMRAD-

struktur2, använt dem med försiktighet samt valt att inte grunda argument enbart baserade på dessa 

källor utan även styrkt dem med andra referenser. 

3.2.2 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod har databasen Thomson Reuters använts för att samla in data från 

europeiska börsnoterade bolag. Thomson Reuters Datastream är en av de största databaserna i 

världen för information om ESG (Thomson Reuters, 2019). ESG-informationen hämtas hem från 

ungefär sjutusen företag runt om i världen och standardiseringen av informationen i Thomson 

Reuters Datastream gör det möjligt att jämföra företagen med varandra (Thomson Reuters, 2019). 

Vi betraktar därmed Thomson Reuters Datastream som en bra datainsamlingsmetod för vår studie, 

samt att kvaliteten på data som erhålls är hög genom att datan är objektivt och tillförlitligt insamlad. 

Studien har använt ytterligare sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, litteratur och 

elektroniska källor. Sekundärdata är data som tidigare och av en annan anledning har samlats in av 

någon annan än forskaren själv (Bryman & Bell, 2017; David & Sutton, 2017). Bryman och Bell 

                                                 
2 En vanlig organisationell struktur inom skriftliga vetenskapliga arbeten, där förkortningen IMRAD står för delarna 

introduktion, metod, resultat, analys och diskussion.  



 

24 

 

(2017) lyfter fram att fördelar med sekundärdata är kostnads- och tidsbesparingar som 

datainsamlingsmetoden resulterar i. Genom att utnyttja sekundärdata erhålls tidsbesparing eftersom 

en stor mängd data blir tillgänglig, tiden kan därmed istället läggas på att analysera den insamlade 

datan (Bryman & Bell, 2017). En annan fördel är den mängd data som snabbt kan samlas in vilket 

möjliggör för breda och omfattande studier i en nivå som inte skulle vara möjlig vid manuell 

insamling av samma data (David & Sutton, 2017). Samtidigt finns det enligt Bryman och Bell 

(2017) nackdelar med användandet av sekundärdata genom att forskaren inte har lika stor kontroll 

över kvalitén av innehållet som vid en egen insamling av primärdata. Dessutom framställer Bryman 

och Bell (2017) att databaser ofta är komplexa med omfattande information och att forskaren inte 

alltid har nödvändig kunskap om variablerna och inte alltid är van att arbeta med informationen i 

databaserna. Att vara bekant med databasen är viktigt för att sökningarna ska resultera i relevant 

och aktuell information (Bryman & Bell, 2017). Trots att vi är medvetna om nackdelarna och 

riskerna som finns med användandet av sekundärdata anser vi att fördelarna med 

datainsamlingsmetoden väger upp nackdelarna, vilket har medfört att vi har valt att använda den 

tillförlitliga databasen Thomson Reuters. 

3.2.3 Urval och population 

Data har samlats in från Thomson Reuters Datastream där en avgränsning till Thomson Reuters 

lista, Asset4 Europe, har gjorts för att genomföra studien på börsnoterade bolag i Europa. Från 

populationen har Storbritannien och Irland uteslutits på grund av att tidigare studier visat att de inte 

följer den kontinentaleuropeiska modellen utan mer liknar den anglo-amerikanska modellen. 

Studiens urval bestod från början av 759 företag. I enlighet med tidigare revisionsarvodestudier har 

vi därefter valt att endast inkludera de företagen som är reviderade av Big-4 revisionsbyråer3 

(Sharma et al. 2018) eftersom det råder en skev prissättning mellan de olika kundsegmenten för 

större relativt mindre revisionsbyråer (Carson et al., 2004; Francis & Stokes, 1986). En majoritet av 

de företagen som inkluderas i Asset4 revideras av de största revisionsbolagen, ungefär 84 procent4. 

Vi anser därför att denna begränsning endast är till fördel för att undvika den möjliga påverkan som 

en skev prissättning annars kan ge, det eftersom vi antar att det existerar en homogen prissättning 

mellan BIG-4 företagen (Knechel & Sharma, 2012). Företag inom den finansiella branschen5 har 

uteslutits från vår studie, med anledning att den branschen styrs av andra redovisningsregler som 

inte liknar reglerna för de övriga branscherna (Sharma et al., 2018). Antal företag inom den 

                                                 
3 Big-4 består av de fyra största revisionsbyråerna; Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG och Price Waterhouse 

Coopers (Artsberg, 2005). 
4 632 företag av 759 revideras av en revisionsbyrå tillhörande de Big-4. 
5 Finansiella företag är identifierade genom Thomson Reuters Datastream branschklassificering med klassificeringskod 

43XX.  
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finansiella branschen var 151 företag vilka reducerade urvalet till 471 företag samt 5478 

observationer. Därifrån har sedan de företag som inte redovisat något värde för de variabler som 

inkluderas i vår studie räknats bort vilka totalt uppgick till 2 749 observationer för studiens första 

hypotes och 2 436 observationer för studiens andra hypotes. Vi har även granskat varje variabel för 

sig för att identifiera orimliga värden. Vi har bland annat jämfört revisionsarvodet samt icke-

revisionsarvodet i relation med företagets totala tillgångar. Genom att vi kunde identifiera orimliga 

nivåer har dessutom ett antal observationer eliminerats från studien för att minska den möjliga 

förvrängande påverkan på det slutliga resultatet. Det slutliga urvalet består därmed av 2029 

observationer (H1) respektive 3019 observationer (H2). 

 

Tabell 1. Datarensning 

 

Tabell 2. Rensning av saknade/orimliga variabler H1 och H2 

3.3 Operationalisering 

Vid ett deduktivt synsätt är operationaliseringen en viktig del för studiens validitet (Bryman & Bell, 

2017). Operationalisering innebär att relevanta begrepp för studien deduceras från tidigare teori 

samt tydligt förklaras och kvantifieras för att vara mätbara (Eliasson, 2013). Därmed består 

operationaliseringen av både teoretiska definitioner och operationella definitioner. De teoretiska 

definitionerna redogör för studiens begrepp i förhållande till teorin (Eliasson, 2013). Begreppen ska 

därmed definieras så klart och entydigt som möjligt samt stämma överens med den teori de är 
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hämtade från för att erhålla stringens i arbetet. Begrepp är hjälpmedel för att skapa mening i den 

sociala verkligheten, de förmedlar även forskarens forskningsintresse samt hjälper till att organisera 

resultaten (Bryman & Bell, 2017). Begreppen ska även relateras mot varandra samt mot andra 

kända begrepp (Eliasson, 2013). Forskarens egna uppfattningar och definitioner ska tydligt 

redogöras för att undvika missförstånd. De begreppen som denna studie huvudsakligen fokuserar på 

är revisionsarvode, CSR samt företagsvärde. Nästa steg är att göra begreppen mätbara, genom 

operationella definitioner till studiens olika variabler (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Inom kvantitativ 

forskning definieras variablerna som beroende och oberoende vilket belyser vilken variabel som 

avser orsak och vilken variabel som anses ha en verkan (Bryman & Bell, 2017). Den beroende 

variabeln är den som väntas ge effekt medan den oberoende variabeln, explanatoriska variabeln, 

testas för att urskilja om den avser en orsaksfaktor, det vill säga är en förklaring till förändringen i 

den beroende variabeln (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

3.3.1 Beroende variabler 

För att testa studiens första hypoteser, H1a-H1c (hädanefter refereras dessa till endast hypotes 1), 

om höga CSR-värden påverkar företagets revisionsarvode använder vi en modell för 

revisionsarvode baserad på den meta-analys6 på 147 revisionsarvodesstudier genomförd av Hay et 

al. (2006) samt senare studier av revisionsarvode (Hay & Knechel, 2010; Venkataraman, Weber & 

Willenborg, 2008). Därmed är företagets debiterade revisionsarvode (AUDFEE) studiens beroende 

variabel, för att testa studiens första hypotes och urskilja om revisionsarvodet påverkas av företagets 

CSR-arbete. Vidare har vi i enlighet med tidigare genomförda studier inom ämnet använt den 

naturliga logaritmen av företagets redovisade revisionsarvode (Hay et al., 2006). Revisionsarvodet 

har även först omräknats till en gemensam valuta, Euro, för att göra värdet jämförbart mellan 

företagen över landsgränserna. Att variabeln logaritmeras gör den mer hanterbar genom att 

variabeln blir mer normalfördelad. Revisionsarvodet kan annars vara snedfördelat eftersom 

majoriteten har lägre eller mellanvärden och några få företag har extremvärden (Argyrous, 2011). 

När ett värde logaritmeras har ett avstånd mellan de lägre värdena en större betydelse än samma 

avstånd mellan de större värdena. Det gör att en variabel med en svans till höger med få höga 

värden kan logaritmeras för att erhålla en mer normalfördelad distribution kring medelvärdet. 

AUDFEE = ln (revisionsarvode) 

Vid testning av studiens andra hypotes, H2, där vi studerar om investerare värderar företagen högre 

vid en interaktion av företagets CSR-aktiviteter och revisionsarvode, används en 

                                                 
6 En statistisk analys som kombinerar resultaten från multipla studier med revisionsarvode som den beroende variabeln 

(Bryman & Bell, 2017; Hay et al., 2006). 
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företagsvärderingsmodell baserad på tidigare studier gällande företagsvärdering (Coles, Daniel & 

Naveen, 2008; Hermalin & Weisbach, 1991; Yermack, 1996) samt studier gällande CSR och 

företagsvärdering (Garcia-Castro, Ariño & Canela, 2010; Jo & Harjoto, 2011). För att mäta 

företagsvärdet används Tobin's Q (TBQ) som den beroende variabeln. Tobin's Q är utifrån tidigare 

studier ett sätt att mäta värderingen av ett företag, och då särskilt hur investerare värderar ett 

företag. Tobin's Q tar hänsyn till både redovisningsbaserade mått och marknadsbaserade mått 

eftersom marknadsvärdet adderas med totala skulder för att sedan divideras med 

balansomslutningen. 

I enlighet med tidigare studier (Coles et al., 2008; Garcia-Castro et al., 2010; Hermalin & 

Weisbach, 1991; Jo & Harjoto, 2011; Yermack, 1996) definieras Tobin's Q som företagets 

marknadsvärde adderat med bokfört värde av totala skulder dividerat med balansomslutningen. Det 

representerar samma värde som erhålls när företagets marknadsvärde divideras med det bokförda 

värdet av eget kapital (Martinez & Muraes, 2014). Tobin's Q mäter företagets förmåga att skapa 

värde genom att relatera marknadsvärdet för utställda aktier med det bokförda värdet för eget 

kapital. Vi har valt att definiera Tobin´s Q genom variabler hämtade från Thomson Reuters 

Datastream. Marknadsvärdet beräknas genom att ta marknadspriset vid årets slut multiplicerat med 

antalet utgivna aktier. Totala skulder består av summan av företagets kortsiktiga och långsiktiga 

skulder och balansomslutningen representeras av företagets totala tillgångar. 

TBQ = (marknadsvärde + totala skulder) / balansomslutning 

3.3.2 Explanatoriska variabler 

Den oberoende variabeln för den första hypotesen avser företagets CSR-aktivitet. Därmed behöver 

prestationen omvandlas till mätbara enheter. Vid mätning av CSR rekommenderar Valiente, Ayerbe 

och Figueras (2012) att använda ett mått framtagen av en tredje part för att möjliggöra oberoende 

data med en hög jämförbarhet. Vår studie använder Thomson Reuters ESG-index som mått för ett 

företags CSR-aktivitet vilket finns tillgängligt i databasen, Thomson Reuters Datastream. ESG-

index är ett värde för företagens CSR-aktiviteter vilket grundas utifrån den ranking respektive 

företag fått på dess prestation inom flera olika ESG-dimensioner. Vi har valt att använda den 

kombinerade ESG-poängen (ESGcomb) vilken innefattar dimensionerna miljö, social, 

företagsstyrning genom företagets ESG-score samt sammanvägt med företagets ESG-kontroverser 

och sammanfattar därmed företagets CSR-aktivitet i en bred aspekt (Thomson Reuters, 2019). ESG-

dimensionerna baseras på över 400 ESG-mätetal som främst hämtats från årsredovisningar, 

hållbarhetsrapporter, CSR-rapporter och företagens hemsidor (Thomson Reuters, 2019). I databasen 
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finns ESG-värden för över 7000 företag från hela världen vilka Datastream samlat in sedan 2002 

(Thomson Reuters, 2019). Vi har vid analys av tidigare genomförda studier uppmärksammat att 

ESG-måttet är vanligt förekommande i tidigare forskning och att måttet betraktas vara tillförlitligt, 

vilket motiverar vårt val att använda det måttet i vår studie (Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2011; El 

Ghoul et al., 2011). 

ESG-dimensionen som hanterar miljömässig prestation har tre underkategorier; resursanvändning, 

utsläpp och innovation (Thomson Reuters, 2019). Den ESG-dimension som visar den sociala 

prestationen har fyra underkategorier; arbetskraft, mänskliga rättigheter, samhälleligt- och 

produktansvar. Den tredje ESG-dimensionen som hanterar företagets styrning preciseras med tre 

underkategorier; ledning, aktieägare och CSR-strategi. De tre första dimensionerna är de tre primära 

pelarna i den kombinerade ESG-poängen och visar därmed en övergripande prestationspoäng inom 

företagets CSR-arbete. Namnet ESG baseras även på dessa tre pelare genom att förkortningen står 

för environment (miljö), social (social) och Corporate governance (företagsledning). Den fjärde och 

sista pelaren som inkluderas i den kombinerade ESG-poängen speglar företagets negativa 

publicering inom globala medier. Kontrovers-dimensionen mäter därmed företagets exponering för 

kontroverser relaterat de övriga ESG-dimensionerna; miljö, social och företagsstyrning genom att 

kontrollera 23 olika ämnen vilka representerar skandaler, rättegångar, pågående rättstvister och 

böter relateras mot företagets ESG-aktiviteter. Antalet kontroverser räknas ihop samt jämförs mot 

de företag som inte har några kontroverser alls. Poängen sammanställs så att en högre poäng speglar 

en lägre utsatthet av kontroverser under det gångna året genom att den totala poängen minskas av de 

kontroverser företaget utsätts för (Thomson Reuters, 2019). Vid beräkningen av företagets 

kombinerade ESG-poäng beräknas genomsnittet för företagets ESG-poäng och ESG kontrovers-

poäng (Thomson Reuters, 2019). När kontroverserna är större eller lika med 50 procent är däremot 

ESG-poängen lika med den kombinerade ESG-poängen genom att inget genomsnitt beräknas 

mellan de två. Det gäller även när ESG kontrovers-poängen är lägre än 50 procent och samtidigt 

högre än företagets ESG-poäng (Thomson Reuters, 2019). Eftersom revisorn ska bedöma helheten 

för företaget och inkluderar all tillgängliga data i dess riskbedömning (Du et al., 2016), vilket 

därmed kan ha påverkan på revisionsarvodet, anser vi att ett helhetsmått är ett användbart alternativ 

inom vår studie. 

När ett företag betygsätts utifrån dess prestation finns en inneboende risk för snedvridna resultat och 

att företagen själva kan manipulera ESG-betygen genom att överprestera i en enklare kategori. 

Vilket Thomson Reuters Datastream tar i beaktande genom att vikta de olika dimensionerna mot 

hur många av de totala mätetalen som används inom respektive dimension (Thomson Reuters, 

2019). Genom detta tillvägagångssätt erhålls en mer sann bild av det totala ESG-betyget för varje 
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företag i relation mot övriga företag. Dessutom betygsätts varje företag inom varje kategori genom 

att relatera till hur många företag som är sämre än det aktuella företaget, hur många som har fått 

samma värde som företaget och hur många företag som fått ett värde överhuvudtaget (Thomson 

Reuters, 2019). Företagen får då ett procentuellt värde sett till hur de ligger till mot de andra 

företagen där data finns. Det procentuella värdet multipliceras med 100 för att presenteras i 

procentuell form istället för decimalform. Företagen erhåller därmed ett värde mellan 0 och 100, där 

100 är bäst och 0 är sämst. 

ESGcomb = Företagets samlade ESG-poäng, 0–100 

För studiens andra hypotes används interaktionen mellan företagets CSR-aktivitet (ESGcomb) och 

revisionsarvode (AUDFEE) för att undersöka vilken gemensam effekt de båda har på företagets 

värde. Variabeln för företagets CSR-aktivitet (ESGcomb) och företagets revisionsarvode 

(AUDFEE) multipliceras för att tillsammans skapa vår interaktionsterm (ESGcomb × AUDFEE). 

Därmed kan effekten på företagets värde av revisionsarvodets storlek i kombination med företagets 

CSR-aktivitet mätas och analyseras. 

ESGcomb × AUDFEE = ESGcomb × AUDFEE 

3.3.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler inkluderas för att kontrollera den beroende och den oberoende variabeln, 

garantera att resultatet är tillförlitligt och att sambandet inte påverkas av andra variabler. Baserat på 

tidigare studier inkluderar vi variabler som tidigare konstaterats har ett signifikant samband med 

revisionsarvodet (Hay et al., 2006; Venkataraman et al., 2008), företagsvärdet (Coles et al., 2008; 

Yermack, 1996) samt CSR (Garcia-Castro et al., 2010; Jo & Harjoto, 2011). 

3.3.3.1 ESG-dimensionerna 

Vi har valt att ta med de olika dimensionerna inom Thomson Reuters kombinerade ESG-värde för 

att kunna identifiera om någon av dessa enskilt har en bättre förklaring än det kombinerade ESG-

värdet som är vår oberoende variabel. Därmed inkluderas variabler för företagets CSR-aktiviteter 

inom de olika dimensionerna; miljö (ESGenv), socialt (ESGsoc), företagsledning (ESGcg) samt 

kontroverser (ESGcon). För de tre första dimensionerna inom ESG är poängsättningen positiv, det 

vill säga en högre poäng representerar en bättre prestation hos företaget. Även för dimensionen 

kontroverser representerar ett högre värde en positiv prestation från företaget genom att ett företag 

utan några kontroverser erhåller en högre poäng än de företag som är utsatta för kontroverser under 

det gångna året (Thomson Reuters, 2019). Även de enskilda dimensionerna viktas utifrån samtliga 
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företagens prestation för att undvika att företagen påverkar poängen genom att prestera inom de 

lättare kategorierna (Thomson Reuters, 2019). Variablerna multipliceras med 100 för att spegla den 

procentuella formen lika som vår oberoende variabel. Det medför att företagen får en poäng mellan 

0 och 100, där 100 är bäst och 0 är sämst. 

ESGenv = Företagets miljöprestation, poäng 0–100 

ESGsoc = Företagets sociala ansvar, poäng 0–100 

ESGcg = Företagets ledningsfunktion, poäng 0–100 

ESGcon = Företagets kontroverser relaterat med CSR, poäng 0–100 

3.3.3.2 Företagets komplexitet 

Tidigare studier har konstaterat att företagets komplexitet har en signifikant betydelse för företagets 

nivå på revisionsarvodet (Choi et al., 2008; Palmrose, 1986; Simunic, 1980). I denna studie 

representeras företagets komplexitet av företagets storlek i enlighet med tidigare 

revisionsarvodestudier (Hay et al., 2006). 

Större företag har i tidigare studier visat sig vara mer engagerade inom CSR-aktiviteter och har 

därmed varit mer aktiva inom dessa områden i jämförelse med mindre företag (McWilliams & 

Siegel, 2001). Därmed anser vi att företagens storlek är en relevant variabel vid studier som 

inkluderar CSR. Företagets storlek kan påverka hur mycket investeringar som läggs på CSR samt 

att större företag har benägenhet att följa rådande CSR praxis i större grad än de mindre företagen 

(Ishiaq, Latif, Khan, & Noreen, 2017). I meta-analysen av studier med revisionsarvode som den 

beroende variabeln hade 105 av 147 studier använt företagets totala tillgångar som mått för 

företagets storlek (Hay et al., 2006) vilket tyder på att det är det vanligaste och mest använda måttet 

inom detta ämnesområde. Vi inkluderar företagets storlek (SIZE) genom att ta den naturliga 

logaritmen av företagets totala tillgångar enligt samma resonemang som fördes gällande 

revisionsarvodet (AUDFEE). De totala tillgångarna har omräknats till en gemensam valuta, Euro, 

för att vara jämförbar mellan de olika länderna. Företagets storlek inkluderas som en 

kontrollvariabel för att kontrollera vilken påverkan företagets storlek har på det sökta sambandet. 

SIZE = ln (Totala tillgångar) 



 

31 

 

3.3.3.3 Större behov av revision 

Ett företag som är högt skuldsatt har ett större behov att försäkra sin redovisning genom en grundlig 

revision varför dessa faktorer kan påverka företagets betalda revisionsarvode (Arshad et al., 2011). 

Dessutom påverkar företagets skuldsättningsgrad hur mycket företaget väljer att investera i CSR-

aktiviteter (Nelling & Webb, 2009). Det innebär att ett företag med högre skuldsättningsgrad 

tenderar att investera mindre i CSR (Nelling & Webb, 2009). Vi har därmed även valt att ha med 

skuldsättningsgrad som en kontrollvariabel i vår studie. Skuldsättningsgrad (LEV) definieras som 

företagets totala skulder i relation mot totalt eget kapital. Skuldsättningsgraden skiljer sig mycket 

mellan företagen med några få höga värden och majoriteten med låga värden eller noll, vilket gör 

att den är skevt fördelad åt höger. Därmed behöver data transformeras för att närma sig 

normalfördelning. Därför tas den naturliga logaritmen ur variabeln. Eftersom den naturliga 

logaritmen av noll inte finns definierad transformeras först datan genom att vi adderar 1. 

LEV = Ln ((Totala skulder / totalt eget kapital) +1) 

3.3.3.4 Inneboende affärsrisk 

Ett företag med en större inneboende affärsrisk medför större krav på revisionen vilket medför ett 

högre revisionsarvode (Knechel, 2007; Sharma et al., 2018). Därför inkluderas variabler som 

definierar företagets affärsrisk genom att identifiera bundet kapital i lagerstorlek (INV), om 

företaget gjort en operationell förlust (LOSS), identifierad finansiell stress (ZFC) samt ökad 

försäljning (GROWTH). 

Lagrets storlek visar hur stort kapital som är bundet i företaget. Lagerstorleken mäts genom att 

företagets lagervärde sätts i relation med företagets totala tillgångar, vilket presenteras i procentuell 

form. Genom att värdet sätts i relation blir måttet användbart oavsett när företagets storlek varierar. 

Lagrets storlek har normalt en snedfördelad data med en svans till höger samtidigt som flera företag 

har noll i lagervärdet. Det medför att vi behöver omvandla data. En högersnedvriden data kan 

logaritmeras för att erhålla en mer normal fördelning, däremot kan inte värdet noll definieras genom 

en logaritmering. Därmed adderar vi först talet ett innan vi tar den naturliga logaritmen för att få en 

mer normalfördelad distribution, vilket är ett grundantagande vid en regressionsanalys. 

INV = Ln (Lagervärdets procentuella andel av totala tillgångar + 1) 
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Operationell förlust (LOSS) definieras genom att företaget har haft ett negativt resultat före 

finansiella poster (EBIT7). Måttet bildar en dummy-variabel där ett innebär att företaget har ett 

negativt resultat och noll innebär att företaget har ett positivt resultat. 

LOSS = Företag med negativt resultat före finansiella poster 

Tidigare studier gällande revisionsarvodet har identifierat finansiell stress som en signifikant faktor 

vilken har en påverkan på revisionsarvodet (Hay et al., 2006; Sharma et al., 2018). Företagets 

finansiella stress kan identifieras genom olika finansiella nyckeltal. Vi har valt att mäta företagets 

finansiella stress med hjälp av Zmijewskis finansiella konditions poäng (Zmijewski, 1984). Den 

konkursförutsägande modellen använder ett avkastningsmått, skuldsättningsmått, likviditetsmått 

samt sannolikhets koefficienter (Zmijewski, 1984). I modellen erhåller företaget en 

sannolikhetspoäng där en högre poäng indikerar större finansiell stress (ZFC). Vid en jämförelse 

mellan de fyra mest använda konkursförutsägande modellerna, Altmans Z-score, Springates S-

score, Zmijewskis ZFC-score och Grovers G-värde, visas att samtliga kan användas som 

konkursförutsägande modeller men att ZFC-värdet resulterade i bättre signifikansnivå och därmed 

anses vara bättre att tillämpa i en Islamistisk kontext (Husein & Pambekti, 2014). Även en 

jämförande studie i indonesisk kontext har funnit att ZFC-modellen är överlägsen Altman Z-score 

och Springate S-score (Husein & Pambekti, 2014). 

ZFC =-4,336-4,513x1+5,679x2+0,004x3 

x1= Return on assets, ROA (net income / total assets) = årets resultat efter skatt / totala tillgångar 

x2= Leverage, LEV (Total liabilities / total assets) = totala skulder / totala tillgångar 

x3= Liquidity, LIQ (Current assets / Current liabilities) = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder 

Tillväxt (GROWTH) relateras med en ökad risk för brister i den interna kontrollen och finansiella 

felrapporteringar enligt tidigare studier (Carcello, Hermansson, Neal & Riley, 2002; Hay et al., 

2006). Vi mäter ett företags tillväxt genom att relatera årets inkomst med föregående årets inkomst. 

Därmed visar måttet den procentuella ökningen i försäljning över ett år. 

GROWTH = inkomst årt / inkomst årt-1 

3.3.3.5 Ledningsstruktur 

Enligt tidigare studier finns en relation mellan ett företags ledningsstruktur och revisionsarvodet 

(Carcello et al., 2002; Hay et al., 2006). En större ledningsgrupp är relaterad med en större förmåga 

                                                 
7 Förkortning på det engelska uttrycket ”Earnings before interest and taxes”. 
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att undvika uppkomna risker men samtidigt kan en stor ledningsgrupp leda till en ineffektiv 

styrning vilket ökar affärsrisken (Carcello et al., 2002; Hay et al., 2006). Antal medlemmar i 

ledningsgruppen (BODSIZE) kan därmed vara både positivt och negativt relaterad med 

revisionsarvodet. Det finns även studier som visar att styrelsens storlek har påverkan på företagets 

CSR-aktiviteter på grund av en försämrad effektivitet genom försämrad kommunikation och 

beslutsfattning (Carcello et al., 2002; Hay et al., 2006). Därmed inkluderar vi en kontrollvariabel 

där styrelsens storlek definieras genom antalet medlemmar i styrelsen. 

BODSIZE = Antal medlemmar i styrelsen 

Vi inkluderar även ett mått för andelen oberoende medlemmar i ledningsgruppen (BODIND). En 

större andel av oberoende medlemmar i ledningen har visat sig reducera agentkostnader8 samt 

minska risken för felrapporteringar (Carcello et al., 2002; Hay et al., 2006). Samtidigt har 

oberoende medlemmar i ledningen en tendens att begära ytterligare revision från revisorn för att 

skydda ryktet (Carcello et al., 2002; Hay et al., 2006). Därmed finns även här ett eventuellt negativt 

eller positivt samband mellan en högre andel oberoende medlemmar i ledningen och 

revisionsarvodet. 

BODIND = Procentuell andel oberoende medlemmar relativt antal medlemmar i styrelsen 

Ledningsstruktur variablerna kontrollerar även falska relationer mellan revisionsarvodet och CSR-

aktiviteter eftersom de själva är relaterade med företagets CSR-aktivitet (De Villiers et al., 2011) 

samtidigt som en del CSR-aktiviteter i vissa fall kan vara ett substitut för ett bra ledarskap (Beltratti, 

2005). 

3.3.3.6 Egenskaper hos revisor 

Vi inkluderar även revisor-relaterade kontrollvariabler vilka kan påverka revisorns agerande. Det 

kontrolleras genom att mäta nivån av icke-revisionstjänster, initialt år för företagets 

årsredovisningsrevision samt räkenskapsår (Sharma et al., 2018). Även här är datainnehållet ofta 

skevt fördelad åt höger, det vill säga majoriteten består av låga värden med några enstaka höga 

värden. Genom att ta den naturliga logaritmen förflyttas de högre värdena närmare mitten. 

Variabeln för företagets kostnad för icke-revisionstjänster (NASFEE) logaritmeras med den 

naturliga logaritmen, där samtliga företagens kostnader har omräknats till en gemensam valuta, 

                                                 
8 Kostnader relaterade med informationssymmetrin inom förhållandet mellan en principal och en agent i dennes 

ställning, exempelvis transaktionskostnader och informationskostnader (Deegan & Unerman, 2011).  
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Euro. Dock innehar även denna variabel värden som är 0 vilket inte är definierat i den naturliga 

logaritmen vilket gör att även denna variabel adderas med talet 1 innan logaritmeringen. 

NASFEE = ln (icke-revisionstjänster + 1) 

Initialt år (INITIAL) identifieras genom att vi hämtar data gällande hur många år revisorn har haft 

ett revisionsuppdrag med klienten. Därefter kodas informationen om till en dummy-variabel där 1 

står för att det är revisorns första år som företagets revisor och 0 identifierar det motsatta. 

INITIAL = Anger om det är revisionsuppdragets initiala år 

När revisionen är genomförd (FYEDEC) under den hektiska perioden har tidigare studier visat att 

revisionsarvodet blir större (Sharma et al., 2018). Detta granskas genom en dummy-variabel där 1 

innebär att räkenskapsåret slutar i december och 0 representerar annat räkenskapsårslut. 

FYEDEC = Anger om räkenskapsåret slutar i december 

3.3.3.7 Miljökänslig bransch 

Tidigare studier har visat att företagets bransch påverkar både hur företagets CSR-arbete värderas 

men även hur stort revisionsarvode som debiteras (Sharma et al., 2018). Casey och Grenier (2015) 

framställer att revisorn till exempel kan uppfatta en lägre risk i samband med företagens 

miljöinitiativ när det finns andra oberoende övervaknings- och verkställande mekanismer inom de 

miljökänsliga branscherna. Vi har därför valt att använda kontrollvariabeln miljökänslig bransch 

(INDUSTRY) som är en dummy-variabel där vi kategoriserat företagens bransch i två olika 

kategorier. En för de företagen som är verksamma inom en miljökänslig bransch, de erhöll siffran 1, 

samt en kategori för de övriga branscherna som inte definieras som miljökänsliga, vilka erhöll 

siffran 0. Miljökänsliga branscher definieras enligt Cho et al. (2006) som oljebranschen, 

petroleumraffinering, pappersbranschen, läkemedelsbranschen, metallbranschen samt kemiska 

produkter. Vi har hämtat branschklassificeringen från Thomson Reuters Datastream9. De har delat 

in företagen i grupper av ett fyrsiffrigt kodsystem där varje numeriskkod representerar en 

branschkategori. Varje företag är indelad i en större branschgruppering vilken representeras av de 

två första siffrorna i koden. Vi har i vår analys använt och utgått från Cho et als., (2006) definition 

av miljökänsliga branscher för att urskilja hur stor påverkan som företagets bransch har på 

revisionsarvodet och värderingen av företagets CSR-arbete. Därmed har vi medräknat 

klassificeringsgrupperna: 25XX “Chemicals”, 34XX “Drugs, Cosmetics & Health care”, 52XX 

                                                 
9 Se fullständig förteckning för branschklassificeringen under Bilaga 1.  
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“Metal producers”, 55XX “Metal product manufacturers”, 58XX “Oil, gas coal & related services” 

och 61XX “Paper” från Thomson Reuters klassificering. Vidare har variabeln gjorts dikotom 

genom att en miljökänslig bransch kodats om till 1 och annan bransch kodats om till 0. 

ENVIND = Anger om företaget tillhör en miljökänslig bransch 

3.3.3.8 Kontrollvariabler relaterade med företagsvärdet 

För att kontrollera sambandet mellan företagsvärdet och företagets CSR-aktivitet i interaktion med 

revisionsarvodet läggs två ytterligare kontrollvariabler till; avkastning på eget kapital (ROA) och 

insiderägande (INSIDE). 

Avkastning på eget kapital representerar företagets lönsamhet, vilket mäts genom att 

nettoinkomsten divideras med totala tillgångar. Företagets lönsamhet har visat en direkt positiv 

påverkan på företagsvärdet (Coles et al., 2008; Garcia-Castro et al., 2010; Jo & Harjoto, 2011; 

Yermack, 1996). 

ROA =Nettoinkomst / totala tillgångar 

Tidigare studier gällande företagets värde har visat att andelen av företagets utställda aktier som ägs 

av någon som är involverad i företaget har en påverkan på företagsvärdet (Coles et al., 2008; 

Garcia-Castro et al., 2010; Jo & Harjoto, 2011; Yermack, 1996). Yermack (1996) framställer att ett 

företag med liten styrelse bestående av medlemmar som är involverade i företaget har högre 

företagsvärde, genom att styrelsen effektivitet påverkas av styrelsens storlek och dess 

beslutsfattande effektivitet. Det menar även Coles et al. (2008) som använder Tobin’s Q för att mäta 

företagsvärdet, där resultatet visar på att företagets värde ökar genom en större andel insiders. 

Därför inkluderas måttet antal insider-ägda aktier dividerat med totalt antal utgivna aktier. 

INSIDE = Antal insider-ägda aktier / totalt antal utgivna aktier 

3.3.3.9 Dummy variabler 

Eftersom vår studie berör hela Europa har vi även inkluderat en dummy-variabel som avser i vilket 

land företaget har sin primära verksamhet. I Thomson Reuters Datastream definieras företagens 

lands tillhörighet som det land där företaget är börsnoterat. Denna variabel används för att 

kontrollera bortfall samt möjliggör att kontrollera om det finns internationella skillnader i 

resultaten. 

COUNTRY = Land där företaget är börsnoterat 
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Eftersom studien sträcker sig över åren 2007–2017 har vi även inkluderat en dummy-variabel för 

vilket år mätningen avser. Detta möjliggör en kontroll för eventuella skillnader mellan åren. 

YEAR = Visar vilket år av 2007–2017 observationen genomfördes 

3.3.4 Sammanställning av studiens variabler 

Nedan framställs en summering av studiens samtliga variabler där variablernas förkortning, 

kategori, beskrivning samt Datastream-kod presenteras. Att presentera variablerna i detalj 

underlättar en upprepning av studien vilket därmed ökar studiens replikerbarhet (Bryman & Bell, 

2017). 

  

Tabell 3. Sammanställning av studiens variabler och dess Datastream koder 

3.4 Analysmetoder 

Den statistiska analysen genomförs i huvudsak i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 

(hädanefter SPSS). Vid statistisk analys är det viktigt att lära känna sitt datamaterial stegvis vilket 
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kan nås genom att genomföra flera analysmetoder i följd (Argyrous, 2011; Bryman & Bell, 2017). 

Vi har därmed valt att först genomföra en univariat analys, därefter en bivariat analys och till sist en 

multivariat analys. Vid statisk analys behöver även den högsta acceptabla risknivån fastställas innan 

analysen genomförs (De Veaux, Vellerman & Bock, 2016). Inom företagsekonomisk forskning är 

den högst accepterade signifikansnivån, p <0,05, vilket innebär att det är fem fall på hundra där 

resultaten kan bero på slumpen (Bryman & Bell, 2017). Vi har därför valt att utgå från denna 

maximala gräns för signifikansnivån även i vår studie. 

3.4.1 Univariat analys 

Variablerna kommer inledas med att studeras var för sig vilket Bryman och Bell (2017) benämner 

som den univariata analysmetoden. Det är bra att bekanta sig med datans egenskaper innan dess 

relationer studeras. När resultaten presenteras ska vi fokusera på tre saker: datans form, 

centraltendensen samt hur spridningen av data ser ut (De Veaux et al., 2016). 

Formen kan visa hur datan har antagit olika typvärden genom att visa kullar i diagrammet. En 

unimodal form har endast en hög stapel, bimodal har två pekande staplar, multimodal har tre eller 

fler höga staplar medan en uniform inte har någon utstickande stapel vilket gör att datan är jämt 

fördelad (De Veaux et al., 2016). Ett symmetriskt histogram kan delas och topparna är ungefär lika 

på båda sidorna. Svansen kallas den del i diagrammet där värden avtar i mängd. En snedvriden data 

har endast en svans åt ett håll i diagrammet (De Veaux et al., 2016). Centraltendensen granskas 

genom att studera medelvärdet, vilket vi erhåller genom att dividera summan av alla observerade 

värden med det totala antalet värden, samt medianvärdet, vilket erhålls som det centrala värdet 

sedan värdena är sorterade i storleksordning (Bryman & Bell, 2017). Medelpunkten kan identifieras 

genom antingen datans medelvärde eller median. En stor differens de emellan kan tyda på att 

extremvärden förekommer eftersom medelvärdet är känsligt för extremvärden åt båda hållen 

(Bryman & Bell, 2017). Det är även viktigt att identifiera utstickare vilka i sig kan påverka 

resultaten. Genom att identifiera extremvärden kan de tas i beaktande vid den senare analysen för 

att undvika bias (Eliasson, 2013). 

Nästa steg är att studera spridningen av de observerade värdena kring centralmåttet för att 

identifiera extremvärden och skevhet. När regressionsanalyser ska genomföras behöver variablerna 

vara normalfördelade kring medelvärdet när den presenteras i ett histogram eftersom en snedvriden 

spridning kan ge ett snedvridet resultat (Argyrous, 2011). Vid ett snedfördelat resultat kan det 

många gånger lösas genom att värdet logaritmeras (De Veaux et al., 2016). Därmed kontrolleras 

variablerna för att logaritmeras i de fall det behövs. 
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3.4.2 Bivariat analys 

För att kunna besvara arbetets frågeställningar behöver därefter två variabler tillsammans analyseras 

för att studera en eventuell korrelation dem emellan, vilket Bryman och Bell (2017) framställer som 

en bivariat metod. För att identifiera om en samvariation existerar mellan variablerna används 

korrelationstestet Pearsons r vilket enligt Bryman och Bell (2017) är vanligt förekommande och 

rekommenderat att använda. Genom att variablerna i den bivariata analysen är kvot och 

intervallvariabler är korrelationskoefficienten från Pearsons r användbart för att urskilja hur starkt 

sambandet mellan de två variablerna är (Bryman & Bell, 2017; Eliasson, 2013). Bryman och Bell 

(2017) framställer att korrelationskoefficienten kan anta värden som ligger mellan -1 och + 1, där 

ett värde nära 1 visar på ett starkt samband som antingen är positivt (+) eller negativt (-), samt där 

ett värde nära 0 illustrerar ett svagt samband. Vidare är Spearmans Rho en icke-parametrisk variant 

vilken därmed lämpar sig för dummy-variablerna som är dikotoma med endast två alternativ. I 

Spearmans Rho ersätts mätvärden med ett rangordningstal innan korrelationen dem emellan 

beräknas för att möjliggöra ett korrelationstest mellan en ordinalvariabel och en kvotvariabel 

(Bryman & Bell, 2017). Både Pearsons r och Spearmans Rho är mått på styrkan av variablernas 

linjära samband och kan anta värden mellan -1 och +1 för att indikera styrkan i korrelationen. 

3.4.3 Multivariat analys 

Avslutningsvis kommer analysen att bestå av en multivariat analys där samband mellan vår 

beroende och oberoende variabel testas tillsammans med ett antal kontrollvariabler för att utröna 

om ett samband existerar även i relation med andra förklarande faktorer (Bryman & Bell, 2017). 

Styrkan med en multipel regressionsanalys är att samtliga variabler kan inkluderas vilka 

tillsammans bildar en funktion av den beroende variabeln (Djurfeldt & Barmark, 2009). Därmed 

utvecklas analysen av sambandet mellan den beroende och oberoende variabeln genom att 

identifiera om en tredje variabel har en bättre förklaring eller påverkan på det ursprungliga bivariata 

sambandet (Argyrous, 2011). Ur denna analys kan tre slutsatser dras; ett direkt samband existerar 

fortfarande, falskt eller mellanliggande förhållande existerar eller villkorat förhållande existerar. Ett 

direkt samband kan i sin tur ha tre möjliga former, ett ensidigt direkt samband med den tilltänkta 

oberoende variabeln som oberoende variabel, ett ensidigt samband med den tilltänkta beroende 

variabeln som den oberoende variabeln eller att de båda variablerna är ömsesidigt beroende av 

varandra (Argyrous, 2011). 

För studiens första hypotes, H1a-c, som handlar om ifall företagets CSR-aktiviteter leder till ökat, 

minskat eller oförändrat revisionsarvode används nedanstående regressionsmodeller (Ekvation 1–
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5). Där β0 står för skärningspunkten där funktionen bryter y-axeln när övriga variabler är 0. β1, β2 och 

så vidare står för riktningskoefficienten för den oberoende variabeln samt kontrollvariablerna. Ɛ står 

för funktionens residualer. 

 

Ekvation 1. Den kombinerade ESG-dimensionens effekt på revisionsarvodet 

 

Ekvation 2. Den miljömässiga ESG-dimensionens effekt på revisionsarvodet 

 

Ekvation 3. Den sociala ESG-dimensionens effekt på revisionsarvodet 

 

Ekvation 4. Företagsstyrningens ESG-dimension och dess effekt på revisionsarvodet 

 

Ekvation 5. Den kontroversiella ESG-dimensionens effekt på revisionsarvodet 

För studiens andra hypotes, H2, som handlar om ifall företagsvärdet påverkas positivt eller negativt 

av att företagen arbetar med CSR och har ett högre revisionsarvode, används istället nedanstående 

regressionsmodeller (Ekvation 6–8). Även här står β0 för skärningspunkten där funktionen bryter y-
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axeln när övriga variabler är 0. β1, β2 och så vidare står för riktningskoefficienten för den oberoende 

variabeln samt kontrollvariablerna. Ɛ står för funktionens residualer. 

 

Ekvation 6. Effekten på företagsvärdet av företagets CSR-prestation och revisionsarvode 

 

Ekvation 7. Effekten på företagsvärdet av interaktionen mellan företagets CSR-prestation och revisionsarvode 

 

Ekvation 8. Effekten på företagsvärdet av företagets CSR-prestation och revisionsarvode samt interaktionen mellan de 

samma 

3.5 Felkällor 

Vid regressionsanalyser kan felkällor förekomma som bristfälligt påverkar analysens resultat 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). För att undvika dessa felkällor och att kontrollera studiens kvalitet 

och pålitlighet kommer därför felkällorna multikollinearitet samt heteroskedasticitet att kontrolleras 

3.5.1 Multikollinearitet 

Multikollinearitet handlar enligt Djurfeldt och Barmark (2009) om samvariation mellan studiens 

oberoende variabler. Därmed uppstår multikollinearitet när det finns ett starkt samband mellan två 

eller flera oberoende variabler. En samvariation mellan ett flertal oberoende variabler påverkar 

regressionen eftersom ett oberoende mellan de oberoende variablerna är ett grundantagande för den 

multipla regressionsmodellen (Wahlgren, 2012). Vidare framställer Djurfeldt och Barmark (2009) 

att en samvariation mellan studiens oberoende variabler kan påverka en regressionsmodell. Vid 

ökning av multikollinearitet minskar determinationskoefficienten (R2) vilket därmed gör det 

problematiskt att identifiera från vilken oberoende variabel som påverkan på den beroende 

variabeln härstammar från och som därmed påverkar regressionsmodellen. 
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I enlighet med Djurfeldt och Barmark (2009) har vi därför valt att kontrollera felkällan 

multikollinearitet genom att kontrollera de oberoende variablernas samvariation genom ett Variance 

Inflation Factors (VIF) test i SPSS. Där VIF genom värden för de oberoende variablerna visar på 

hur mycket multikollinearitet påverkar variationen (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vid utförande av 

en regressionsmodell erhålls ett förklaringsvärde genom modellens kvadrerade residualer, R2. 

Skillnaden mellan ett och modellens R2 benämns som Tolerance. För att få måttet för variabelns 

VIF-värde beräknas ett genom tolerance värdet (Wahlgren, 2012). Därmed är ett högt VIF-värde 

relaterat med ett lågt värde tolerance. Därmed kan sannolikheten för multikollinearitet erhållas både 

genom att studera variabelns koefficient och dess VIF-värde. 

3.5.2 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet innebär enligt Djurfeldt och Barmark (2009) att residualerna har en ojämn 

spridning, vilket är en vanlig förekommande felkälla vid regressionsanalyser. Den ojämna 

spridningen gör att noggrannheten och tillförlitligheten försämrats i modellen med anledning att 

regressionskoefficienternas standardavvikelse ökar och konfidensintervallen därmed blir bredare. 

Djurfeldt och Barmark (2009) rekommenderar att kontrollera residualernas spridning för att påträffa 

problemen som förekommer med heteroskedasticitet. För att analysera spridningen av variablerna 

har vi därför använt SPSS. 

3.6 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier används för att granska kvaliteten på den genomförda forskningen (David & 

Sutton, 2017). Kvaliteten på den här studien kommer att granskas och bedömas utifrån 

kvalitetskriterierna reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Vilka är kvalitetskriterier som ofta 

används och är relevanta för en studie med en kvantitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2017; 

David & Sutton, 2017; Sohlberg & Sohlberg, 2013). De anses enligt forskare var mest lämpliga för 

att avgöra studiens trovärdighet, resultatets tillförlitlighet och ifall det går att generalisera resultatet 

för en större population (Bryman & Bell, 2017; David & Sutton, 2017). Studiens kvalitet kommer 

att diskuteras nedan med utgångspunkt ur dessa kvalitetskriterier. 

3.6.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet beskriver Bryman och Bell (2017) som ett mått på tillförlitlighet, för att 

studiens resultat ska ha hög reliabilitet behöver resultatet vara detsamma vid flera upprepade studier 

och inte vara beroende av vem som utför den. Reliabilitet handlar därmed om hur tillförlitlig en 

studie är och hur pålitligt det erhållna resultatet är (Bryman & Bell, 2017). Studiens interna 
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reliabilitet säkerställs genom att studien använder pålitliga mått på de aktuella begreppen som ofta 

har använts i tidigare genomförda studier och forskning (Bryman & Bell, 2017). Vidare strävar 

studien efter att vara objektiv och inte innehålla egna tolkningar för att därmed säkra studiens 

interbedömarreliabilitet. 

För att ytterligare förbättra studiens reliabilitet redogörs tydligt och detaljerat för studiens 

datainsamlingsmetod (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Både fördelar och nackdelar med 

datainsamlingsmetoden diskuteras samtidigt som det redogörs för vilken data som har inhämtats 

och använts, samt varifrån. Vidare har datan inhämtats från en känd och välanvänd databas, 

Thomson Reuters Datastream, vilket gör att studiens tillförlitlighet och reliabilitet ökar (Saunders et 

al., 2012). Eliasson (2013) framställer dessutom att studiens reliabilitet ökar när möjligheten att 

samma resultat erhålls vid upprepade studier är högre. Att studiens data presenteras på ett tydligt 

och bra sätt som främjar och förenklar upprepningar av studien påverkar därmed reliabiliteten 

positivt (Saunders et al., 2012). 

3.6.2 Validitet 

Validitet är enligt Bryman och Bell (2017) ett av de mest centrala kvalitetskriterierna vid 

företagsekonomisk forskning. Kriteriet validitet kan förklaras som aktualiteten i de data som har 

erhållits, det är viktigt att studien helt säkert mäter det den avser att mäta (Bryman & Bell, 2017; 

David & Sutton, 2017; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Bryman och Bell (2013) samt David och 

Sutton (2017) förklarar både intern och extern validitet. De menar att intern validitet starkt är 

kopplat till kausalitet och förklarar det som ifall en slutsats som innehåller ett kausalt samband 

mellan två eller flera variabler är hållbar eller inte (Bryman & Bell, 2017; David & Sutton, 2017). 

Medan extern validitet istället förklaras av Bryman och Bell (2017) och David och Sutton (2017) 

som hur generaliserbar en studie är, om en studies resultat kan generaliseras till andra situationer. 

Användningen av Thomson Reuters ESG-data ger studien begränsningar gällande 

generaliserbarheten mot mindre företag eftersom datan fokuserar på större börsnoterade företag. 

Vid ett analytiskt synsätt finns krav att resultatet har generaliserings karaktär för att bidra till ett 

fortsatt nyskapande (Arbnor & Bjerke, 1994). Vidare innebär validitet att det finns en genomgående 

röd tråd i arbetet, en rimlig operationalisering som tar vetenskapsteori i beaktande, konsekvens 

mellan syfte - metod - bidrag, att forskaren står upp för de samband som ska undersöka och håller 

det som lovas (Bryman & Bell, 2017; David & Sutton, 2017). 
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3.6.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet handlar om att en studie ska kunna upprepas och genomföras av en annan forskare, 

där samma resultat som den tidigare forskaren fick ska erhållas (Bryman & Bell, 2017; David & 

Sutton, 2017). För att det ska vara möjligt för andra och framtida forskare att reproducera studien 

finns därmed behov av att studiens tillvägagångssätt är detaljerat beskrivet (Bryman & Bell, 2017; 

David & Sutton, 2017). Att kunna upprepa en studie är av vikt när andra människor själva vill 

kontrollera studiens resultat (Bryman & Bell, 2017; David & Sutton, 2017). 

Studiens tillvägagångssätt är i metodkapitlet väl och detaljerat beskrivet för att studien ska vara 

möjlig att upprepas av andra forskare (Bryman & Bell, 2017). För att andra forskare ska ha 

möjlighet att genomföra en replikering av studien redogörs dessutom tydligt och ingående för 

studiens presentation och analys av det erhållna resultatet i det kommande kapitlet, kapitel fyra 

(Bryman & Bell, 2017). 

3.7 Kritik mot vald metod 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) kan forskaren inte komma åt den helt objektiva verkligheten då vi 

alltid av mänsklig natur gör subjektiva tolkningar genom att verkligheten bearbetas när den upplevs 

och kan endast presenteras i en bearbetad form. Därmed uppstår ett problem att övertyga om att 

resultat, beskrivningar och förklaringar kan bekräftas av den empiriska verkligheten. Vi anser att 

vår studie till stor del är fri från subjektiva tolkningar genom att all inhämtade data sker från 

offentlig information vilket sedan logiskt analyseras. 

Användningen av sekundärdata i form av färdig lista, Asset4, kan kritiseras genom att urvalet inte 

sker slumpmässigt och att vi inte har någon kontroll över hur Thomson Reuters utfört sitt urval från 

den totala populationen. Vi har genomfört ett icke-slumpmässigt urval genom inhämtning av data 

från Thomson Reuters Datastream, där data har samlats in av den tillgängliga informationen 

(Bryman & Bell, 2017; David & Sutton, 2017). Ett icke-slumpmässigt urval framställs därmed av 

Bryman och Bell (2017) samt David och Sutton (2017) som dåligt för dess generaliserbarhet, vilket 

är en viktig del i kvantitativ forskning. Icke-slumpmässiga urval kan innebära att resultatet påverkas 

av att en variabels värden kan missa att fångas upp (Bryman & Bell, 2017; David & Sutton, 2017). 

Däremot menar David och Sutton (2017) att metoden har använts mycket och är tillförlitlig, vilket 

gör att urvalet trots nackdelarna blir relevant och användbar. 
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4. Resultat 

 

I arbetets fjärde kapitel presenteras resultatet som erhållits vid analys av det empiriska underlaget. 

Inledningsvis studeras studiens variabler genom en univariat analys. Därefter genomförs en 

korrelationsmatris mellan studiens beroende, oberoende och kontrollvariabler för att identifiera 

eventuella relationer inom modellen. Slutligen genomförs den multivariata analysen vars syfte är att 

besvara studiens uppställda hypoteser. 

 

4.1 Univariat analys 

Inledningsvis genomförs en univariat analys för att studera och analysera studiens alla variabler 

enskilt. Den univariata analysen genomförs i SPSS där information erhålls gällande variablernas 

fördelning, centralmått och spridningsmått. För att uppmärksamma och upptäcka eventuella 

skevheter och extrema värden i studiens datainnehåll har variablernas medelvärde, median, 

standardavvikelse samt maximi- och minimipunkter studerats (Djurfeldt & Barmark, 2009). Utöver 

dessa kontrolleras numeriska värden för skevhet och kurtosis (Argyrous, 2011). I SPSS finns ett 

mått för skevhet där en normalfördelad distribution identifieras med värdet 0, ett negativt värde 

tyder på en svans till vänster och ett positivt värde tyder på en svans till höger (Argyrous, 2011). 

Större skillnad från 0 tyder på kraftigare svans. I SPSS finns även ett mått som identifierar de mer 

extrema utfallens sannolikhet att förändra resultatet, vilket benämns kurtosis (Argyrous, 2011). 

Genom detta mått kan ett extremt värdes påverkan på distributionens normalitet identifieras (De 

Veaux et al., 2016). Vilken nivå på kurtosis som är anmärkningsvärd beror enligt Argyrous (2011) 

på hur stor standardavvikelsen är. När värdet överstiger ett duplicerat standardavvikelsemått bör de 

extrema värdena tas i beaktning vid resultatet genom att en potentiell stor påverkan finns på 

fördelningen. 

4.1.1 Beroende variabel hypotes 1 

I studiens första hypotes är revisionsarvodet (AUDFEE) den beroende variabeln. Enligt tidigare 

studier tenderar revisionsarvodet att vara snedvridet åt höger (Hay et al., 2006), vilket även vi 

observerade från våra egna insamlade data vilket motiverar valet att ta den naturliga logaritmen av 

denna variabel för att erhålla en mer normalfördelad disposition. Variabelns medelvärde på 7,97 

samt medianen på 7,93 tyder på en relativt normalfördelad distribution. Även SPSS mått för skevhet 

tyder på detta då -0,07 är nära noll, och visar därmed en liten antydan till en svans åt vänster. 
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Innerkvartilavståndet är 1,8 vilket innebär att 50 procent av alla värden finns inom detta spann 

medan den totala spridningen på 9,48 tyder på att det finns extremvärden långt från innerkvartilen. 

Samtidigt är kurtosis -0,002 vilket tyder på en mycket liten sannolikhet för påverkan av de extrema 

värdena. 

Nedan finns en sammanfattande tabell för samtliga variabler som ingår i hypotes 1. Den oberoende 

variabeln samt kontrollvariablernas deskriptiva statistik kommer senare enskilt att presenteras under 

separata rubriker. 

 

Tabell 4. Sammanställning av deskriptiv statistik för samtliga variabler inkluderade i hypotes 1 

4.1.2 Beroende variabel hypotes 2 

I studiens andra hypotes är istället Tobin´s Q (TBQ) den beroende variabeln. Den ursprungliga 

datan hade en lång svans till höger varför även denna variabel valdes att logaritmeras för att närma 

sig en normalfördelad distribution. TBQ har först omvandlats från decimalform till procent genom 

att multipliceras med 100 och därefter logaritmerats. Variabelns medelvärde på 5,003 är då i 

närheten av medianen, 4,971, samt det justerade medelvärdet, 4,971, där SPSS har utelämnat 5 

procent av variabelns högsta och lägsta värden för att identifiera påverkan på medelvärdet. 

Minimumvärdet, 3,85, är närmare medianen än maximumvärdet, 7,25, vilket i sig indikerar på en 

svag skevhet åt höger med högre värden. Även skevhetspoängen, 1,163, bekräftar detta då ett 

positivt värde innebär att fördelningen är skev åt höger. Kurtosis värdet tyder även på att variabelns 
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extremvärden har en potentiell påverkan på resultatet genom att den är fyra gånger större än 

standardavvikelsen. 

Nedan finns en sammanfattande tabell för samtliga variabler som ingår i hypotes 2. Den oberoende 

variabeln samt kontrollvariablernas enskilda deskriptiva statistik kommer att presenteras under 

separata rubriker. 

 

Tabell 5. Sammanställning av deskriptiv statistik för samtliga variabler inkluderade i hypotes 2 

4.1.3 Explanatorisk variabel hypotes 1 

För den första hypotesen i studien används det kombinerade värdet som mäter företagets totala 

CSR-prestation (ESGcomb) som explanatorisk variabel. Variabelns histogram visar en relativ 

normalform med svag tendens till två bimodala toppar. Skevheten har ett värde på 0,1 vilket innebär 

en liten svans med högre värden till höger. Medelvärdet, 52,69 och median, 51,36 är ganska nära 

varandra vilket även det indikerar på en nära normalfördelad distribution. Vidare visar 

minimumvärdet, 10,79 och maximumvärdet, 90,89 på en relativt stor spridning mellan det möjliga 

värdespannet 0 till 100. Samtidigt saknas outliers då innerkvartilens storlek är jämförelsevis stor i 

relation mot variabelns möjliga värdespann vilket även kan identifieras genom att variabelns nivå 

på kurtosis, -0,74, inte överstiger den dubbla standardavvikelsen (2 x 15,77 = 31,54). 

4.1.4 Explanatorisk variabel hypotes 2 

För studiens andra hypotes används interaktionen mellan företagets CSR-aktivitet (ESGcomb) och 

nivån på revisionsarvodet (AUDFEE) som explanatorisk variabel. Eftersom vår andra hypotes har 

ett större antal observationer genom att andra variabler ingick i rensningen i form av observationer 

med saknade eller orimliga värden (se detaljbeskrivning under 3.2.3) sker en ny analys av variabeln 
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för ESGcomb och AUDFEE eftersom de analyseras med fler observationer inom hypotes 2 än inom 

hypotes 1, 3029 jämfört med 2019. 

ESGcomb har en likvärdig normalfördelning med något lägre medelvärde (52,35 jämfört med 

52,69), lägre median (51 jämfört med 51,36), större spridning (16,02 jämfört med 15,77) samt lägre 

skevhet (0,09 jämfört med 0,1) och kurtosis närmare 0 (-0,702 jämfört med -0,74). Det finns inget 

avvikande värde. 

AUDFEE har ett något lägre medelvärde (7,9 jämfört med 7,97) och likaså medianen (7,86 jämfört 

med 7,93). Att medianen och medelvärdet är nära varandra tyder på en nära normalfördelad 

distribution. Standardavvikelsen är något högre (1,43 jämfört med 1,3) och likaså kurtosis (1,481 

jämfört med -0,002) vilket tyder på en större sannolikhet att avvikande värden påverkar variabeln, 

dock är nivån under gränsen för anmärkning (Argyrous, 2011). Skevheten för denna variabel är 

positiv (0,296) istället för den beroende variabelns negativa värde (-0,07) vilket tyder på en skiftad 

svans på grund av fler högre värden bland dessa observationer. 

Den interaktiva variabeln ESGcomb_x_AUDFEE erhålls genom att multiplicera respektive 

variabels värden. Den interaktiva variabelns medelvärde på 416,135, och dess median på 405,026 

tyder på en jämt fördelad distribution. Detta med tanke på den stora spridningen med minsta värde 

på 38,99 och största värde på 1201,56. Variabeln har även ett acceptabelt värde för skevhet, 0,437 

och ett acceptabelt kurtosis värde, 0,439, vilket tyder på en normalfördelad distribution. 

4.1.5 Gemensamma kontrollvariabler hypotes 1 och hypotes 2 

SIZE mäter storleken på företagen. Det logaritmerade värdet för företagets storlek ger en nära 

normalfördelning för denna kontrollvariabel. För den första hypotesen är medelvärdet 15,56 och 

medianen 15,44, vilket därmed indikerar på normalfördelning. Vidare är standardavvikelsen som 

visar spridningen för den första hypotesen 1,46, vilket indikerar på en liten spridning där värdena 

endast avviker från medelvärdet lite. För hypotes två är medelvärdet istället 15,57 och medianen 

15,45. Samtidigt som standardavvikelsen är 1,48, vilket liknar den första hypotesen och som 

därmed visar på samma normalfördelning och spridning. 

LEV mäter företagens skuldsättningsgrad. Även för den här kontrollvariabeln har det logaritmerade 

värdet för företagens skuldsättningsgrad genererat en nära normalfördelning. Där hypotes ett har ett 

medelvärde på 3,39 och en median på 3,66, samt en liten standardavvikelse på 0,94. Samtidigt som 

den andra hypotesen har medelvärdet 3,39 och medianen 3,67, samt standardavvikelsen 0,97. 
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Normalfördelningen och värdenas spridning har därmed ungefär samma storlek för de båda 

hypoteserna. 

GROWTH mäter företagens tillväxt genom den procentuella ökningen i försäljning över ett år. För 

den här kontrollvariabeln är avståndet mellan medelvärdet och medianen större för de två 

hypoteserna, vilket visar på en mer sned fördelning av värdena. För hypotes ett är medelvärdet 6,96 

och medianen är 4,15, medan hypotes två har ett medelvärde på 6,6 och en median på 4,32. Vidare 

är standardavvikelsen och därmed spridningen av värdena större för hypotes ett, 35,6, än för 

hypotes två där standardavvikelsen istället är 24,66. 

BODSIZE mäter antal medlemmar i ledningsgruppen där analysen av variabeln för den första 

hypotesen visar på normalfördelning genom ett medelvärde på 11,12, samt en median på 11. 

Variabeln visar även på en relativt liten spridning med standardavvikelsen 4,15 för hypotes ett. För 

den andra hypotesen är fördelningen och spridningen liknande med medelvärdet 11,24, medianen 

11 samt standardavvikelsen 4,128. 

BODIND mäter andelen oberoende medlemmar i ledningsgruppen. Den första hypotesen har ett 

medelvärde på 51,98 samt en median på 50. Samtidigt som den andra hypotesen har ett medelvärde 

på 51,32 och en median på 50. Värdenas fördelning för de två hypoteserna är därmed liknande 

normalfördelade. Vidare är spridningen något större för hypotes ett (28,36) än för den andra 

hypotesen (27,2). Vid närmare analys av histogrammet bestående av variabelns värden 

identifierades två högre staplar vid värdena 0 och 100 vilket påverkar normalfördelningen för de 

båda hypoteserna. Detta beror på att en stor del av företagen redovisar andelen av oberoende 

medlemmar i styrelsen antingen som 0 eller 100, vilket är viktig och användbar information i vår 

studies analys vilket gör att dessa värden ej eliminerades. 

4.1.6 Kontrollvariabler för hypotes 1 

De olika ESG-dimensionerna; miljöprestation (ESGenv), socialprestation (ESGsoc), 

företagsledning (ESGcg) samt företagets kontroverser relaterat med CSR (ESGcon) är samtliga 

snedvridna åt vänster genom högre medianvärden än variablernas medelvärden. ESG-dimensionen 

miljö samt social är båda utmärkande skeva mot vänster med flera högre värden. Medianvärdet 

sticker ut med 87,58 respektive 86,23 relaterat mot medelvärdet, 74,07 samt 74,54, vilket visar på 

en tydlig vänstervriden fördelning. För ESG-dimensionen företagsledning är skillnaden mellan 

medelvärdet, 54,28, och medianen, 56,84, betydligt mindre vilket tyder på en mer normalfördelad 

distribution.  Även ESG-dimensionen kontroverser har en mindre skillnad med ett medianvärde på 

58,16 och ett medelvärde på 46,97 och har därmed en mer normalfördelad distribution. Alla 
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dimensioner visar på en stor spridning mellan minimum- och maximumvärdet. Vi har valt att 

fortskrida med dessa variabler trots snedfördelad distribution eftersom de tillsammans utgör det 

totala värdet för vår primära oberoende variabel. 

INV mäter lagrets procentuella andel av totala tillgångar. Logaritmering gör den mer 

normalfördelad men vi noterar en vänstervriden svans med lägre värden. Detta är dock 

representativt för verkligheten när flera företag kan ha ett lagervärde som är lika med noll. Detta är 

till exempel helt naturligt för ett tjänsteföretag vars tillgångar ofta består av dess humankapital 

vilket inte ger ett lagervärde. Där minimumvärdet 0 och maximumvärdet 4,45 indikerar en liten 

spridning för variabelns värden. Samtidigt som medelvärdet 2,85 genomsnittligt visar företagens 

lagerandel som är relativt nära medianen 3,26. 

ZFC mäter företagens finansiella stress där högre värden indikerar på att företagen befinner sig i 

finansiell stress. Medelvärdet på - 2,2 indikerar därmed på att företagen i de flesta fallen inte är 

finansiellt stressade. Samtidigt som spridningen är stor mellan minimumvärdet -7,73 och 

maximumvärdet 85,54. 

NASFEE mäter företagens kostnader för icke-revisionstjänster. För att erhålla en mer 

normalfördelad disposition togs den naturliga logaritmen av variabeln. Därmed erhölls ett 

medelvärde på 11,95 som är relativt nära medianen 12,9, samt en standardavvikelse på 3,63 som 

visar på en liten spridning av variabelns värden. 

4.1.6.1 Dummy-variabler för hypotes 1 

För dummy-variablerna kan medelvärdet visa hur stor andel i respektive grupp som tillhör 

respektive kategori. LOSS mäter företagets operationella förlust. I vår studie har endast 9 procent av 

företagen gått med förlust under det observerade året. INITIAL mäter om det är revisionsuppdragets 

initiala år, där vår studie visar på att det för 20 procent av företagen är det initiala året för revisorns 

uppdrag med klienten. En majoritet, 94,2 procent, av observationerna har sitt räkenskapsårsslut i 

december vilket vår variabel FYEDEC mäter. Övriga 5,8 procent har ett annat räkenskapsårsslut. 

Slutligen används dummyvariabel ENVIND som mäter om företagen tillhör en miljökänslig 

bransch, där resultatet visar på att 26 procent av företagen i studien tillhör en sådan bransch som 

definieras som miljökänslig. 
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Tabell 6. Översiktlig fördelning mellan Dummy-variablernas fördelning i hypotes 1 

4.1.7 Kontrollvariabler för hypotes 2 

ROA mäter avkastningen på eget kapital, det vill säga utdelningen i relation mot det egna kapitalet. 

Medelvärdet för kontrollvariabeln är 5,72, medianen är 5,31 och standardavvikelsen är 10,54, vilket 

tyder på en stor spridning för variabelns värden där minimumvärdet är -138,23 och maximumvärdet 

är 217,76. 

INSIDE mäter insiderägande där analysen av variabeln visar ett medelvärde på 31,85 som innebär 

att 31,87 procent av företagens totala antal utgivna aktier i genomsnitt är insiderägda.  Samtidigt är 

standardavvikelsen 23,95 vilket innebär att spridningen av värdena är stor. 

4.1.8 Fördelning mellan olika år 

Studien sträcker sig över flera år vilket gör att vi har valt att kontrollera de beroende och oberoende 

variablerna mot dummy-variabeln år för att identifiera om vi kan förvänta oss skillnader dem 

emellan. I tabell 7 redogörs för antal observationer för respektive år. I den första hypotesen är det 

flest observationer för år 2017, där årets observationer utgör ungefär 11,4 procent av det totala 

urvalet. Likaså i den andra hypotesen erhölls flest observationer för år 2017 och där utgör 

observationerna 12,2 procent av det totala urvalet. 

Jämförelse mellan de beroende och oberoende variablernas fördelning över åren mellan 2007–2017 

visar för den första hypotesen att AUDFEE under de samtliga åren har ett medelvärde som är 

omkring 7 - 8, där inga utstickande fall förekommer. Likaså gäller även för standardavvikelsen som 

är runt 1,3 alla åren. Fastän medelvärdet för AUDFEE är liknande varje år kan urskiljas att det 

högsta medelvärdet erhölls år 2008 och det minsta år 2017, vilket indikerar på att revisionsarvodet 

minskar lite under de gångna åren. Likaså medelvärdet för den oberoende variabel ESGcomb är 

liknande under åren. Däremot kan ett litet utstickande fall identifieras vid år 2015, där medelvärdet 

är 55,18 och standardavvikelsen är 17,34, vilket skiljer sig lite från värdena för de övriga åren 

genom att vara något högre med en större spridning. 



 

51 

 

 

Tabell 7. Studiens observationer fördelade per år för hypotes 1 

Gällande den andra hypotesen med den beroende variabeln TBQ och de oberoende variablerna 

AUDFEE, ESGcomb och ESGcomb_x_AUDFEE erhålls liknande resultat som för den första 

hypotesen. TBQ har ett medelvärde runt 5 och en standardavvikelse runt 0,4 under alla åren, inga 

direkta skillnader eller avvikande värden kan därmed identifieras. Likaså gäller för AUDFEE som 

under åren har ett medelvärde runt 7,7 - 8 och en standardavvikelse vid 1,4. Däremot förekommer 

som i den första hypotesen ett utstickande fall vid ESGcomb, där medelvärdet och 

standardavvikelsen för år 2015 skiljer sig lite från de övriga åren, däremot inte lika tydligt som vid 

den första hypotesen. Gällande den sista oberoende variabeln som handlar om interaktionen mellan 

ESGcomb och AUDFEE kan likaså ett utstickande fall urskiljas vid år 2015, där medelvärdet är 

440,95 och standardavvikelsen är 172,73. 

 

Tabell 8. Studiens observationer fördelade per år för hypotes 2 
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4.1.9 Fördelning mellan olika länder 

Tidigare har enbart en liknande studie genomförts där endast ett land har studerats. Vi anser att det 

därmed finns en avsaknad av studier som studerar hur fördelningen ser ut mellan länderna, på grund 

av att specifika kulturella och socioekonomiska influenser bidrar till skillnader mellan länderna 

(Deegan & Unerman, 2011). Därmed har vi även valt att studera hur fördelningen ser ut mellan de 

olika länderna som ingår i studien. För att kontrollera att samtliga finns representerade även i vårt 

urval utan en överdriven skillnad i fördelning har vi valt att kontrollera fördelningen per land från 

den ursprungliga populationen i Asset4 Europa exklusive Storbritannien och Irland med 

observationerna för vårt slutliga urval. Nedan visas i tabell 9, 10 och 11 fördelning för de båda dels 

i grund populationen dels i det slutgiltiga urvalet för denna studie. Vi noterar att Grekland och 

Turkiet inte alls är representerade i vår studie trots att de inte var de minst representerade länderna 

från början. 

 

Tabell 9. Studiens ursprungliga population 

Vi har även valt att kontrollera de beroende och oberoende variablernas medelvärden samt 

standardavvikelserna mellan de olika länderna, vilket presenteras i tabell 10 och 11 genom att 

medelvärdet och standardavvikelsen för samtliga länder sammanställs. För den första hypotesen kan 

vi för den beroende variabeln AUDFEE urskilja att Frankrike har det högsta medelvärdet på 8,84 
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och att Polen har det lägsta medelvärdet på 5,93. Värt att notera är även att Frankrike är 

välrepresenterat med 318 observationer av totalt 2035. Samtidigt är standardavvikelsen för 

AUDFEE högst i Spanien med ett värde på 1,36 och lägst i Grekland med värdet 0,37. Vidare har 

den oberoende variabeln ESGcomb det högsta medelvärdet på 70,01 i Grekland och det lägsta 

medelvärdet på 40,72 i Polen. Standardavvikelsen för ESGcomb är högst i Schweiz med 18,07 och 

lägst i Österrike med 12,05. 

 

Tabell 10. Studiens observationer fördelade per land för hypotes 1 

För den andra hypotesen har den beroende variabeln TBQ ett högsta medelvärde på 5,49 av 

Danmark och ett lägsta medelvärde på 4,54 av Ungern. Variabelns standardavvikelse är även den 

högst i Danmark med värdet 0,76 och lägst i Österrike med värdet 0,19. Vidare har den oberoende 

variabeln AUDFEE ett högsta medelvärde på 8,72 av Frankrike och ett lägsta medelvärde på 5,89 

av Grekland. Samtidigt som standardavvikelsen för AUDFEE är högst i Polen med 1,73 och lägst i 

Ungern med 0,37. Den andra oberoende variabeln ESGcomb har ett högsta medelvärde på 70,01 av 

Ungern och ett lägsta medelvärde på 40,29 av Polen. Där standardavvikelsen är i högst i Spanien 

med värdet 17,39 och lägst i Grekland med 5,7. Avslutningsvis har den tredje oberoende variabeln 

som består av interaktionen mellan ESGcomb och AUDFEE ett högsta medelvärde på 530,41 av 
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Ungern och ett lägsta medelvärde på 251,48 av Polen. Standardavvikelsen för 

ESGcomb_x_AUDFEE är högst i Nederländerna med 162,35 och lägst i Grekland med 69,02. 

 

Tabell 11. Studiens observationer fördelade per land för hypotes 2 

4.1.10 Fördelning mellan miljökänslig bransch och annan bransch 

Tidigare studie av Sharma et al. (2018) genomförd i USA har funnit att ett företag som agerar inom 

en miljökänslig bransch i större utsträckning utför CSR-aktiviteter relativt andra företag som agerar 

inom en annan bransch. Därmed finner vi det relevant att studera om det existerar skillnader för 

företagets ESG-värden samt om storleken på revisionsarvodet skiljer sig åt beroende på vilken 

bransch företaget agerar inom även i en europeisk kontext. I tabell 12 kan vi se att revisionsarvodets 

medelvärde är högre för de företagen som agerar inom en miljökänslig bransch relativt annan 

bransch. Eftersom detta värde avser ett logaritmerat revisionsarvode ger även små skillnader i detta 

mått stor skillnad i det verkligt debiterade revisionsarvodet. Samtidigt har revisionsarvodet en större 

spridning bland de företagen som agerar inom en miljökänslig bransch än övriga trots att företagen 

inom annan bransch är fler till antalet. För de olika ESG-värdena har alla utom ESGcon ett högre 

medelvärde inom de miljökänsliga branscherna relativt annan bransch. ESGcon är den enda med ett 

lägre medelvärde samtidigt som den variabeln har en markant större spridning genom en högre 

standardavvikelse och bredare innerkvartilavstånd. 
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Tabell 12. Studiens observationer fördelade mellan miljökänslig bransch och annan bransch för hypotes 1 

4.2 Bivariat analys 

Nästa steg är att genomföra en bivariat analys och testa samtliga variablers korrelation sinsemellan 

med hjälp av korrelationsmatrisen Pearsons r för de kontinuerliga variablerna samt Spearmans Rho 

för de dikotoma variablerna. Vi har valt att innefatta samtliga variabler i båda korrelationstesterna 

för att kunna jämföra eventuella skillnader. Den bivariata analysen är översiktlig och hjälper oss att 

identifiera hur kontrollvariablerna påverkar det undersökta sambandet. När en kontrollvariabel har 

ett positivt samband med den beroende eller den oberoende variabeln blir huvudsambandet, mellan 

den beroende och oberoende variabeln, mer negativt. När kontrollvariabeln istället har ett negativt 

samband blir huvudsambandet mer positivt. Därmed kommer vi att undersöka vilka av studiens 

kontrollvariabler som kan ha en signifikant positiv eller negativ påverkan på det undersökta 

sambandet. 
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Figur 4. Kontrollvariablers påverkan på huvudsambandet 

4.2.1 Sambandet mellan CSR och revisionsarvode, H1 

För hypotes ett testas relationen mellan revisionsarvodet och det kombinerade ESG-värdet. Vi har 

valt att ta med sexton kontrollvariabler baserat på tidigare studier inom både CSR samt 

revisionsarvode. Korrelationsanalysen presenteras i både korrelationsmatrisen Pearsons r för att 

täcka in de kontinuerliga variablerna samt Spearmans Rho för att täcka in dummy-variablerna. 

Majoriteten av korrelationerna har ett signifikant samband under p <0,01 nivån. Dessa är 

grönmarkerade i tabellen nedan. Vi har även sex samband som är signifikanta på p <0,05 nivån, 

dessa är orangemarkerade i tabellen. För den beroende variabeln, AUDFEE, finns ett positivt 

samband med kontrollvariablerna: ESGenv, ESGsoc, ESGcg, SIZE, LEV, ZFC, BODSIZE; 

BODIND samt NASFEE. De största koefficienterna erhålls av kontrollvariablerna SIZE (0,775) och 

de olika ESG dimensionerna (0,414; 0,443; 0,403). Det innebär att företagsstorlek enskilt har det 

största sambandet med revisionsarvodets storlek. Både AUDFEE och SIZE är logaritmerade 

variabler vilket innebär att när SIZE ökar en enhet, det vill säga företagets värde ökar med 2,71 (ln 

1 = e1 = 2,71) ökar revisionsarvodet med 2,17 (ln 0,775 = e0,775 = 2,17). Nästan alla kontrollvariabler 

med ett signifikant positivt samband har även ett positivt samband med den oberoende variabeln, 

ESGcomb. Lev har inget signifikant samband med den oberoende variabeln medan kontroverser 

gällande CSR, ESGcon, har en positiv korrelation med företagets totala CSR-aktivitet, ESGcomb. 

Det medför att dessa kontrollvariabler kommer att ha en negativ påverkan på sambandet mellan 



 

57 

 

revisionsarvodet och företagets CSR-aktivitet. Endast tre kontrollvariabler, ESGcon, LOSS och 

GROWTH, har ett negativt samband med antingen den beroende variabeln, den oberoende eller 

båda. De har därmed en möjlig positiv påverkan på det undersökta huvudsambandet. 

 

Tabell 13. Korrelationsmatrisen Pearsons r, H1 
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Tabell 14. Korrelationsmatrisen Spearmans Rho, H1 

4.2.2 Sambandet mellan företagsvärdet och interaktionen mellan CSR och revisionsarvode, 

H2 

För hypotes 2 testas om företagsvärdet är påverkat av det kombinerade ESG-värdet eller 

revisionsarvodet tillsammans med nio kontrollvariabler. För att identifiera samtliga variablers 

möjliga samband sinsemellan samt identifiera hur de kan påverka det studerade huvudsambandet 

genomförs ett korrelationstest. Resultatet sammanställs i korrelationsmatrisen Pearsons r eftersom 

samtliga variabler är kontinuerliga. Den beroende variabeln (TBQ) har i korrelationsmatrisen ingen 

signifikant samvariation med ESGcomb dock finns det en negativ samvariation mellan AUDFEE 

och interaktionsvariabeln, ESGcomb_x_AUDFEE, vilket tyder på att företagsvärdet minskar vid 

högre nivåer av dessa variabler. Majoriteten av de övriga variablerna har en signifikant negativ 

korrelation med antingen den beroende variabeln, de oberoende variablerna eller flera av dessa 

varför vi kan förvänta oss ett mer positivt huvudsamband i regressionsmodellen med 
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kontrollvariablernas närvaro enligt tidigare logik. Endast två variabler, GROWTH och ROA har en 

signifikant positiv korrelation med TBQ. Det finns ingen signifikant korrelation mellan den 

beroende variabeln, TBQ, och ESGcomb eller den beroende variabeln och BODIND enligt den 

bivariata analysen. Samtidigt saknas signifikant korrelation mellan den oberoende variabeln, 

ESGcomb, och GROWTH samt mellan de oberoende variablerna, AUDFEE och 

interaktionsvariabeln ESGcomb_x_AUDFEE, med ROA. 

 

Tabell 15. Korrelationsmatrisen Pearsons r, H2 

4.2.3 Multikollinearitet 

För att multikollinearitet inte ska föreligga anser Djurfeldt och Barmark (2009) att värdena för de 

oberoende variablerna ska vara mellan - 0,8 och + 0,8, vilket även stöds av Bryman och Bell (2017) 

samt Argyrous (2011). Vid kontroll för multikollinearitet kan från tabell 13urskiljas att alla 

koefficienter utom en mellan ESGenv och ESGsoc för den första hypotesen understiger den 

önskvärda nivån. I tabell 15 för den andra hypotesen finns en korrelation över 0,8 mellan ESGcomb 

och ESGcomb_x_AUDFEE samt ett högre värde mellan AUDFEE och SIZE, vilket indikerar att 

multikollinearitet föreligger. Dessa samband ligger endast marginellt över gränsen med en 

koefficient på 0,812 för sambandet mellan ESGenv och ESGsoc, samt en koefficient på 0,873 för 
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sambandet mellan ESGcomb och ESGcomb_x_AUDFEE medan koefficienten mellan AUDFEE 

och SIZE är under gränsen på 0,728. 

Därmed har även ett VIF-test genomförts för att kontrollera om multikollinearitet existerar där 

variablernas värden ska understiga värdet 2,5 för att bevisa avsaknad av multikollinearitet enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009). Vi har därför för vår första hypotes ställt vår beroende variabel, 

AUDFEE, mot den oberoende variabeln, ESGcomb, samt de deducerade kontrollvariablerna. För 

den andra hypotesen har vi ställt den beroende variabeln, TBQ, mot de oberoende variablerna 

ESGcomb, AUDFEE samt interaktionen dem emellan, samt de deducerade kontrollvariablerna. 

Resultatet för den första hypotesen framgår i tabell 16 där vi kan urskilja att samtliga variablers 

värden understiger 2,5 vilket säkerställer att ingen multikollinearitet föreligger (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Vi genomförde enskilda regressioner för de olika ESG-dimensionerna eftersom 

dimensionerna är högt korrelerade med varandra. Det kombinerade ESG-värdet är en 

sammanställning av de övriga ESG-dimensionerna vilket gör att det därmed förekommer en 

samvariation dem emellan. Vi valde därför att genomföra enskilda regressioner för de olika 

dimensionerna för att säkerställa om ett signifikant samband förändras mellan vår beroende 

variabel, AUDFEE, och de oberoende variablerna, ESGcomb, ESGenv, ESGsoc, ESGcg och 

ESGcon. Genom denna uppdelning och de fem enskilda regressionerna understiger samtliga 

variablers VIF-värden gränsvärdet 2,5. 

 

Tabell 16. VIF-test, hypotes 1 

Vidare kan vi i tabell 17 urskilja värdena för de enskilda regressionerna för ESG-dimensionerna där 

ytterligare kategorisering har genomförts för att studera eventuella skillnader mellan företagen 

beroende på om de tillhör en miljökänslig bransch eller en annan bransch. Där kan identifieras att 
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samtliga variablers värden i kategorin som innefattar de branscher som inte klassificeras som 

miljökänsliga understiger värdet 2,5. Medan kategorin som innefattar de miljökänsliga branscherna 

däremot har sju variablers värden som överstiger gränsvärdet 2,5. Vilket är SIZE som överstiger 

värdet 2,5 vid alla de fem enskilda regressionerna, samt BODSIZE som överstiger 2,5 vid 

regressionen av ESGenv och ESGcg. Dessa värden överstiger 2,5 endast marginellt samtidigt som 

de understiger värdena 5 och 10 som Kennedy (1992), Moore, McCabe, Alwan, Craig och 

Duckworth (2011), Borg och Westerlund (2012) samt Sharma et al. (2018) framställer som 

gränsvärden för multikollinearitet. Detta tillsammans med att inget korrelationsvärde översteg 

gränsvärdet indikerar att multikollinearitet inte förekommer som ett problem. 

 

Tabell 17. VIF-test, miljökänslig bransch och annan bransch, hypotes 1 

Likaså i den andra hypotesen har vi valt att dela upp variablerna ESGcomb, AUDFEE och 

ESGcomb_x_AUDFEE och genomföra enskilda regressioner med anledning att det förekommer en 

hög korrelation och samvariation dem emellan vilket gör att risken för multikollinearitet är stor. 

Vilket kan urskiljas i den tredje kolumnen i tabell 18 där regressionen består av samtliga oberoende 

variabler och där dessa variabler därmed har höga VIF-värden som markant överstiger samtliga 

föreslagna gränsvärden: 2,5, 5 och 10 (Kennedy, 1992; Djurfeldt & Barmark, 2009; Moore et al., 

2011; Borg & Westerlund, 2012; Sharma et al., 2018). Därför genomfördes istället två andra 
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regressioner där den ena innefattar variablerna ESGcomb och AUDFEE, samtidigt som den andra 

endast består av interaktionsvariabeln, ESGcomb_x_AUDFEE. Vid regression av enbart ESGcomb 

och AUDFEE tillsammans kan urskiljas två värden som överstiger gränsvärdet 2,5, ett för 

AUDFEE som endast överstiger lite med VIF-värdet 2,833. Samt ett värde för variabeln SIZE med 

VIF-värdet 3,106. Dessa värden understiger dock 5 och 10 som Kennedy (1992), Moore et al. 

(2011), Borg och Westerlund (2012) samt Sharma et al. (2018) beskriver som gränsvärden för 

multikollinearitet. För den andra regressionen med endast ESGcomb_x_AUDFEE understiger 

däremot alla variablers värden gränsvärdet 2,5. Vilket visar på att multikollinearitet inte 

förekommer och analysen av den andra hypotesen kan därmed fortskrida (Djurfeldt & Barmark, 

2009). 

 

Tabell 18. VIF-test, hypotes 2 

4.3 Multivariat analys 

Vi har genomfört en multipel linjär regression för att undersöka existensen av ett signifikant 

samband mellan en beroende variabel och flera förklarande variabler. Förklaringsgraden är 

modellens kvadrerade korrelation vilken anger andelen av revisionsarvodets och företagsvärdets 

variation som kan förklaras genom den multivariata regressionsmodellen. Förklaringsgraden anges 

genom en determinationskoefficient vilken kan anta ett värde mellan 0 och 100, där 100 innebär att 

samtliga observationer ligger perfekt på linjen (De Veaux et al., 2016). 

4.3.1 Sambandet mellan CSR och revisionsarvode, H1 

Den första regressionen redovisas i tabell 19 och 20 och visar sambandet mellan det debiterade 

revisionsarvodet och företagets CSR-aktiviteter. Sexton kontrollvariabler har adderats för att 

säkerställa existensen av ett signifikant samband mellan den beroende och den oberoende variabeln. 
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Utöver dessa har även dummy-variabler för att kontrollera skillnader mellan de observerade åren 

införts samt för att identifiera om det finns skillnader mellan de studerade länderna. Här testas 

följande hypoteser: 

• H1a: Företagets CSR-aktiviteter leder till ett ökat revisionsarvode 

• H1b: Företagets CSR-aktiviteter leder till ett minskat revisionsarvode 

• H1c: Företagets CSR-aktiviteter leder till ett oförändrat revisionsarvode 

Inledningsvis genomförs enskilda regressioner för alla ESG-dimensionerna tillsammans med övriga 

kontrollvariabler med anledning att det kombinerade ESG-värdet och ESG-dimensionerna visade 

tendens till multikollinearitet under det tidigare genomförda VIF-testet (se tabell 16). För att erhålla 

ett representativt och tillförlitligt resultat har därför fem regressioner genomförts som sammanställs 

i tabell 19 och 20. Båda tabeller innehåller information för varje regression för respektive CSR-

variabel där varje genomförd regression identifieras med ett enskilt modellnummer, modell 1a, 

modell 2a och så vidare. Samtliga modeller har signifikansnivå p <0,01 och 

determinationskoefficienten (R2) som uppgår till 0,75, vilket även den justerade 

determinationskoefficienten (Adj. R2) gör för alla regressionerna med de olika ESG-dimensionerna. 

Determinationskoefficienten visar att de oberoende variablerna förklarar 75 procent av variansen i 

den beroende variabeln AUDFEE. Det är en hög förklaringsgrad som därmed förstärker analysens 

erhållna resultat. 

ESGcomb har en koefficient på 0,001 vilket innebär att AUDFEE skulle öka med 0,001 om 

företagets ESGcomb ökar med en enhet, under förutsättning att de andra oberoende variablerna är 

konstanta. Dock är detta resultat inte signifikant vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser från 

detta resultat. Vidare har ESG-dimensionen, ESGenv, en koefficient på 0,001 som är signifikant på 

p <0,05 nivån, vilket innebär att AUDFEE skulle öka med 0,001 om företagets ESGenv ökar med 

en enhet, under förutsättning att de andra oberoende variablerna är konstanta. Samtidigt kan 

ESGenv vara signifikant lika med noll genom att koefficienten är 0,001 och dess standard error är 

det samma, 0,001. Vid en närmare granskning genom SPSS utan avrundning av decimaler kan vi 

dock se att koefficienten egentligen är 0,001464 samt att standard error är 0,000724 vilket innebär 

att den är signifikant mer än noll samtidigt som koefficienten närmar sig noll. Även ESGcg är 

signifikant på p <0,05 nivån med en koefficient på 0,002, vilket i sin tur innebär att om företagets 

ESGcg ökar med en enhet skulle AUDFEE öka med 0,002, förutsatt att övriga oberoende variabler 

är konstanta. Likaså ESGcon är signifikant, på p <0,001 nivån istället, med en koefficient på -0,002 

vilket istället innebär att AUDFEE skulle minska med 0,002 om företagets ESGcon ökar med en 
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enhet, under förutsättning att de andra oberoende variablerna är konstanta. Koefficienten är 

statistiskt säkerställd till ett negativt samband genom att spannet för standard error aldrig passerar 

noll, från -0,003 till -0,001. Avslutningsvis har den kvarvarande ESG-dimensionen, ESGsoc, med 

koefficienten 0,001 inget signifikant resultat, vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser från det 

erhållna resultatet. Analysen finner därmed inget signifikant resultat att någon av ESG-variablerna 

kan ha en koefficient som är lika med noll samtidigt som ett samband närmar sig noll. 

Några av kontrollvariablerna har en signifikansnivå på p <0,01 vilket innebär att de har ett 

statistiskt säkerställt samband med den beroende variabeln AUDFEE. Koefficienterna för dessa 

kontrollvariabler som förklarar effekten de har på AUDFEE under förutsättning att de andra 

variablerna är konstanta, är följande: SIZE (koefficient mellan 0,612 till 0,632), BODIND 

(koefficient mellan 0,002 till 0,003), NASFEE (koefficient på 0,06). Två av kontrollvariablerna har 

även en signifikansnivå på p <0,05, där koefficienterna är följande: INITIAL (koefficient mellan -

0,084 till -0,082), ENVIND (koefficient mellan -0,083 till -0,076). 

 

Tabell 19. Regressionsanalys oberoende variabler och kontrollvariabler för hypotes 1 

AUDFEE anger företagens debiterade revisionsarvoden och ESGcomb med dess olika dimensioner (ESGenv, ESGsoc, 

ESGcg och ESGcon) redovisas både genom ett kombinerat ESG-poäng samt enskilt var för sig. SIZE är den naturliga 

logaritmen av företagens totala antal tillgångar, LEV är den naturliga logaritmen för genomsnittlig skuldsättningsgrad, 

INV är den naturliga logaritmen för lagerandel, LOSS anger operationell förlust, ZFC anger finansiell stress, 

GROWTH anger tillväxt, BODSIZE anger antal medlemmar i företagsledningen, BODIND anger andel oberoende 

medlemmar i företagsledningen, NASFEE är den naturliga logaritmen för kostnader för icke-revisionstjänster, INITIAL 

anger om det är revisionsuppdragets initiala år, FYEDEC anger om räkenskapsåret slutar i december och ENVIND 

anger om företagen tillhör en miljökänslig bransch. 
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Regressionerna har även tagit hänsyn till olika skillnader som kan existerar mellan olika länder 

genom dummy-variabeln för lands tillhörighet, vilket visar att det existerar signifikanta skillnader 

mellan länderna, i 10 av 14 fall jämfört med Tyskland vilket är referensgruppen för dummy-

variabeln, COUNTRY. Även dummy-variabeln för årtal inkluderades i regressionerna och även den 

visar att det föreligger signifikanta skillnader mellan åren jämfört med år 2016 som är dummy-

variabelns referensgrupp. Dock går det inte att urskilja någon tydlig trend mellan åren förutom att 

skillnaden är positiv. 

 

Tabell 20. Regressionsanalys dummy-variablerna land och år för hypotes 1 

4.3.1.1 Sambandet mellan CSR och revisionsarvode indelat mellan miljökänslig bransch och 

övriga branscher, H1 

Därefter har enskilda regressioner genomförts för alla ESG-dimensionerna där samtliga variabler 

inkluderats för att studera eventuella skillnader dem emellan beroende på om företaget tillhör en 

miljökänslig bransch eller en annan bransch. För att urskilja om företagets bransch påverkar hur 

företagets CSR-arbete värderas ur en revisionsrisk aspekt samt hur stort revisionsarvode som 

debiteras har företagen kategoriserats i två olika kategorier, en för de företag som är verksamma 

inom en miljökänslig bransch och en kategori för de övriga branscherna. Därmed har 
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kontrollvariabeln ENVIND uteslutits i regressionerna eftersom indelningen utförts med hjälp av 

samma variabel. 

De regressioner genomförda för de miljökänsliga branscherna, modell 1b-5b, har samtliga 

signifikansnivå p <0,01 och determinationskoefficienten (R2) som uppgår till 0,86, samtidigt som 

den justerade determinationskoefficienten (Adj. R2) uppgår till 0,85 för alla regressionerna med de 

olika ESG-dimensionerna, vilket visar att de oberoende variablerna förklarar 85 - 86 procent av 

variansen i den beroende variabeln AUDFEE. Det är en hög förklaringsgrad som därmed förstärker 

analysens erhållna resultat. Kategorin som innefattar resterande branscher, modell 1c-5c, har för 

samtliga regressionerna en signifikansnivå på p <0,001, determinationskoefficienten (R2) 0,72 samt 

den justerade determinationskoefficienten (Adj. R2) 0,71, vilket betyder att de oberoende 

variablernas förklaringsgrad för variansen i den beroende variabeln AUDFEE är 71–72 procent. 

Även detta är en hög förklaringsgrad även om den är något lägre än förklaringsgraden för de 

miljökänsliga branscherna. 

För miljökänslig bransch är dimensionerna ESGenv och ESGsoc signifikanta på p <0,01 nivån 

samtidigt som ESGcon är signifikant på p <0,05 nivån. Koefficienter för dessa ESG-dimensioner 

som förklarar sambandet med den beroende variabeln AUDFEE, förutsatt att övriga variabler är 

konstanta, är följande: ESGenv (0,008), ESGsoc (0,007), ESGcon (-0,003). I modell 2a var 

koefficienten för ESGenv närmare noll medan den för miljökänsliga branscher i modell 2b är 

signifikant över noll eftersom standard error gör att den verkliga koefficienten bör befinna sig inom 

spannet 0,006–0,01 (0,008 ± 0,002). För de andra branscherna som ej definieras som miljökänsliga 

är istället ESGcg signifikant på p <0,01 nivån med koefficienten 0,002 och ESGcon är signifikant 

på p <0,05 nivån med en koefficient på 0,002. 

Från tabell 21 och 22 kan urskiljas att en större andel av resultaten från de enskilda regressionerna 

för ESG-dimensionerna är signifikanta för de miljökänsliga branscherna. Samtidigt som 

koefficienterna som visar effekten som variablerna har på AUDFEE är större för dessa branscher. 

De signifikanta resultaten innebär därmed att slutsatser kan dras utifrån dessa erhållna resultat. 
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Tabell 21. Regressionsanalys oberoende variabler och kontrollvariabler för hypotes 1, miljökänslig bransch 

 

Tabell 22. Regressionsanalys oberoende variabler och kontrollvariabler för hypotes 1, annan bransch 

AUDFEE anger företagens debiterade revisionsarvoden och ESGcomb med dess olika dimensioner (ESGenv, ESGsoc, 

ESGcg och ESGcon) redovisas både genom ett kombinerat ESG-poäng samt enskilt var för sig. SIZE är den naturliga 

logaritmen av företagens totala antal tillgångar, LEV är den naturliga logaritmen för genomsnittlig skuldsättningsgrad, 

INV är den naturliga logaritmen för lagerandel, LOSS anger operationell förlust, ZFC anger finansiell stress, 

GROWTH anger tillväxt, BODSIZE anger antal medlemmar i företagsledningen, BODIND anger andel oberoende 

medlemmar i företagsledningen, NASFEE är den naturliga logaritmen för kostnader för icke-revisionstjänster, INITIAL 

anger om det är revisionsuppdragets initiala år och FYEDEC anger om räkenskapsåret slutar i december. 

Även här har regressionerna för sambandet mellan CSR och revisionsarvodet indelat mellan 

miljökänslig bransch och övriga branscher tagit hänsyn till olika skillnader som kan existera mellan 
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olika länder och år, detta genom att inkludera dummy-variablerna för landstillhörighet och årtal i 

regressionerna. I tabell 23 och 24 illustreras att det existerar signifikanta skillnader och samband 

mellan länderna och åren. 

 

Tabell 23. Regressionsanalys dummy-variablerna land och år för hypotes 1, miljökänslig bransch 
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Tabell 24. Regressionsanalys dummy-variablerna land och år för hypotes 1, annan bransch 

4.3.2 Sambandet mellan företagsvärdet och interaktionen mellan CSR och revisionsarvode, 

H2 

I vår andra hypotes vill vi undersöka hur nivån på debiterat revisionsarvode i kombination med 

företagets CSR-aktiviteter påverkar företagsvärdet. Här testas följande hypotes: 

• H2: Revisionsarvodet i interaktion med företagets CSR-aktiviteter har en positiv effekt på 

företagets värde. 

För att studera detta gör vi först en regressionsanalys mellan företagets CSR-aktiviteter (ESGcomb) 

och revisionsarvode (AUDFEE) enskilt tillsammans med den beroende variabeln för företagsvärdet 

(TBQ). Kontrollvariabler används för att säkerställa existensen av ett signifikant samband och 

utöver dessa har även dummy-variabler för att kontrollera skillnader över de observerade åren 

införts samt för att studera om det finns skillnader mellan de studerade länderna. Resultatet av den 

första analysen presenteras i tabell 25 och 26. Modellen är signifikant på p <0,001 nivån och har en 

förklaringsgrad, R2, på 0,429 vilket tyder på att modellen förklarar 42,9 procent av variansen hos 

den beroende variabeln, TBQ. Både AUDFEE och ESGcomb har en positiv koefficient som är 
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signifikant på p <0,001 och p <0,05 nivån, vilket tyder på att de båda ökar företagsvärdet. AUDFEE 

har en koefficient på 0,04 vilket innebär att om AUDFEE ökar en enhet kommer TBQ att öka med 

0,04, förutsatt att övriga variabler är konstanta. ESGcomb har en koefficient på 0,001 vilket innebär 

att om ESGcomb ökar en enhet kommer TBQ att öka med 0,001, under förutsättning att övriga 

variabler är konstanta. 

Vår hypotes var inte att besvara de enskilda variablernas samband med företagsvärdet utan att se 

hur nivån på företagets revisionsarvode påverkar effekten av företagets CSR-aktiviteter på 

företagsvärdet. Därmed genomförs även en regressionsanalys med en interaktionsvariabel mellan 

ESGcomb och AUDFEE (ESGcomb_x_AUDFEE). Interaktionsvariabeln har en signifikansnivå p 

<0,001 samt en koefficient på 0,000196 när regressionen genomförs med enbart 

ESGcomb_x_AUDFEE i modell 7. Standard error, 0,000051 medför att koefficienten aldrig 

passerar noll trots att den är liten och närmar sig noll. Vid en regression där samtliga oberoende 

variabler (ESGcomb, AUDFEE och ESGcomb_x_AUDFEE) inkluderas i modell 8 ökar 

multikollineariteten samt att signifikansnivån ändras till p>0,05 för ESGcomb-variabeln, vilket gör 

att vi inte får ett statistiskt signifikant resultat och kan därmed inte förlita oss på resultaten. En ökad 

multikollinearitet mellan de oberoende variablerna medför att det är svårt att särskilja effekten av de 

korrelerade variablerna på den beroende variabeln (Argyrous, 2011). Både R2 och den justerade R2 är 

dessutom oförändrade mellan modell 6 och modell 8 vilket tyder på att den utökade modellen inte 

fångar upp en större andel av variationen i företagens värde, det vill säga har en oförändrad 

förklaringsgrad. Det tyder på att det inte finns någon intressant interaktionseffekt i vår analys. Dock 

är koefficienterna beroende av de andra oberoende variablerna som ingår i interaktionen vilket gör 

att de ska tolkas som den förväntade effekten av ESGcomb på TBQ när revisionsarvodet är lågt. I 

modellen utan interaktionsvariabeln visas effekten av ESGcomb på TBQ i genomsnitt för samtliga 

företag oberoende av AUDFEE. I modellen inklusive interaktionsvariabeln framgår att effekten av 

ESGcomb kan vara 0,002 (0,003 - 0,001) högre vid ett lågt revisionsarvode, men tyvärr var 

koefficienten ej signifikant i den utökade modellen vilket medför att vi inte kan dra några slutsatser 

från det erhållna resultatet. Koefficienten för interaktionsvariabeln visar hur effekten av ESGcomb 

förändras om revisionsarvodet ökar med ett steg, det vill säga det logaritmerade revisionsarvodet. 

Koefficienten är liten på -0,000236 men att den är negativ tyder på att ju större revisionsarvodet är 

desto mindre är effekten av CSR-aktiviteter på företagsvärdet. Samtidigt ger standard error, 0,0003, 

att koefficienten även kan vara signifikant lika med noll eftersom den verkliga koefficienten bör 

vara mellan -0,000536 och 0,000064. 
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Tabell 25. Regressionsanalys oberoende variabler och kontrollvariabler för hypotes 2 

Tobins Q (TBQ) anger och mäter företagsvärdet, ESGcomb anger ett kombinerat ESG-poäng, AUDFEE anger 

företagens debiterade revisionsarvoden och ESGcomb_x_AUDFEE avser interaktionsvariabeln mellan ESGcomb och 

AUDFEE. SIZE är den naturliga logaritmen av företagens totala antal tillgångar, LEV är den naturliga logaritmen för 

genomsnittlig skuldsättningsgrad, GROWTH anger tillväxt, BODSIZE anger antal medlemmar i företagsledningen, 

BODIND anger andel oberoende medlemmar i företagsledningen, ROA är ett lönsamhetsmått och INSIDE anger 

insiderägande. 

Flera av länderna har signifikanta skillnader jämfört med det ovanstående resultatet. Ungern är det 

land med störst negativ koefficient, från -0,398 till -0,371, vilket innebär att de har signifikant lägre 

företagsvärde än övriga länder. Även Grekland har relativt stor negativ koefficient, från -0,334 till -

0,311, och har därmed ett generellt lägre företagsvärde än övriga europeiska länder. Danmark är det 

land med störst positiv koefficient, från 0,246 till 0,256, vilket tyder på att de danska företagen har 

ett generellt högre företagsvärde. Vidare kan vi vid analys av skillnader över år se att de åren med 

signifikanta skillnader visar på ett lägre företagsvärde genom att de har en negativ koefficient under 

åren 2008–2012 samt att år 2017 har en signifikant positiv koefficient vilket tyder på att 

företagsvärdet ökat jämfört med tidigare år. 
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Tabell 26. Regressionsanalys dummy-variablerna land och år för hypotes 2 

Vi vill nu räkna ut vad effekten av CSR-aktiviteter (ESGcomb) är på företagsvärdet (TBQ) över 

hela skalan för revisionsarvodet (AUDFEE) eftersom den tidigare analysen endast visat vad 

effekten är vid lågt revisionsarvode. Variabeln AUDFEE har sitt lägsta värde på 3,56 och högsta 

värde på 15,46 (se tabell 5) varför det är inom denna skala vi kan undersöka det logaritmerade 

revisionsarvodets interaktion med företagets CSR-aktivitet. Vår tidigare analys visade att effekten 

av ESGcomb är 0,003 för ett företag som debiteras det lägsta revisionsarvodet, det vill säga 3,56 = 

ln (35) = 35 euro. Genom att vi har erhållit koefficient för ESGcomb samt hur denna effekt 

påverkas enligt interaktionsvariabelns koefficient kan vi beräkna den förväntade effekten för varje 

värde av AUDFEE inom spannet 3,56 - 15,46. Vi har valt att visa effekten med 0,5 intervall under 

hela spannet där varje värde representeras med heltal eller värdet mitt emellan två heltal. Eftersom 

ESGcomb variabeln inte var signifikant samt att multikollinearitets-testet var högt under den 

kombinerade regressionen har vi valt att genomföra beräkningen av det förväntade värdet med båda 

erhållna koefficienterna för ESGcomb och interaktionsvariabeln i programmet Excel. I figur 5 ser vi 

den förväntade effekten om koefficienten är negativ eller om den är positiv utifrån de tidigare 

genomförda regressionerna. Serie 1 representerar den förväntade effekten utifrån de enskilda 
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regressionsanalyserna medan serie 2 avser regressionen med samtliga oberoende variabler 

inkluderade. 

 

Figur 5. Diagram över förväntad effekt av företagets CSR-aktiviteter på företagsvärdet. 

4.3.3 Heteroskedasticitet 

Kontrollen för heteroskedasticitet genomfördes genom att studera residualernas spridning, där 

felmarginalerna mellan de verkliga mätvärdena och den värderade regressionslinjen granskades 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Analysen av residualernas spridningen genomfördes i SPSS där 

resultatet indikerade att övervägande delen av residualerna för variablerna var normalfördelade 

vilket enligt Djurfeldt och Barmark (2009) visar på att det inte existerar heteroskedasticitet. Den 

jämnt fördelade spridningen av värdena kallas i det här fallet istället för homoskedastisk vilket 

representerar vårt erhållna resultat (Djurfeldt & Barmark, 2009). 
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5. Diskussion 

 

I det femte kapitlet diskuteras studiens resultat med utgångspunkt ur de tidigare uppställda 

hypoteserna, för att på så vis besvara syftet med studien. Vidare diskuteras resultatet i relation 

med tidigare forskning och egna reflektioner. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att studera ett eventuellt samband mellan CSR och kostnaden för 

revision, genom att undersöka om ett företags CSR-aktiviteter har något samband med företagets 

revisionsarvode, samt att identifiera om ett företags CSR-aktivitet i kombination med 

revisionsarvodet påverkar företagsvärdet. Studiens resultat kommer att diskuteras och analyseras 

nedan utifrån studiens uppställda hypoteser, den tidigare forskningen och våra egna tolkningar. 

5.1.1 Sambandet mellan CSR och revisionsarvode, H1 

Sambandet mellan CSR och revisionsarvode har testats genom en multipel regressionsanalys där 

revisionsarvodet är den beroende variabeln och företagens CSR-aktivitet är den oberoende 

variabeln genom ett kombinerat ESG-värde samt underdimensionerna, miljö, socialt, 

ledningsfunktion samt kontroverser. Den nästan obefintliga existerande forskningen har resulterat i 

att följande hypoteser har ställts upp: 

• H1a: Företagets CSR-aktiviteter leder till ett ökat revisionsarvode. 

• H1b: Företagets CSR-aktiviteter leder till ett minskat revisionsarvode. 

• H1c: Företagets CSR-aktiviteter leder till ett oförändrat revisionsarvode.  

Vid regressionsanalyserna för studiens första hypotes visade resultaten att vår primära variabel, den 

kombinerade ESG-poängen, inte har något signifikant samband med företagens revisionsarvode 

(tabell 19: modell 1a). Däremot fann vi ett signifikant samband mellan revisionsarvodet och ESG-

dimensionerna; miljö, ledningsfunktion samt kontroverser (tabell 19: modell 2a, modell 4a & 

modell 5a). Våra resultat tyder därmed på att delar av företagens CSR-aktiviteter har ett samband 

med det debiterade revisionsarvodet, vilket leder till att vi kan anta att revisorn till viss del 

inkluderar CSR-aktiviteter i den riskbedömning revisorn utför inför prissättningen av 
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revisionsarvodet. Alternativt inkluderar revisorns företagets CSR-aktiviteter vilket påverkar den 

genomförda revisionens omfattning. 

ESG-dimensionen miljö har ett visst positivt samband med företagens revisionsarvode där en högre 

poängsättning av företagets CSR-aktiviteter leder till ett högre revisionsarvode. Vår studies resultat 

visar därmed i enlighet med tidigare studier (Sharma et al., 2018) att revisorer ser miljöinitiativ som 

något komplext som inkluderas i revisionen istället för att betrakta miljöinitiativ som 

riskreducerande. En anledning att revisionsarvodet inte minskar vid ökade CSR-aktiviteter, genom 

miljödimensionen, kan i enlighet med legitimitetsteorin vara att företagen investerar i CSR för att 

dölja bristande handlingar och erhålla legitimitet (Gwynne, 2010; Kim et al., 2014). Gällande ESG-

dimensionen miljö föreligger även risken för greenwashing, vilket handlar om att företagen 

använder felaktig och vilseledande marknadsföring för att uppfattas som bättre och mer 

miljövänliga i samhällets och intressenternas ögon (Kotler et al., 2013). En annan möjlig anledning 

till studiens resultat med det positiva sambandet kan vara att CSR-aktiviteter är mer kostsamt än 

lönsamt för företagen (Waddock & Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007). Samtidigt är vår 

studies resultat nära noll samt statistiskt signifikant vilket kan innebära att revisorn inte inkluderar 

företagets miljöengagemang i den revision som genomförs i samma omfattning som tidigare studie 

utförd i USA (Sharma et al., 2018). Det innebär att revisionsarvodet är nästintill oförändrat när 

företaget ökar sin prestation inom miljödimensionen för företagets CSR-aktiviteter inom Europa 

enligt vår studie. Denna skillnad kan bero på den existerande skillnaden kring hur starkt regelverket 

är gällande företagens CSR-aktiviteter vilket medför att det finns ett mindre behov för revisorn att 

inkludera CSR-aktiviteter i den årliga revisionen. Därmed kan studien till viss del bekräfta hypotes 

1c genom att en ökning i miljödimensionen gör en minimal ökning i revisionsarvodet, dock är även 

en liten ökning i enlighet med hypotes 1a som innebär att företagets CSR-aktiviteter ska generera 

ett högre revisionsarvode. 

Ett företag med en kompetent och bra ledning kräver i flera fall en högre revisionskvalitet vilket i 

sin tur leder till ett högre revisionsarvode (Carcello et al., 2002; Hay et al., 2006), att ESG-

dimensionen, ledningsfunktion, har ett positivt samband med revisionsarvodet är därmed i fas med 

dessa tidigare studier eftersom ett positivt samband tyder på en mer omfattande årsrevision. Den 

omfattande årsrevisionen kan vara efterfrågad av företagets ledning möjligen för att erhålla mer 

legitimitet och en trovärdigare redovisning (De Beelde & Tuybens, 2015). Vidare överensstämmer 

vår studies resultat med tidigare studier som anser att ledningen för CSR-aktiva företag har en högre 

integritet genom mindre interna fel och konflikter, samtidigt som de upplevs vara mindre sannolika 

att agera i självintresse (Webb, 2004; Beltratti, 2005; De Villiers et al., 2011). Ett företag med en 

högre rankad ledning inom ESG-dimensionen kan därmed förväntas ha ett högre revisionsarvode 
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genom att ledningen inte agerar i självintresse genom att minimera kostnaderna för revision. Utifrån 

revisorns perspektiv kan istället en kompetent och bra ledning leda till en reducerad revisionsrisk 

genom att revisorn inkluderar en utvärdering av företagets ledning vid bedömning av företagets 

affärsrisk (Cohen & Hanno, 2000; Sharma et al.,2008). Vid en sådan riskreducering bör en bättre 

rankad ledningsfunktion istället visa ett negativt samband med revisionsarvodet. Att studien ändock 

visar ett positivt samband tyder på att den begärda revisionen totalt sett har en större påverkan än 

den riskreducering samma faktor kan generera. Vårt resultat indikerar därmed till att en bättre 

rankad ledningsfunktion inom ESG sammanfaller med ett högre revisionsarvode. 

Vår studie visar även på ett positivt signifikant samband mellan andelen oberoende medlemmar i 

ledningen och revisionsarvodet. En beroende medlem i ledningen representerar en person som är 

involverad i företagets verksamhet genom att äga aktier eller arbeta inom företaget. En högre andel 

oberoende medlemmar medför därmed ett högre revisionsarvode. Vårt erhållna resultat stöds av 

Carcello et al. (2002) och Hay et al. (2006) som menar att oberoende medlemmar i 

företagsledningen har en tendens att begära ytterligare revision från revisorn för att skydda sitt eget 

rykte, vilket på så vis leder till ett ökat revisionsarvode. Det med grund i att en oberoende medlem 

har en större agentkostnad gentemot företagets intressenter genom att de kan antas agera efter eget 

intresse och inte för företagets bästa (Barnea & Rubin, 2010; Deegan & Unerman, 2011). Därmed 

ger en högre andel oberoende medlemmar i ledningen en större efterfrågan på revision vilket 

medför ett högre revisionsarvode. 

ESG-dimensionen kontroverser visade på ett signifikant negativt resultat. Resultatet tyder därmed 

på att ett högre värde inom kontroversdimensionen leder till ett lägre revisionsarvode. Dimensionen 

för kontroverser representerar mediala skandaler, rättsprocesser eller böter relaterat med de övriga 

ESG-dimensionerna; miljö, socialt och ledningsfunktion (Thomson Reuters, 2019). Poängen inom 

kontroversdimensionen påverkas negativt för ett företag utsatt för en kontrovers under det 

föregående året. Det medför att ett företag utan några kontroverser alls erhåller den högsta poängen 

medan ett utsatt företag erhåller en lägre poäng. Våra resultat tyder därmed på att ett företag med 

mer kontroverser är utsatt för en större revisionsrisk vilket revisorn tar med i bedömningen av 

företaget, som i sin tur leder till ett högre revisionsarvode för de företag som är utsatta för 

kontroverser (Simunic, 1980, Sharma et al., 2018). Utsatthet för kontroverser som ökar 

revisionsrisken och därmed revisionsarvodet kan enligt Simunic (1980) bero på att den högre 

revisionsrisken medför ett ökat behov av en mer grundlig revision tillsammans med fler 

granskningsåtgärder av revisorn. Ett högre revisionsarvode debiteras i de fallen när kontroverser 

förekommer för att kompensera den ökade risken som revisorn utsätts för då revisionen blir med 

komplex (Simunic, 1980). När ett företag utsätts för kontroverser har det inverkan på företagets 
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strategiska positionering inom CSR, samtidigt som det kan påverka företagets relationer med dess 

intressenter (ISA 330; Knechel, 2007). Därmed är det rimligt att revisorn inkluderar företagets 

kontroverser relaterat med företagets CSR-aktiviteter vid den riskbedömning som utförs vid 

årsrevisionen vilket i sin tur påverkar revisionsarvodet. Enligt ramverket ISA 315 och ISA 330 ska 

revisorn identifiera företagets affärsrisk. En ökad upplevd risk i samband med CSR-aktiviteter ska 

enligt ramverken öka revisionsprocessen vilket medför ett högre revisionsarvode. 

Vi finner även att ett företag i en miljökänslig bransch betalar ett lägre revisionsarvode relativt ett 

företag inom en annan bransch. I den generella regressionen, modell 1a-5a, har dummy-variabeln 

för miljökänslig bransch en negativ koefficient mellan -0,083 och -0,077. Det erhållna resultatet kan 

bero på att revisorn uppfattar en mindre risk i samband med att det finns andra oberoende 

övervaknings- och verkställande mekanismer inom miljökänsliga branscher (Casey & Grenier, 

2015). Detta är i enlighet med Sharma et al. (2018) studie på amerikanska företag, där resultatet 

visar på att företagens bransch har ett negativt samband med dess debiterade revisionsarvode, där 

företagen som agerar inom en miljökänslig bransch betalar ett lägre revisionsarvode än de 

resterande företagen som tillhör branscher som ej klassificeras som miljökänsliga. 

Vidare finner vi dessutom likt tidigare studier (Choi et al., 2008; Hay et al., 2006; Palmrose, 1986; 

Simunic, 1980) att företagets storlek är positivt relaterat med revisionsarvodet och står för en stor 

del av förklaringen vid ett ökat revisionsarvode, genom att koefficienten i samtliga regressioner är 

hög. Företagets storlek representerar företagets komplexitet varför det var väntat att ge ett positivt 

samband (Choi et al., 2008; Palmrose, 1986; Simunic, 1980). Likaså är variabeln för företagets 

kostnad för icke-revisionstjänster positivt relaterat med revisionsarvodet vilket innebär att ett 

företag med hög kostnad för icke-revisionstjänster även har ett högre revisionsarvode. Det kan tyda 

på att ledningen för ett företag som anlitar revisorn för övriga tjänster samtidigt kräver en grundlig 

revision av redovisningen (Sharma et al., 2018). Vår studies resultat visar vidare att variabeln som 

anger om det är revisionsuppdragets initiala år istället har ett negativt samband med 

revisionsarvodet, vilket tyder på att revisionsarvodet är lägre under det initiala året för revisorns 

revisionsuppdrag. Resultatet går emot vår diskussion i teorikapitlet där de tidigare genomförda 

studierna som presenteras menar att revisorn initialt vid ett revisionsuppdrag genomför en mer 

grundlig bedömning och granskning av företagets verksamhet, det på grund av att den externa 

revisorn inte är bekant med verksamhetens miljö och natur (Choi et al., 2008; Hay et al., 2006; 

Palmrose, 1986; Simunic, 1980). Den mer komplexa och ingående granskningen av revisorn under 

det inledande året av revisionsuppdraget leder därmed enligt forskarna till att det debiterade 

revisionsarvodet ökar (Choi et al., 2008; Hay et al., 2006; Palmrose, 1986; Simunic, 1980). Vårt 

erhållna resultat tyder däremot på att revisorn inledningsvis är försiktig vid prissättningen av 
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revisionsuppdraget vilket kan bero på att revisorn inte vill förlora kunderna eller förvärva nya 

kunder på en konkurrensutsatt revisionsmarknad. Samtidigt kan vår studies resultat ur 

företagsledningens perspektiv innebära att de inledningsvis vill testa och kontrollera den nya 

revisorn genom ett mindre omfattande revisionsuppdrag under det inledande året, eller att 

företagens ledning systematiskt söker det mest förmånliga alternativet kostnadsmässigt. Det lägre 

revisionsarvodet under det inledande året för revisionsuppdraget kan även spegla den rådande 

konkurrensen på marknaden där revisionsbyråer lockar sina klienter med ett lägre pris än den 

föregående revisionsbyrån. Genom att vår studie endast innefattar de största revisionsbyråerna, Big-

4, undviker vi att resultaten påverkas av systematiskt högre priser från en grupp med en 

produktdifferentiering genom ett välkänt varumärke förknippade med kvalitativa tjänster (Francis & 

Stokes, 1986). Genom att urvalet består av publika marknadsnoterade företag är dessutom urvalet 

homogent genom ett segment med stora reviderade företag (Carson et al., 2004). Resultaten kan 

därmed grundas i att det existerar en fungerande konkurrens på revisionsmarknaden för vårt urval 

inom Kontinentaleuropa, vilket motsäger Francis och Stokes (1986) studie som konstaterade att ett 

konkurrensutsatt revisionsarvode saknas inom det större segmentet för stora marknadsnoterade 

företag. 

Sammantaget existerar flera skiljaktigheter mellan vår studie och den tidigare forskningen av 

Sharma et al. (2018), vilket kan antas bero på att vår studie har ett mindre urval i jämförelse med 

urvalsstorleken i deras studie. En möjlig förklaring kan tänkas vara att samtliga 

kontinentaleuropeiska länder är intressentorienterade, vilket kan resultera i olika samband mellan 

företagens CSR-aktiviteter och företagets revisionsarvode. Vår studies resultat tyder på att endast en 

del av ESG-dimensionerna har ett signifikant samband med företagets revisionsarvode. Enligt vår 

studie erhölls ett signifikant resultat på att det existerar ett positivt samband mellan företagets 

debiterade revisionsarvode och ESG-dimensionerna; miljö och ledningsfunktion. Det tyder på att 

revisorn inkluderar företagets CSR-arbete i bedömningen av företagets affärsrisk som något 

komplext som kräver ett mer omfattande arbete vilket medför att revisionsarvodet blir högre vid 

företagets årsrevision. Revision med tillhörande riskanalys är dock ett komplext fenomen varför 

resultat som erhålls även med ett stort antal relevanta kontrollvariabler behöver tolkas med 

försiktighet. Vårt resultat går därmed emot den tidigare forskningen som menar att revisorn 

uppfattar CSR som riskreducerande genom att företagets CSR-aktivitet medför att de då uppfattas 

som välskötta och bra reglerade, samt att risken för felaktig rapportering i de fallen anses vara lägre 

vilket gör att behovet av revision minskar (Beltratti, 2005; De Villiers et al., 2011; Webb, 2004). 

Samtidigt finns studier som stödjer vårt erhållna resultat där CSR-aktiviteter kan anses leda till 

svårigheter gällande företagets fortlevnad, vilket kan innebära att företagen därför framställer 
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felaktiga rapporter och att revisionsrisken och revisionsarvodet därmed höjs (Sharma et al., 2018). 

Vår studies resultat indikerar därmed att revisorn i viss mån betraktar CSR-aktiviteter som ett 

komplext ämne som innebär en ökad revisionsrisk, vilket kräver större revisionsarbete och således 

ett ökat revisionsarvode. Därmed kan vi bekräfta hypotes 1a, att företagets CSR-aktiviteter leder till 

ett ökat revisionsarvode. Av samma anledning kan vi förkasta hypotes 1b, att företagets CSR-

aktiviteter leder till ett minskat revisionsarvode, eftersom föreliggande studie inte erhållit ett 

signifikant resultat att företagets CSR-aktiviteter kan reducera revisionsarvodet. På grund av 

avsaknaden av signifikanta resultat som kan passera noll misslyckas vi förkasta eller bekräfta 

hypotes 1c, att företagets CSR-aktiviteter leder till ett oförändrat revisionsarvode. 

5.1.1.1 Sambandet mellan CSR och revisionsarvode indelat mellan miljökänslig bransch och 

annan bransch, H1 

Vid den jämförande analysen erhöll regressionsmodellerna, 1b-5b, för ett företag inom en 

miljökänslig bransch en högre förklaringsgrad än regressionsmodellerna, 1c-5c, för en annan 

bransch. Det tyder på att vår riskbaserade modell stämmer mer in på de företag som agerar inom en 

miljökänslig bransch genom att förklara variationen i revisionsarvodet till större grad än för övriga 

branscher. Flera av våra variabler representerar olika faktorer som kan påverka revisorns 

riskbedömning genom att de representerar klientens verksamhet och dess omgivning (ISA 330; 

Knechel, 2007; Sharma et al., 2018). Att regressionsmodeller därmed har en högre förklaringsgrad 

för ett företag inom en miljökänslig bransch tyder på att revisorn inkluderar dessa faktorer i större 

grad vid den riskbedömning som genomförs i samband med den årliga revisionen. Samtidigt ger vår 

primära variabel, den kombinerade ESG-poängen, inget signifikant samband med företagets 

revisionsarvode i den jämförande analysen i modell 1b och modell 1c, vilket även var fallet i den 

heltäckande regressionsmodellen 1a. Det tyder på att måttet för det kombinerade ESG-värdet inte 

kan användas som förklaring för variationen av revisionsarvodet inom Europa. Samtidigt erhölls 

däremot signifikanta resultat för några av de enskilda ESG-dimensionerna vilket medför att de 

enskilda variablerna kan ha en förklaring till variationen i revisionsarvodet. 

Vid analysen för företag inom en miljökänslig bransch erhölls ett starkare signifikant samband med 

ESG-dimensionerna; miljö och kontroverser. Samtidigt blev ledningsfunktionen ej signifikant inom 

företagen som agerar inom de miljökänsliga branscherna och istället var den sociala dimensionen 

statistiskt signifikant. Det medför att för de företag som agerar inom en miljökänslig bransch anser 

revisorn att företagets CSR-aktiviteter i större utsträckning ska inkluderas i revisionsprocessen. Det 

kan bero på att det sedvanliga inom klientens bransch skiljer sig från övriga branscher när de är 

klassade som miljökänsliga, eftersom tidigare studier har visat att företagets bransch påverkar både 
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hur företagets CSR-arbete värderas men även hur stort revisionsarvode som debiteras (Knechel, 

2007; Sharma et al., 2018). Det starkare sambandet är därmed även i linje med ramverket i ISA 315 

och ISA 330 genom att revisorn bedömer företagets affärsrisk utifrån sedvänjan inom den bransch 

som företaget agerar inom. 

Samtidigt tyder ledningens storlek för de miljökänsliga branscherna på ett negativt samband med 

revisionsarvodet genom ett signifikant resultat. Därmed kan vi anta att en större ledning agerar i 

mer självintresse än en mindre ledning genom att en större ledning sammanfaller med ett lägre 

revisionsarvode. Vidare kan en större ledningsgrupp leda till en ökad affärsrisk genom en ineffektiv 

styrning, där studier visar att styrelsens storlek kan påverka företagens CSR-aktiviteter genom 

försämrad kommunikation och beslutsfattning (Carcello et al., 2002; Hay et al., 2006). Utifrån 

revisorns riskbedömning bör det leda till en mer omfattande revisionsprocess men att vi istället 

finner ett negativt resultat tolkar vi bero på ledningens val att efterfråga lägre revisionskvalitet vid 

en större ledning. Detta genom att ett lägre revisionsarvode tyder på en mindre omfattande revision 

vilket kan bero på ledningens efterfrågan på revision av revisorn för företagen inom en miljökänslig 

bransch. 

För de branscher som ej är miljökänsliga erhölls enbart signifikant samband med revisionsarvodet 

genom ESG-dimensionerna; ledningsfunktion samt kontroverser. Vi kan utifrån detta se att 

påverkan från företagets miljöaktiviteter minskar för de övriga branscherna i jämförelse med de 

miljökänsliga branscherna. Det kan tolkas som att revisorn inkluderar företagets CSR-aktiviteter i 

större grad med de företag inom en miljökänslig bransch än vid revision för företagen som agerar 

inom en bransch utan en stor miljöpåverkan. På grund av avsaknad av statistiskt signifikanta 

resultat för resterande ESG-dimensioner gällande företagens CSR-aktivitet inom de övriga 

branscherna kan vi inte dra några ytterligare slutsatser eller generalisera det erhållna resultatet för 

hela populationen. Däremot visar variabeln för andelen oberoende medlemmar i företagsledningen 

på ett positivt samband med revisionsarvodet genom ett signifikant resultat. Samtidigt som inga 

signifikanta resultat erhölls för variabeln som anger andelen oberoende medlemmar i 

ledningsgruppen vid regressionsanalys med de miljökänsliga branscherna. Resultatet visar att en 

högre andel oberoende medlemmar i ledningen för företagen som ej klassificeras som miljökänsliga 

leder till ett ökat revisionsarvode. Ett mer logiskt antagande vore istället att företagen i de 

miljökänsliga branscherna med en stor påverkan på miljön och med en stor andel oberoende 

medlemmar i företagsledningen har ett större behov av ytterligare revision för att skydda sitt rykte. 

Vidare betraktar företagens intressenter enligt Barnea och Rubin (2010) samt Deegan och Unerman 

(2011) ledningens oberoende medlemmar som mer benägna att agera efter sitt eget intresse och inte 

med företagets bästa i fokus. Eftersom de företagen som har en stor miljöpåverkan ständigt och 
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grundligt bevakas av samhället och därför behöver bevisa att de agerar i enlighet med samhällets 

och intressenternas förväntningar, samt det sociala kontraktet. 

Resultaten i den jämförande regressionen visar att revisionsuppdragets initiala år ger statistiskt 

säkerställt samband för företagen inom annan bransch samtidigt som resultatet för miljökänslig 

bransch är insignifikant. Resultatet påvisar ett negativt samband med innebörden att 

revisionsarvodet under det initiala året för revisorns revisionsuppdrag är lägre för de branscherna 

som ej är kategoriserade som miljökänsliga. Resultatet var i enlighet med regressionen för hela 

urvalet samtidigt erhölls inga signifikanta resultat för företagen som agerar inom en miljökänslig 

bransch varför inga säkra slutsatser kan dras om skillnader mellan dessa grupper. 

5.1.2 Sambandet mellan företagsvärdet och interaktionen mellan CSR och revisionsarvode, 

H2 

Efter det att vi i vår första hypotes har studerat sambandet mellan CSR och revisionsarvodet vill vi i 

den andra hypotesen studera hur företagens CSR-aktiviteter i interaktion med revisionsarvodet 

påverkar företagets värde. Följande hypotes har därmed formulerats: 

• H2: Revisionsarvodet i interaktion med företagets CSR-aktiviteter har en positiv effekt på 

företagets värde. 

Första steget i analysen var att studera företagets CSR-arbete samt revisionsarvodets effekt på 

företagsvärdet. Den multipla regressionen, modell 6, genomfördes tillsammans med sju 

kontrollvariabler. De båda oberoende variablerna, för företagets CSR-aktiviteter och 

revisionsarvodet, har enskilt ett positivt samband med företagsvärdet. Företagets CSR-aktivitet kan 

enligt Attig et al. (2013) påverka företagets relationer med intressenterna positivt, vilket kan 

resultera i att viktiga immateriella tillgångar erhålls samt att företagets sannolikhet för fortlevnad 

ökar. Dock visade det kombinerade ESG-värdet ett väldigt litet samband varför det inte förklarar 

förändringen i företagsvärdet i stor grad. Revisionsarvodet har däremot ett större positivt samband 

vilket är i linje med tidigare studier (Hay et al., 2006; Stanley, 2011). Revisorn har en viktig roll i 

skapande av legitimitet för företaget gentemot dess intressenter samt minskar 

informationsasymmetrin mellan ledningen och dess intressenter (Aschauer & Quick, 2018; Kim et 

al., 2014; Knechel, 2007). Våra resultat bekräftar därmed att ett högre revisionsarvode kan öka 

företagsvärdet. Företagets storlek och skuldsättningsgrad har ett signifikant negativt samband med 

företagsvärdet. Variabeln för företagets storlek representeras av företagets totala tillgångar vilket 

även är nämnaren i beräkningen för Tobins Q genom att företagets balansomslutning och företagets 

totala tillgångar har samma värde. Det är därmed naturligt att den har ett negativt samband med den 
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oberoende variabeln genom att en större nämnare ger ett lägre resultat för Tobins Q. Även 

företagets skuldsättning ingår i beräkningen av Tobins Q vilket medför ett naturligt negativt 

samband med måttet för företagsvärdet som används i denna studie. Företagets tillväxt och 

avkastning har ett positivt samband med företagsvärdet, där inget av dessa resultat var förvånande. 

De båda variablerna representerar företagets lönsamhet vilket även tidigare studier funnit positivt 

relaterat med företagsvärdet (Castro et al., 2010; Coles et al., 2008; Garcia- Jo & Harjoto, 2011; 

Yermack, 1996). Variabeln för företagets tillväxt mäter hur företagets försäljning har förändrats 

jämfört med föregående år. Därmed tyder resultaten på att ett företag som ökar sin försäljning har 

ett högre företagsvärde relaterat med företagets bokförda kapital. 

Vid införandet av interaktionsvariabeln mellan företagets CSR-aktivitet och det debiterade 

revisionsarvodet tillsammans med de enskilda variablerna för CSR-aktiviteter och revisionsarvode i 

modell 8 ökade inte modellens förklaringsgrad. Dock kvarstod de tidigare erhållna signifikanta 

resultaten för företagets storlek, skuldsättningsgrad, tillväxt och avkastning. Vid utförda 

multikollinearitets-test fann vi höga värden för modell 8 mellan de oberoende variablerna (se tabell 

18) varför de erhållna resultaten bör beaktas med stor försiktighet eftersom en multikollinearitet kan 

påverka regressionsmodellens förmåga att urskilja variablernas enskilda samband med den 

beroende variabeln. Den vetskapen i kombination med att koefficienten kan vara signifikant lika 

med noll leder till att vi förkastar studiens andra hypotes med stor försiktighet. Det tyder på att 

investerare eventuellt inte värderar företagets CSR-arbete högre vid kombinerat högre 

revisionsarvode vid handel av aktier. Vår slutsats är därmed att revisionsarvodets storlek har enskilt 

ett positiv samband med företagsvärdet men i interaktion med företagets CSR-aktiviteter har 

revisionsarvodet möjligen ingen effekt på företagsvärdet. Det erhållna resultatet kan enligt oss 

tänkas bero på och indikera att företagens intressenter inte tar företagens CSR-aktiviteter i 

beaktande vid den externa företagsvärderingen. Vilket stöds av tidigare studier som visar att enbart 

en fjärdedel av professionella investerare tar icke-finansiell information, såsom CSR-aktiviteter, 

med i övervägandet inför ett investeringsbeslut och att endast 10 procent av internationellt 

professionella investerare erhåller en formell träning i hur de ska väga in CSR-aktiviteter i 

investeringsanalyser (Friede et al., 2015). Det positiva sambandet mellan revisionsarvodet enskilt 

och företagsvärdet tyder på att investerare värderar att företagets räkenskaper har reviderats 

grundligt av en revisor. Därför är det förvånande att vi inte fann starkare bevis på att även 

grundligare reviderad CSR-aktiviteter värderas högre vid förekomst av ett högre revisionsarvode. 
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens syfte samt praktiska och teoretiska bidrag. Vidare 

redogörs för studiens trovärdighet och relevans, studiens begränsningar samt förslag till fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Studiens slutsats 

Första delen av studiens syfte var att undersöka ett eventuellt samband mellan ett företags CSR-

aktiviteter och revisionsarvodet. Genom att undersöka hur externa revisorer värdesätter CSR-

initiativ vid granskning av företagens finansiella rapporter kan vi identifiera om det inte har 

någon påverkan alls, förmildrar den upplevda sannolikheten för potentiella affärsrisker eller ökar 

den upplevda sannolikheten för potentiella affärsrisker. Tidigare studier har studerat CSR (Chen 

et al., 2016; Du et al., 2018; Gupta & Krishnamurti, 2016) och revisionsarvode (Hay et al., 2006) 

i samband med andra faktorer. Däremot har enbart, oss veterligen, en tidigare studie undersökt 

om ett företags miljöprestation är relaterat till det debiterade revisionsarvodet vilken är 

genomförd i USA, där endast företagen i USA studerades (Sharma et al., 2018). Därmed skiljer 

sig vår studie från deras i två avseenden; vår studie undersöker alla delar inom företagets 

hållbarhetsarbete relaterat mot CSR samt på en ny marknad med andra redovisningsstandarder 

genom att europeiska länder följer den kontinentaleuropeiska modellen och USA följer den 

Anglo-amerikanska modellen. Denna studies resultat visar på att det finns ett samband mellan 

delar av företagets CSR-arbete och revisionsarvodet för europeiska företag, vilket stöds av 

resultatet från Sharma et al. (2018) studie. Detta även fast det existerar skillnader mellan länderna 

bland annat genom olika redovisningsstandarder, då de amerikanska bolagen tillämpar den 

Anglo-amerikanska modellen och de europeiska bolagen främst tillämpar den 

kontinentaleuropeiska modellen (Deegan & Unerman, 2011). 

Vi misslyckades bevisa ett samband mellan det kombinerade ESG-värdet samtidigt som de 

enskilda ESG-dimensionerna till viss del visade på signifikanta samband. Därmed visar studien 

att några av de enskilda ESG-dimensionerna har en bättre förklaringsgrad än det kombinerade 

ESG-värdet för variationen på revisionsarvodets storlek. Där ESG-dimensionerna; miljö 

(ESGenv) och ledningsfunktion (ESGcg) har ett signifikant positiv samband med 

revisionsarvodet. Det erhållna resultatet stödjer hypotes 1a och studiens slutsats genom att bevisa 

att CSR har ett samband med företagens debiterade revisionsarvode. Studiens slutsats blir därmed 
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att det till viss del existerar ett samband mellan några av ESG-dimensionerna och företagets 

revisionsarvode. Resultaten tyder därmed på att revisorn inkluderar företagets CSR-aktiviteter i 

den årliga revisionen vilket medför att ett företaget med högre värden inom dimensionen miljö 

erhåller ett högre revisionsarvode. Sambandet mellan ledningsfunktionen och ett högre 

revisionsarvode kan istället tyda på att en mer proffessionell ledning kräver utförligare revision 

med högre kvalitet av revisorn vilket medför ett högre revisionsarvode. Resultatet stöds av 

tidigare studier vilka konstaterat att en mer professionell ledning kräver högre kvalitet på den 

externa kvalitetssäkringen genom revision (Carcello et al., 2002; Hay et al., 2006). 

Andra delen av vårt syfte var att identifiera om företagsvärdet påverkas av företagets CSR-

aktivitet i interaktion med det debiterade revisionsarvodet. Interaktionen representerar den 

externa kvalitetssäkringen av företagets CSR-aktiviteter vilket enligt tidigare studier kan påverka 

investerarens värdering av företaget (Friede et al., 2015; Higgs & Skantz, 2006; Sharma et al., 

2018). Tidigare studier har visat på ett positivt samband mellan företagets debiterade 

revisionsarvode och företagets marknadsvärde (Higgs & Skantz, 2006). Där studiernas resultat 

innebär att investerare uppfattar inkluderingen av CSR-arbete som värdefullt. Ett högre 

revisionsarvode kan därmed indikera att företagets CSR-arbete och ekonomiska konsekvenser är 

granskade, vilket i sin tur kan ge uttryck för trovärdighet och göra att investerare placerar ett 

högre värde på företaget (De Beelde & Tuybens, 2015; Higgs & Skantz, 2006). Vår studie går 

emot de tidigare genomförda studierna genom att finna att det inte finns något samband mellan 

företagets CSR-arbete i relation med revisionsarvodet och företagsvärdet. Dock är dessa resultat 

ej helt tillförlitliga då det existerar hög multikollinearitet vilket kan påverka regressionens 

identifikation av de olika variablernas enskilda påverkan på den beroende faktorn vilket medför 

att vi inte med säkerhet kan styrka studiens andra hypotes. 

6.2 Studiens bidrag 

Nedan kommer studiens praktiska och teoretiska bidrag att presenteras. Där studiens praktiska 

bidrag främst är till företagets ledning gällande de ekonomiska effekterna som införandet av CSR-

aktiviteter i verksamheten kan innebära. Vidare bidrar studien till litteraturen genom att undersöka 

hur sambandet mellan CSR och revisionsarvode ser ut hos de europeiska företagen samt hur de 

båda i interaktion kan påverka företagsvärdet. 

6.2.1 Studiens praktiska bidrag 

Denna studies praktiska bidrag hjälper företagets ledning att fatta ekonomiska beslut kring val att 

införa hållbart företagande i verksamheten genom identifikation på dess samband med 
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revisionsarvodet. Högsta ledningen i företagen behöver vara väl insatta i vad ett uppfyllande av 

företagens samhällsansvar kan medföra för positiva och negativa effekter i flera plan för att 

kunna genomföra relevanta välgrundade beslut. Vår studie stödjer tidigare studier som visar att 

CSR har en påverkan på företagens intressenter vid val att investera i företagen, genom att 

intressenterna föredrar företag som arbetar med långsiktig hållbarhet. Studien visar även att CSR-

arbete har ett samband med företagens revisionsarvode, vilket därmed är betydelsefull och viktig 

kunskap för företagsledningen att ta i beaktande vid beslut om företagens CSR-aktiviteter. 

Vidare resulterar studien i ett praktiskt bidrag till företagens intressenter som är intresserade av 

CSR och betraktar det samt socialt ansvar som viktigt. Resultatet av studien kan bidra och 

understödja intressenterna vid beslut gällande vilka av företagens som engagerar sig i CSR och 

som tar ansvar för påverkan som företagens verksamhet har på samhället och miljön. Dessa 

insikter är vidare betydelsefulla för intressenterna vid deras val av eventuell investering i 

företagen. 

6.2.2 Studiens teoretiska bidrag 

Studien är den första som studerar sambandet mellan CSR-arbete och revisionsarvode på 

europeiska företag. Den tidigare genomförda studien och forskningen som finns har genomförts 

på företag i USA samt enbart behandlat miljödimensionen (Sharma et al., 2018). Företagens 

styrning skiljer sig åt mellan olika marknader vilket gör att studien genom att studera sambandet i 

en europeisk kontext bidrar med forskning på ytterligare en marknad. Vidare är studien unik 

genom att inga tidigare studier har genomförts i Europa för detta samband. Vår studie bidrar 

därmed med ytterligare empirisk forskning angående sambandet mellan CSR-arbete och 

revisionsarvode, samt fyller det existerande forskningsgapet gällande europeiska företag. 

Studien undersöker om företagets arbete med CSR har någon koppling till revisionsarvodet. Vid 

analys av tidigare genomförd forskning inom forskningsområdet framgår en saknad av mer 

empiriska bevis och där ytterligare forskning inom ämnet därmed efterfrågas. Studien bidrar både 

till litteraturen om revisionsarvode och CSR genom att studera om kostnaden för revisionen 

påverkas positivt, negativt eller inte alls av att företagen är verksamma inom arbete gällande 

CSR. Inom hållbarhetsforskningen ökar vetskapen om CSR-aktiviteters effekter. Vidare grundas 

vår studie i antagandet att redovisningen primärt har en värderingsroll. Genom att redovisningen 

har en värderingsroll blir revisorns kvalitetsgranskning en viktig faktor för att syftet i rollen ska 

uppfyllas. Att därmed få vetskap om vad som driver revisorns val blir en viktig kunskap för 

intressenter och andra aktörer som använder redovisningsinformation. 
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Vidare undersöker studien om CSR-aktiviteter har något samband med företagets debiterade 

revisionsarvode genom att studera både det kombinerade CSR-måttet samt de olika CSR-

dimensionerna enskilt. Studien är därmed unik och bidrar ytterligare till redovisningslitteraturen 

genom att på så vis identifiera vilka av CSR-dimensionerna som påverkar företagens 

revisionsarvode negativt respektive positivt. Vi har uppmärksammat att sambandet mellan CSR 

och revisionsarvodet är komplext och att det kombinerade CSR-måttet inte enbart kan användas 

vid redogörelse för sambandet, med anledning att sambandet påverkas av och skiljer sig åt mellan 

de olika CSR-dimensionerna. 

6.3 Studiens trovärdighet, giltighet och relevans 

Studien har utgått från en hypotetisk-deduktiv forskningsansats, vilket innebär att studien utgår 

från befintlig teori och forskning ur vilken det sedan deduceras satser om vad som ska inträffa om 

hypotesen är sann (Lindholm, 1999). Eftersom studien därmed bygger på och använder tidigare 

genomförd forskning kan den antas vara kumulativ vilket ökar dess trovärdighet. Som 

datainsamlingsmetod har databasen Thomson Reuters använts för att samla in data från 

europeiska börsnoterade bolag. Thomson Reuters Datastream är en av de största databaserna i 

världen för information om ESG (Thomson Reuters, 2019) där den insamlade datan bygger på 

företagens egna finansiella rapporter och där inga subjektiva bedömningar därmed görs, vilket 

gör att datan som erhållits därifrån håller hög kvalitet samt är objektiv och trovärdig. 

Studien har utgått från ett icke-slumpmässigt urval genom att inhämta data från Thomson Reuters 

Datastream, vilket kan kritiseras med anledning att urvalet därmed inte sker slumpmässigt vilket 

enligt Bryman och Bell (2017) samt David och Sutton (2017) är viktigt för dess 

generaliserbarhet, slumpmässighet är även en viktig del i kvantitativ forskning. Bryman och Bell 

(2017) menar att ett slumpmässigt urval är att föredra för att studiens resultat ska kunna 

generaliseras till populationen. Studiens generaliserbarhet och giltighet påverkas därmed negativt 

av att urvalet är icke-slumpmässigt, med anledning att resultatet då kan visa en felaktig bild som 

inte är stämmer överens med populationen (Bryman & Bell, 2017). Trots det är ett icke-

slumpmässigt urval en välanvänd och accepterad metod (Bryman & Bell, 2017). För att studiens 

resultat ska vara generaliserbart är det även av betydelse att urvalet är stort (Bryman & Bell, 

2017; David & Sutton, 2017). Studiens urval under en tioårs period bestod därmed av 2029 

observationer för hypotes 1 samt 3019 observationer för hypotes 2. Vidare är det gällande 

studiens generaliserbarhet även viktigt att beakta studiens kvalitet, vilket vi gjorde genom att 

använda en bortfallsanalys som visade att fördelningen av urvalet överensstämmer med 
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populationen och därmed påverkar dess generaliserbarhet positivt (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Studiens resultat kan därmed generaliseras till europeiska börsnoterade företag. 

Gällande relevans är CSR och revisionsarvode två aktuella ämnen i dagens samhälle. CSR har 

under den senaste tiden utvecklats till ett viktigt ämne inom företagsekonomin genom att 

företagens externa intressenter har blivit mer uppmärksamma på företagens arbete med långsiktig 

hållbarhet. De begär en mer öppen redovisning av företagen och kräver i större utsträckning att 

företagen integrerar CSR-ansvar i strategierna (Cohen et al., 2011; Du et al., 2018). Vidare 

beslutade även EU nyligen om ett nytt direktiv (2014/95/EU) som handlar om att stora och 

börsnoterade företag ska redovisa sitt arbete med hållbarhet. Där målet med EU-direktivet 

(2014/95/EU) är att intressenter ska kunna fatta relevanta beslut baserat på grundlig och aktuell 

information. Det nya EU-direktivet anser vi därmed gör vårt forskningssyfte mer relevant. 

6.4 Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 

Den här studien använder sekundärdata inhämtat från Thomson Reuters Datastream vilket som 

tidigare sagt innebär att vi som forskare inte har lika stor kontroll över innehållet som vid 

insamling av primärdata och därmed inte helt och hållet kan garantera den insamlade datans 

kvalitét (Bryman & Bell, 2017). Däremot anses Thomson Reuters Datastream vara en av de 

största databaserna i världen (Thomson Reuters, 2019) som därmed är oerhört välanvänd och 

tillförlitlig. Dessutom är den inhämtade datan fri från subjektivitet genom att de grundas på 

företagens egna finansiella rapporter. Om tiden funnits hade vi däremot velat komplettera vår 

kvantitativa studie med någon kvalitativ metod för att även kunna inkludera de företagen som 

inte offentligt redovisar sitt arbete med CSR. Vidare anser vi att det även hade varit intressant att 

inkludera revisorernas egna tankar och erfarenheter gällande CSR-arbete och hur de använder 

denna information i bedömningen av företagets affärsrisk. Vårt förslag till fortsatt forskning är 

därmed att använda exempelvis kvalitativa intervjuer eller fältstudier för att få in revisorernas 

sida och syn på ämnet, samt en del av de i nuläget exkluderade företagen.  Därmed begränsas 

studien av insamlingens utformning och de undersökta uppgifterna, genom att datainsamlingen 

begränsas till de publicerade uppgifterna på företagens hemsidor, årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter. Alla de faktorer som berör mänskliga egenskaper som exempelvis lednings 

beslutsfattande är exkluderade från studien, bland annat på grund av att den informationen inte 

kan framställas genom kvantitativa variabler. Studiens resultat är därmed begränsad till den 

tillgängliga datan, vilket gör att tillgång till en internationell och tillförlitlig databas är nödvändigt 

för att fånga hela CSR-marknaden. 



 

88 

 

En ytterligare begränsning som vi anser existerar med vår studie är att den enbart inkluderar de 

stora, börsnoterade företagen. Det med anledning att Thomson Reuters Datastream, vilket 

använts som databas, enbart innehåller data från de företagen som är börsnoterade, de mindre 

icke-börsnoterade företagen fanns därmed inte tillgängliga för oss. Urvalet gör att det därför kan 

vara problematiskt att generalisera studiens resultat till den totala populationen med alla olika 

typer av företag, både börsnoterade och icke-börsnoterade. Vårt förslag till fortsatt forskning är 

därmed att använda en annan datainsamlingsmetod för att på så vis kunna inkludera och studera 

alla företagen och erhålla ett mer generaliserbart resultat. 

Mätningen av de effekter som CSR-aktiviteter ger upphov till är ett omdiskuterat ämne där 

måtten som används skiljer sig åt (Valiente et al., 2012). Studien använder Thomson Reuters 

ESG-mått för att mäta företagens arbete med CSR samt rapportering av CSR, med anledning att 

samtliga data är inhämtad från Thomson Reuters Datastream. Samtidigt menar Valiente et al. 

(2012) att forskare borde använda mått som är framtagna av en tredje part för att tillgången till 

oberoende data och jämförbarheten ska öka. Däremot har vi vid analys av tidigare genomförda 

studier uppmärksammat att ESG måttet är vanligt förekommande i tidigare forskning och att 

måttet betraktas vara tillförlitligt (Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2011; El Ghoul et al., 2011). 

Vidare anser vi liksom Valiente et al. (2012) det som problematiskt att besluta vilket mått som 

ska användas för att mäta CSR, därför är vårt förslag att forskare vid framtida studier kan 

använda ytterligare och alternativa mätmetoder för att mäta företagens CSR-aktivitet. 

En ytterligare begränsning är att vi i regressionen för hypotes två enbart använder måttet 

ESGcomb för företagets CSR-aktiviteter. I studiens första hypotes erhölls inga signifikanta 

resultat med detta mått medan de ESG-dimensioner som det kombinerade måttet består av gav 

signifikanta resultat. Därmed kan resultatet påverkas av att ESG-måttet inte enskilt mäter den 

möjliga dimension som har ett signifikant samband med företagsvärdet. Samtidigt har vår 

mätning inte inkluderat huruvida företaget har en offentlig CSR-rapportering eller ej samt om den 

samma innehåller en extern validering. Dessa variabler kan vara av betydelse främst för studier 

gällande hur företagets CSR-aktivitet i interaktion med revisionsarvodet påverkar företagsvärdet. 

Därmed föreslår vi att kommande studier även ska inkludera denna information. Även andra 

alternativa mått för företagsvärdet kan användas. 



 

89 

 

7. Källförteckning 
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