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Sammandrag 

Denna studie ämnar undersöka hur införandet av obligatorisk revisorsrotation i Sverige år 

2009 påverkade revisionskvaliteten. Tre olika hypoteser, som besvaras med tre olika 

statistiska tester, konstrueras. Hypoteserna formas efter resultatförväntningar baserade på 

tidigare forskning inom ämnet och Agentteorin. Revisionskvalitet mäts genom ett 

periodiseringsmått och studiens resultat visar att mängden periodiseringar var lägre efter 

införandet av obligatorisk revisorsrotation. Resultaten visar också på att det existerar ett 

samband mellan förändringen i periodiseringsmängd och förändringen av tidsperiod, från en 

period innan lagändringen till en period efter lagändringen. Resultaten antyder att 

obligatorisk revisorsrotation kan ha lett till en högre revisionskvalitet, vilket är i linje med 

våra hypoteser. Framtida forskning föreslås genomföra en liknande studie för att undersöka 

den nyligen införda obligatoriska byrårotationen, snarare än den obligatoriska 

revisorsrotation vi har studerat, har för påverkan på revisionskvaliteten. 

 

Nyckelord: Revisorsrotation; Revisionskvalitet; Revisorns oberoende; Abnormal Working 

Capital Accruals  
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1. Inledning     

1.1 Problematisering   

Syftet med revisorsyrket är att säkra kvaliteten hos företags finansiella rapporter, vilket 

kräver att revisorn är oberoende gentemot sin kund (Prop. 2008/09:135). Det intresse som 

existerar kring ett företags finansiella rapporter, kombinerat med flera uppseendeväckande 

skandaler i början av 2000-talet där revisorn pekades ut som en bidragande faktor, ställer 

krav på revisionen och har lett till nya lagar kring hur revisorn ska behålla sin 

oberoendeställning gentemot sin kund (Alexeyeva och Svanström, 2013). Alexeyeva och 

Svanström (2013) förklarar också hur det, efter finanskrisen, uppstod kritik gentemot 

lagstiftare eftersom att en revisors oberoende inte ansågs vara tillräckligt reglerat.   

En omdiskuterad skandal där revisorns arbete uppmärksammades är Enronskandalen år 2001 

(Healy och Palepu, 2003). Enron var ett stort amerikanskt företag inom energibranschen som 

regelbundet och systematiskt begick brott mot redovisningslagen utan att den aktuella 

revisorn uppmärksammade det. Healy och Palepu (2003) skriver att händelsen slutade med 

att företaget gick i konkurs, företagsledarna dömdes till långa fängelsebrott och 

revisionsbyrån som hade granskat Enron gick under. Det juridiska efterspelet handlade till 

stor del om revisionsbyråns inblandning i skandalen, hur revisorerna tillät ledarna för Enron 

att använda felaktig bokföring och diskussionen om revisorsrotation för att öka en revisors 

oberoende trappades upp i USA.   

Ett svenskt exempel på en skandal med revisorn i fokus är Prosolviaskandalen år 1998 

(Svernlöv, 2003). Den aktuella revisorn hade missat, omedvetet eller medvetet, att grova 

bokföringsbrott förekom. Det ledde till att den revisionsbyrån där revisorn arbetade år 2013 

tvingades betala ett skadestånd på 742,5 miljoner kronor sedan en förlikning uppnåtts, det 

största skadeståndet någonsin i Sverige (Svernlöv, 2013). Båda dessa skandaler påverkade 

respektive företags anställda, intressenter och andra inblandade och ledde till ett sänkt 

förtroende för revisorsyrket. Det finns således bevis för att en revisors oberoende är viktigt 

och att åtgärder för att säkerställa oberoendet är något som samhället behöver.    

De regelverk som existerar kring revision visar att kvaliteten på revisionen är viktig. 

Revisorns oberoende får en mer och mer uppmärksammad roll och är också indirekt en 

underliggande faktor för att kapitalmarknaden ska kunna fungera som den gör (Carrington, 

2010). Efterfrågan på en korrekt och effektiv revision är stor och Carrington (2010) menar att 

det fortfarande är oklart hur man mäter hur pass professionell en revisor faktiskt är. 
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Komplexiteten medför svårigheter kring hur oberoendet ska regleras, varför det regelbundet 

kommer nya och strängare lagar. Mycket av den tidigare forskningen kring ämnet har 

avhandlat just kvaliteten på revisionen och hur den hänger ihop med bland annat längden på 

den tidsperiod som den påskrivande revisorn har uppdraget (Carrington, 2010) och resultaten 

studierna presenterar är spridda. Exempelvis genomför Chi (2009) en studie där han inte 

finner några tecken på att obligatorisk revisorsrotation har en positiv effekt på 

revisionskvaliteten medan exempelvis Catanach och Walker (1999) argumenterar för att 

sambandet mellan revisorsrotation och revisionskvalitet existerar. En anledning till de spridda 

resultaten kan vara att forskarna har varit tvungna att använda uppskattade mått på kvalitet, 

exempelvis abnormala periodiseringar, då kvalitet är någonting subjektivt som bara indirekt 

går att mäta (Bell m.fl. 2015). Power (1999) skriver om att man som användare och granskare 

av de finansiella rapporterna helt enkelt får lita på revisorn om man väljer att exempelvis 

investera i ett företag. Han menar att det, som privat investerare, inte går att bedöma om 

revisorn har gjort ett professionellt jobb eller inte. Det är således betydelsefullt för 

intressenter att Revisorsnämndens kontroll av revisorer och revisionsbyråer fungerar men 

främst att lagen är utformad på ett sätt som inte gör det möjligt för revisorer att vara partisk i 

sin granskning (SFS 2001:883). 

Sverige har anpassat den svenska lagen vad gäller revisorer efter EU:s så kallade 

Revisionspaket, vilken implementerades i juni år 2016. Det huvudsakliga syftet med den nya 

regleringen är att stärka intressenters förtroende till revisionen genom att säkra kvaliteten och 

oberoendet (Prop. 2015/16:162). Den första obligatoriska revisorsrotationen, med syfte att 

öka revisorns oberoende, infördes dock i Sverige redan år 2009. Rotationsregeln innebär att 

en påskrivande revisor för ett företag av allmänt intresse1 endast får stå som ansvarig revisor 

på samma uppdrag i max sju år (Prop. 2008/09:135).    

Syftet med att införa en obligatorisk revisorsrotation är att skapa en högre grad av oberoende 

hos revisorn, vilket också borde påverka kvaliteten på revisionen som genomförs (Carrington, 

2010). Med detta i ryggen anser vi att det existerar tydliga incitament för att undersöka hur 

kravet på en ökad grad av oberoende hos revisorer eventuellt påverkar kvaliteten på 

revisionen, om kvaliteten blir lidande på grund av oberoendekraven eller om 

oberoendekraven också gynnar revisionskvaliteten.  

																																																													
1 Företag av allmänt intresse: Företag som har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, företag som har 
tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse, värdepappersbolag och företag som har tillstånd att driva rörelse enligt 
försäkringsrörelselagen (SFS 2001:883). 
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1.2 Syfte  

Syftet med vår uppsats är att undersöka om införandet av den obligatoriska revisorsrotation år 

2009 hade en påverkan på revisionskvalitet mellan år 2005 och år 2013.  
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2. Teoretisk referensram    

2.1 Agentteori  

Den vetenskapliga teorin som är grunden för vår studie är agentteorin. Agentteorin handlar 

om relationen mellan två parter där den ena parten anställer den andra för att utföra ett 

uppdrag. Dessa parter benämns som en principal och en agent där principalen är den part som 

anlitar en agent för att utföra någon typ av uppdrag (Jensen och Meckling, 1976). I vissa fall 

finns det också en tredje part, en övervakande part som är anlitad av principalen för att se till 

att agenten fullföljer sitt uppdrag. Ramverket går att anpassa till olika situationer. Eilifsen 

m.fl. (2010) och Healy och Palepu (2001) visar att Agentteorin går att forma efter situationen 

i ett aktiebolag där aktieägarna får rollen som principal och företagets vd och/eller ledning får 

rollen som agent.   	

Teorin säger också att en principal anställer en agent för att leda företaget åt principalen men 

att det blir problematiskt då det inte alltid råder målkongruens, företagsledningen kan föredra 

en sak och aktieägarna en annan (Eisenhardt, 1989). Disharmonin mellan principalen och 

agenten kan även bero på andra saker än bristande målkongruens, principalen och agenten 

kan till exempel ha olika stor riskbenägenhet. Företagsledningen kan föredra en mindre 

riskfylld typ av investering medan aktieägarna föredrar mer riskabla investeringar som ger en 

större avkastning (Eisenhardt, 1989). Teorin säger också att det råder en 

informationsasymmetri mellan principalen och agenten, att företagsledningen i sin form som 

agent har tillgång till mer information kring verksamheten än vad aktieägarna har. Det är här 

revisorn kommer in i bilden. Revisorn anlitas för att agera som en kontrollfunktion för 

principalen, för att säkerställa att företagsledningen agerar i linje med aktieägarnas 

preferenser och blir då den övervakande parten i relationen mellan principalen och agenten.   	

Agentteorin visar alltså på vikten av en revisors oberoende. Då revisorn, enligt den ovan 

presenterade anpassningen av agentteorin, fungerar som en kontrollfunktion för 

företagsledningen så minskar revisorns möjlighet att kontrollera agenten om revisorn har en 

nära relation med företagsledningen. Revisorns oberoende bör enligt teorin vara konstant och 

en av de viljor som aktieägarna har, som revisorn är anlitad för att säkerställa, är en 

granskning av hög kvalitet.    
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2.1.1 Kritik mot agentteorin   

En förutsättning för att agentteorin skall fungera i praktiken är antagandet om att människan 

är ekonomiskt rationell och alltid försöker maximera sin ekonomiska nytta (Jensen och 

Meckling, 1976). Flera studier är kritiska till det antagandet och påstår att människan inte är 

tillräckligt rationell för att agentteorin skall vara användbar i verkligheten. Davis m.fl. (1997) 

är kritiska till användandet av agentteorin. De hävdar att teorin är en förenkling av 

verkligheten som inte fångar upp komplexiteten och mångsidigheten i en organisation.   	

Även Anthony m.fl. (2003) är kritiska till den förenkling som de påstår att agentteorin står 

för. De framför olika aspekter där de anser att teorin brister för att den är för enkel, att 

verkligheten är mer komplicerad. De skriver framför allt om olika personlighetsskillnader 

mellan principalen och agenten som kan ha en väsentlig effekt vid användandet av 

agentteorin. Ett exempel som Anthony m.fl. (2003) nämner är att agenten och principalen kan 

ha andra motiv än ekonomiska, vilket går emot det grundläggande antagandet om att både 

agenten och principalen alltid är ekonomiskt nyttomaximerande.    

	

2.2 Konservativ bokföring   

Konservativ bokföring är ett brett begrepp som innefattar flera olika definitioner (Guay och 

Verecchia, 2006). Författarna försöker i sin studie sammanfatta de olika definitioner som 

finns och ge en övergripande bild av vad konservativ bokföring är. De menar att konservativ 

bokföring kan översättas till att ett företag snabbare erkänner förluster eller kostnader än 

intäkter eller vinster, att det råder en asymmetri i hur snabbt företag bokför dessa. 

Definitionen som Guay och Verecchia (2006) presenterar stöds av Basu (1997) som skriver 

att han tolkar konservativ redovisning som att ett företags intäkter snabbare påverkas negativt 

av "dåliga" nyheter än positivt av "bra" nyheter. Begreppet konservativ bokföring är relevant 

för vår studie då sambandet mellan konservativ bokföring och revisionskvalitet formar vår 

andra hypotes. Sambandet tydliggörs ytterligare nedan.  

	

2.3 Obligatorisk revisorsrotation och obligatorisk byrårotation   

En del av den tidigare forskningen som presenteras nedan handlar om obligatorisk 

byrårotation, alltså krav på att byta revisionsbyrå efter en specifik period. Den 

revisorsrotation som infördes i Sverige år 2009 var ingen byrårotation utan ett krav på att den 

enskilda revisorn som var ansvarig för företaget var tvungen att bytas ut. Gällande det 
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teoretiska ramverket anser vi att det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan 

revisorsrotation och byrårotation. 	

Catanach och Walker (1999) och Myers m.fl. (2003) förklarar i sina studier att syftet med en 

byrårotation är att öka en revisors oberoende. Regeringens proposition (2008/09:135) innan 

införande av revisorsrotation i Sverige beskriver syftet med revisorsrotation; att stärka 

revisorns oberoende. Byrå- och revisorsrotation har samma syfte och är snarlika varandra i 

utformningen men det finns anledning att tro att graden av effekt kan se olika mellan de två 

olika alternativen. Dock används båda dessa rotationsvarianter för att underbygga våra 

hypoteser och för att belysa samband som är kritiska för vår studie och som inte påverkas av 

om studien handlar om obligatorisk byrå- eller revisorsrotation. Vi refererar till studier som 

har undersökt byrårotation för att presentera till exempel sambandet mellan längden på ett 

revisorsuppdrag och revisionskvaliteten eller sambandet mellan revisionskvalitet och 

konservativ bokföring.   

	

2.4 Hypoteser 

2.4.1 Sambandet mellan längden på ett revisorsuppdrag och revisionskvalitet    

Som vi nämnde i inledningen är studierna kring revisorsrotationens påverkan på 

revisionskvaliteten till en viss del oense. Chi (2009) genomför en undersökning som består av 

tre olika delstudier och finner inga resultat som tyder på att obligatorisk revisorsrotation har 

en påverkan på kvaliteten. Eftersom längden på en revisors uppdrag kan bli kortare med en 

obligatorisk revisorsrotation tolkar vi hans resultat som att han inte finner ett samband mellan 

en förkortad tidsperiod för ett revisorsuppdrag och en förbättring i revisionskvalitet. 

Mycket av den tidigare forskning som existerar visar däremot på att det finns ett samband 

mellan perioden som en revisor är ansvarig för ett företag och kvaliteten på revisionen, att 

kvaliteten på revisionen sjunker ju längre revisorn har uppdraget (Carey och Simnett, 2006., 

Deis och Giroux, 1992., Cameran m.fl., 2016., DeAngelo, 1981., Bell m.fl., 2015). Carey och 

Simnetts (2006) studie undersöker detta i Australien innan landet införde revisorsrotation och 

finner bevis för det negativa sambandet. De finner att ju längre en revisor har reviderat ett 

företag desto mindre benägen är revisorn att ta upp något som denne upplever som ett 

eventuellt problem. Sannolikheten är större att en personlig relation mellan revisorn och 

företaget skapas ju längre revisorsperioden är (Carey och Simnett, 2006). Författarna 

argumenterar för att det krävs ungefär fem till sju år innan revisionskvaliteten kan bli lidande 
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på grund av att det har skapats personliga relationer och att revisorn inte är lika kritisk i sin 

granskning.   	

Ytterligare en studie, genomförd i USA och som använder data från ett av de största 

revisionsbolagen i världen, undersöker längden på revisorsperiodens påverkan på 

revisionskvaliteten (Bell m.fl., 2015). De kommer fram till att kvaliteten är sämre det första 

året jämfört med de nästkommande åren.  Författarna använder interna bedömningar från 

revisorer för att mäta kvaliteten och undersökningen finner att sannolikheten att revisionen 

det andra, tredje och fjärde året av ett uppdrag medför högre kvalitet än det första året på ett 

uppdrag är 21 procent högre, än att revisionen skulle medföra högre kvalitet det första året. 

Däremot finner de också tecken på att kvaliteten på en revision det trettonde året inte skiljer 

sig från kvaliteten på revisionen från det första året. Det skulle kunna förklaras med att de 

också finner bevis för att en revisors specialisering på kundens företagsbransch och industri 

leder till högre kvalitet på revisionen (Bell m.fl., 2015). Lennox m.fl., (2014) menar däremot 

att kvaliteten är högre åren precis före och efter rotationen. De hittar fler justeringar av 

revisorn det sista året innan revisorsbytet men också det första året en ny revisor reviderar ett 

företag. Revisorn motiveras till att göra en bättre revidering det sista året eftersom att en 

annan revisor ska ta över året efter och därför kommer att bedöma hur den tidigare revisorn 

har genomfört arbetet. Författarna argumenterar för att revisorer är måna om sitt rykte.   	

Den genomgångna forskningen visar tecken på att det finns ett samband mellan längden på 

ett revisorsuppdrag och revisionskvaliteten. Det faktum att längden på ett revisorsuppdrag 

kan bli kortare efter införandet av obligatorisk revisorsrotation leder i sin tur till vår första 

hypotes:  	

Hypotes 1: Obligatorisk revisorsrotation har en positiv påverkan på revisionskvaliteten.  

	

2.4.2 Revisionskvalitet och sambandet med konservativ bokföring   

Givoly och Hayn (2000) mäter konservativ bokföring genom ett periodiseringsmått och 

hänvisar till definitionen som presenteras av Basu (1997). De kommer fram till att ju högre de 

negativa periodiseringarna är över en viss tidsperiod desto mer konservativ är bokföringen. 

Becker m.fl. (1998) mäter revisionskvaliteten med hjälp av godtyckliga periodiseringar och 

hittar ett negativt samband mellan kvaliteten och storleken på företagens 

redovisningsflexibilitet. Ju lägre kvalitet på revisionen desto större frihet har den 

redovisningsansvarige på företaget. De argumenterar även för att en revisor föredrar 
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konservativa redovisningsmetoder på grund av att risken att hamna i en rättstvist minskar. 

Becker m.fl. (1998) finner också en trend där de abnormala periodiseringarna, året före 

företaget byter revisor, nästan är obefintliga.   	

Chung m.fl. (2003) förklarar sambandet mellan revisionskvalitet och konservativ 

redovisning. De mäter mängden periodiseringar för att avgöra graden av konservativ 

redovisning. Det som skiljer Chung m.fl. (2003) från Becker m.fl. (1998) är typen av 

periodiseringar de mäter. Istället för att mäta diskretionära periodiseringar enligt 

Jonesmodellen (Jones, 1991., Dechow m.fl., 1995) använder de Abnormal Working Capital 

Accruals (AWCA2). De motiverar valet av AWCA istället för diskretionära periodiseringar 

genom att förklara hur Jonesmodellen på senare tid har blivit kritiserad för att den kan 

innehålla uppskattningsfel, vilket användandet av AWCA inte gör enligt Chung m.fl. (2003).   	

Även Cano-Rodriguez (2009) skriver om att det existerar ett samband mellan konservativ 

redovisning och revisionskvalitet och han ser också till företags periodiseringar för att avgöra 

graden av konservativ redovisning. Hans resultat antyder att det finns bevis för att ett företag 

som anammar en mer konservativ redovisning ofta gör det på grund av påtryckningar från 

revisorn, vilket Cano-Rodriguez (2009) hävdar tyder på en högre revisionskvalitet.   

Cameran m.fl. (2016) använder revisorssituationen i Italien som grund för sin forskning. 

Italien har haft en obligatorisk byrårotation i över 20 år och har ett system där en revisors 

uppdrag är uppdelat i tre treårsperioder. Företagen har möjlighet att byta revisor efter varje 

period och revisorn får ha sitt uppdrag i högst nio år. De hävdar att revisionskvalitet är 

korrelerat med konservativ bokföring och använder, likt Chung m.fl. (2003), AWCA som ett 

mått för att mäta den konservativa bokföringen. De finner att kvaliteten är lägre i de två första 

treårsperioderna för att sedan öka den sista perioden. Författarna menar att anledningen till 

uppgång i kvalitet beror på att revisorn, i och med den obligatoriska byrårotationen, vet att 

det inte finns någon möjlighet för denne att bli omvald och att denne då inte är lika benägen 

att ta hänsyn till företagsledningens önskemål om mindre konservativ redovisning. Cameran 

m.fl. (2016) ser det som ett tecken på att obligatorisk revisorsrotation kan ha en positiv 

påverkan på revisionskvaliteten. 	

Även i studien av Carey och Simnett (2006) används periodiseringar som ett mått på 

revisionskvalitet. De visar hur revisionskvalitet kan mätas både genom att se till företagens 
																																																													
2 AWCA: Definieras av Cameran m.fl. (2016) som skillnaden mellan realiserat rörelsekapital och den mängden 
rörelsekapital som krävs för att matcha försäljningsnivån i företaget. Det är en uppskattning av abnormala periodiseringar.   
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positiva och negativa periodiseringar samt dess absoluta värden, att båda dessa är 

väletablerade och vanliga mått. Likt Cameran m.fl. (2016) och Chung m.fl.  (2003) använder 

de AWCA som mått, vilket visar att det finns en koppling mellan AWCA mätt i absoluta 

värden och konservativ bokföring, enligt ovanstående tidigare forskning. De resultat som 

ovanstående forskning presenterar, att obligatorisk byrårotation har en positiv påverkan på 

revisionskvaliteten, tillsammans med sambandet mellan revisionskvalitet och konservativ 

bokföring leder till studiens andra hypotes:  

Hypotes 2: Revisionskvaliteten kommer att vara högre år 2013 än år 2005.  

 

2.4.3 Sambandet mellan revisionskvalitet och företagens finansiella välmående   

Det har genomförts flera studier som beskriver att det finns ett samband mellan 

revisionskvalitet och både storleken på klienten och det finansiella skick klienten befinner sig 

i. Knapp (1985) förklarar hur revisorer för ett företag i ett stabilt finansiellt skick har lägre 

incitament att genomföra en korrekt revision då risken för juridiska följder är lägre i ett 

välskött företag. Han fortsätter sedan med att förklara hur revisorer också har lägre incitament 

att motstå påtryckningar från företagsledningen gällande redovisningsval på grund av att den 

juridiska risken är lägre än för företag i sämre finansiellt skick. Teorin som Knapp (1985) 

presenterar antyder att revisionskvaliteten är lägre för större, välskötta företag eftersom 

kvaliteten kan antas sjunka i takt med revisorns oberoende.   

Teorin som Knapp (1985) framför får stöd av Deis och Giroux (1992) som även de förklarar 

hur revisionskvaliteten kan vara lägre hos större, välskötta företag. De säger att storleken på 

klienten är korrelerat med revisionsarvodet, ju större företag desto högre arvode. Det innebär 

att det råder en högre konkurrens mellan revisionsbyråer för de större företagen och Deis och 

Giroux (1992) menar att en högre konkurrens kan leda till att revisorer är mer flexibla i sina 

val av redovisningsmetoder eftersom de är måna om att behålla de kunder som utgörs av 

större företag. De belyser även, likt Knapp (1985), att ju mer finansiellt välskött ett företag är 

desto större möjlighet har företaget att påverka hur revisorerna sköter sitt arbete.  	

De teorier som framförs av Knapp (1985) och Deis och Giroux (1992) visar att det kan råda 

en skillnad i revisionskvalitet mellan stora, välskötta företag och mindre företag i en sämre 

finansiell situation. Det är rimligt att anta att de företag på Nasdaq Stockholm som var 

noterade både innan och efter införandet av obligatorisk revisorsrotation i Sverige är 
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välskötta företag då de har varit noterade under en längre tid. Vi formulerar därför studiens 

tredje hypotes som följande:  

Hypotes 3: Skillnaden i revisionskvaliteten är mindre för de företag som var noterade på 

Nasdaq Stockholm innan och efter införandet av obligatorisk revisorsrotation än vad den är 

för hela marknaden innan och efter införandet av obligatorisk revisorsrotation.   
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3. Metod   
De tre hypoteser som presenteras i teoriavsnittet ämnas testas med var sitt statistiskt test. 

Hypotes 1 besvaras genom en multipel linjär regression, hypotes 2 genom ett two sample t-

test och hypotes 3 genom ett parat t-test. Syftet är att undersöka om revisionskvaliteten för 

svenska företag listade på Nasdaq Stockholm förändrades mellan de två valda tidpunkterna, 

där revisionskvaliteten mäts genom måttet AWCA. Vi använder en forskningsmetod som är 

deduktiv och kvantitativ, vilket innebär att vi utgår ifrån den presenterade teoretiska 

bakgrunden, jämför den mot verkligheten med hjälp av våra observationer och på så sätt 

besvarar våra hypoteser.      

 
3.1 Data och urval 
Urvalet vi undersöker är företag noterade på Nasdaq Stockholm under en period innan 

införandet av revisorsrotation år 2009 och en period efter införandet. Valet av börsnoterade 

företag sker på grund av att det är dessa företag som har överlåtbara värdepapper på en 

reglerad marknad och därför påverkas av lagändringen (SFS 2001:883). Vi använder år 2005 

som period innan lagändringen. Valet görs eftersom Europaparlamentet antog det så kallade 

revisorsdirektivet i juli år 2006 (2006/43EG). Direktivet innehåller bland annat förslag på att 

den huvudansvarige revisorn för ett företag av allmänt intresse bör bytas ut efter en fastställd 

period för att stärka revisorns oberoende. Medlemsstaterna blev då medvetna om kravet från 

EU, vilket gör det intressant för oss att mäta revisionskvaliteten året innan direktivet antogs. 

Tidsperioden vi väljer att undersöka efter införandet av revisorsrotation är år 2013. 

Lagförändringen år 2009 innebär att företag av allmänt intresse efter sju gångna år måste byta 

huvudansvarig revisor och för att märka en skillnad i kvalitet är det relevant att mäta en 

period där företag har bytt revisor. År 2012 infördes det en form av retroaktivitetsregel som 

innebär att ett företag som vid lagens ikraftträdande, år 2009, hade haft samma revisor i mer 

än tre år får vara kvar som huvudansvarig revisor i max fyra år till (Ds 2012:4). Detta innebär 

att vid 2013 så har företag som uppfyller dessa kriterier bytt revisor.  

Data hämtas från Thomson Reuters Datastream samt Eikon. En fullständig lista över antal 

noterade företag på Nasdaq Stockholm år 2005 och år 2013 erhålls från en anställd hos 

Nasdaq Stockholm då informationen saknas i de databaser vi använder. Vi noterar att 98 

företag från år 2005 och 75 företag från år 2013 saknar företagsspecifik data i databaserna, 

vilket ger ett totalt bortfall på 173 företag från de båda åren. Det innebär att de företagen 

saknar minst en variabel som vi behöver för att genomföra vår undersökning. Dataurvalet 
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sammanställs i tabell 1 och en sammanställning av antalet företag som återfanns både år 2005 

och år 2013 visas i tabell 2. 

 
År  2005  2013  
Antal listade företag   286  257  
      
Bortfall:       
Företagsinformation saknas  98  75  
Totalt antal företag som 
inkluderas i studien  

 
188  

 
182  

Tabell 1. Sammanställning av urval och bortfall av företag listade på Nasdaq Stockholm som används till vårt 
two sample t-test och regressionsanalysen.  

	

Antal företag som var listade både 2005 och 2013 166  
    
Bortfall:      
Företagsinformation saknas   63  
Totalt antal företag som inkluderas i studien    103  

Tabell 2. Sammanställning av företag som var noterade både år 2005 och år 2013 på Nasdaq Stockholm och 
används till vårt parade t-testet.   	
	

3.2 Databearbetning  
För att minimera risken för extremvärdens påverkan på studiens resultat så vidtas åtgärder i 

motverkande syfte. Vi normaliserar vårt urval av AWCA och resterande variabler på 95 %. 

Det innebär att observationer lägre än den 2,5:e percentilen och högre än den 97,5:e 

percentilen behandlas. Den metod vi använder kallas för winzorizing och genomförs för att 

urvalet av AWCA ska vara närmre det normalfördelningskrav som krävs för parametriska 

tester. Trots att vi genomför winzorizing på våra variabler når vi inte normalfördelning fullt 

ut, vilket kan ses i Bilaga 1. Vi tar dock beslutet att inte utföra winzorizing på en högre 

procentsats av observationerna då vi anser att det eventuellt skulle kunna påverka studiens 

resultat i en för stor utsträckning. Vi omvandlar även alla negativa värden av AWCA till 

positiva värden då vi är intresserade av att mäta AWCA i absoluta värden i enighet med 

Carey och Simnett (2006). 
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3.3 Operationalisering 
Som tidigare nämnt förekommer det olika sätt att mäta revisionskvalitet på. Revisionskvalitet 

är ett subjektivt mått som är svårt att mäta men i enighet med Bell m.fl. (2015) är 

revisionskvalitet mätbart genom att se till ett företags abnormala periodiseringar.  Sambandet 

mellan konservativ bokföring och revisionskvalitet innebär att en mindre mängd 

periodiseringar innebär en högre revisionskvalitet.  

Anledningen till att AWCA väljs som periodiseringsmått istället för abnormala 

periodiseringar enligt Jonesmodellen (Bell m.fl., 2015., Jones 1991) hämtas från Chung m.fl. 

(2003). De påstår att användandet av AWCA som ett sätt att mäta periodiseringar är mer 

tillförlitligt då det har framkommit kritik gällande att Jonesmodellen kan innehålla vissa 

mätfel (Bernard och Skinner, 1996). Vi väljer därför att använda oss av AWCA i vår studie 

då det finns belägg för att den tar hänsyn till de uppskattningsfel som, enligt Bernard och 

Skinner (1996), kan förekomma i Jonesmodellen. Valet av AWCA istället för Jonesmodellen 

stöds även av Defond och Park (2001). 

Vi mäter den totala mängden AWCA i absoluta värden då syftet med uppsatsen är att se till 

den övergripande och totala förändringen av revisionskvalitet. Att mäta positiva och negativa 

periodiseringar ser istället till företagens redovisningspolicys, om de prefererar 

inkomstökande respektive inkomstminskande periodiseringar.  

För att undersöka om det föreligger en signifikant skillnad i revisionskvaliteten mellan de två 

undersökta perioderna så genomför vi två olika T-test, ett two sample t-test och ett parat t-

test. En regression genomförs för att undersöka det eventuella sambandet mellan de två olika 

tidsperioderna och revisionskvaliteten.  

 
3.4 T-test  
Det första t-testet som genomförs är ett two sample t-test då det, enligt Newbold m.fl. (2007), 

är ett passande test för att undersöka två olika populationer där vi inte har parade 

observationer. Genom det här testet vill vi se skillnaden i revisionskvalitet mellan hela 

populationerna (år 2005 och år 2013), utan att särskilja några specifika företag och med syfte 

att besvara hypotes 2. Vi tar fram ett genomsnittligt AWCA för de två perioderna och jämför 

dem med varandra för att se om det existerar en skillnad och om den i sådana fall är 

signifikant. Användandet av ett two sample t-test för att se till skillnader mellan två olika 

populationer stöds av Becker m.fl. (1998) som använder samma typ av test i deras studie där 
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även de jämför revisionskvalitet under olika tidsperioder. Då vårt two sample t-test 

undersöker hela marknaderna för år 2005 och år 2103 så tar det hänsyn till och undviker att 

bli påverkad av survivorship bias3. 

 

Formeln för att utveckla hypoteserna till det första t-testet hämtas från Newbold m.fl. (2007), 

utformas i enighet med den tidigare presenterade forskningen och ser ut som nedan: 

𝐻0: 𝜇𝑥 − 𝜇𝑦 = 0 
 

𝐻1: 𝜇𝑥 – 𝜇𝑦	> 0 
 

H0 innebär att det inte finns en signifikant skillnad i redovisningskvalitet hos de undersökta 

företagen mellan år 2005 och år 2013. H1 innebär att det har skett en ökning av 

revisionskvaliteten hos de undersökta företagen mellan år 2005 och år 2013. H1 visar att det 

existerar en skillnad i kvalitet men inte vad den eventuella skillnaden beror på, vilket vi 

istället ämnar besvara med vår regressionsmodell. 

Det andra testet vi genomför är ett parat t-test då det är den rimligaste typen av t-test att 

använda sig av om man har parade observationer från två, eller flera, olika populationer 

(Newbold m.fl., 2007). Här är vi intresserade av att se skillnaden mellan specifika företag 

snarare än marknaden och testet ämnar besvara hypotes 3. Vi ser till företagens AWCA år 

2005 och år 2013 för att se om revisionskvaliteten för de specifika företagen har förändrats 

och om den eventuella förändringen är signifikant. För att kunna genomföra ett parat t-test i 

vår studie måste vi bortse från existensen av survivorship bias eftersom vi enbart kan jämföra 

skillnader för samma företag som var listade på Nasdaq Stockholm både år 2005 och år 2013.  

Genom att jämföra resultaten från de två olika t-testerna skapas en bild över hur den 

eventuella skillnaden i revisionskvalitet mellan de parade företagen skiljer sig från den 

eventuella skillnaden i revisionskvalitet för marknaden. Kothari m.fl. (2005) genomför en 

studie för att undersöka förändringar av företags abnormala periodiseringar och använder sig 

då av ett parat t-test, vilket motiverar varför vi också väljer samma undersökningsmetod.  

 

 

																																																													
3 Survivorship bias: Ett begrepp som definierar en vanligt förekommande brist gällande urval av data i en undersökning. 
Bristen handlar om att man inte tar hänsyn till data för exempelvis företag som har gått i konkurs under den tidsperiod man 
undersöker, utan bara ser till de företag som har överlevt.  
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Det parade t-testet är även det ett ensidigt t-test och därför ser hypoteserna likadana ut som 

för det första t-testet:		

	
𝐻0: 𝜇𝑥 − 𝜇𝑦 = 0 

 
𝐻1: 𝜇𝑥 − 𝜇𝑦 > 0 

 
H0 innebär att det inte existerar en signifikant skillnad i revisionskvaliteten för de undersökta 

företagen mellan år 2005 och år 2013. H1 visar att revisionskvaliteten har ökat från år 2005 

till år 2013 för de undersökta företagen.  
 

 Beslutsregeln för att förkasta H0 i båda testen är: 

�̅�− 𝐷0 𝑠𝑑/√𝑛 < −𝑡𝑛−1,∝/2  
Eller:  

  
�̅�− 𝐷0 𝑠𝑑/√𝑛 > 𝑡𝑛−1,∝/2 

 

Denna beslutsregel är utformad efter ett ensidigt hypotestest. Med det menas att 

nollhypotesen förkastas om t-kvoten överstiger ensidigt t-kritisk och förutsatt att ensidigt p-

värde är mindre än 0,05 vilket innebär att det är statistiskt signifikant (Newbold m.fl., 2007). 

Vi väljer en signifikansnivå på 5 % för våra tester.   

 
3.5 Regression  
Vi använder oss av en linjär multipel regressionsmodell som är i linje med den som används 

av Cameran m.fl. (2016) och som även finner stöd i annan tidigare forskning (Chung m.fl., 

2003., Myers m.fl., 2003., Bell m.fl., 2015). Vi har valt att exkludera vissa kontrollvariabler 

då vår undersökning inte ämnar vara lika omfattande. Vi kommer också minska antalet 

variabler i dummyvariabeln tidsperiod från tre till två då vi enbart vill undersöka två olika 

tidsperioder. Studiens regression ämnar besvara hypotes 1 och modellen ser ut som följande: 
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𝐴𝑊𝐶𝐴.	 = 	𝛽1 + 	𝛽3𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑3 + 	𝛽9𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑9 + 	𝛽:𝑆𝐼𝑍𝐸 +	𝛽?𝐿𝐴𝐺𝐿𝑂𝑆𝑆 +	𝛽C	𝑅𝑂𝐴 +	+	𝛽E𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 +		 

+	𝛽G𝐶𝐹𝑂 +	𝜀J,. 

 
Size = Naturliga logaritmen av företagens totala försäljningar  

Lagloss = 1 om företagen visar förlust året t-1 och 0 i annat fall  

ROA = Nettoinkomst delat på totala tillgångar  

Leverage = Totala skulder delat på totala tillgångar  

CFO = Kassaflöden från den löpande verksamheten delat på föregående års totala tillgångar  

ei,t = Modellens felterm 

 
Som regressionsmodellen visar utgörs vår beroende variabel av AWCA och vår oberoende 

variabel är tidsperioden. Size, ROA, lagloss, leverage och CFO fungerar som 

kontrollvariabler. En mer utförlig beskrivning och motivering av de valda variablerna följer 

nedan.  

 
3.5.1 AWCA   

AWCA definieras, enligt Cameran m.fl. (2006), som skillnaden mellan realiserat working 

capital4 och den mängden av working capital som krävs för att matcha försäljningsnivån i 

företaget. Formeln för att mäta AWCA ser ut som nedan:    

 

𝐴𝑊𝐶𝐴. = 	𝑊𝐶. 	
𝑊𝐶.L3
𝑆.L3

∗ 𝑆. 	

 

AWCAt = Abnormal working capital accruals 	

WCt = Non-cash working capital 	

St = Total försäljning  

 

Vi följer Cameran m.fl. (2016) och Chung m.fl. (2003) genom att se till företagens non-cash 

working capital snarare än deras working capital. Dessa skiljer sig från varandra genom att 

vid beräkning av ett företags non-cash working capital då tar hänsyn till företags kortfristiga 

investeringar och kortfristiga skulder. Non-cash working capital beräknas genom formeln: 

(current	assets	–	cash	and	short	term	investments)	-	(current	liabilities	–	short	term	debt) 

																																																													
4 Working capital: Ett företags rörelsekapital, som betyder omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder (Cameran m.fl., 
2016).  
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Carey och Simnett (2006) menar att lägre revisionskvalitet kan mätas i företagens absoluta 

värden av AWCA, därför väljer vi att mäta det på samma sätt.  

 
3.5.2 Period  

Tidsperioden i vår regression utformas som en dummyvariabel. Data som kommer från 

tidsperioden innan införandet av revisorsrotation tilldelas siffran 0 och data från efter 

införandet av revisorsrotation tilldelas siffran 1.   

Anledningen till att tidsperioden utformas som en dummyvariabel är att det inte är en 

numeriskt förändrande faktor, det är istället ett fixerat värde. Tidsperioden innan införandet 

av revisorsrotation och tidsperioden efter införandet av revisorsrotation är inte faktorer som 

ändrar värde över tid och då är användandet av en dummyvariabel det bästa 

tillvägagångssättet (Newbold m.fl., 2007). Newbold m.fl. (2007) skriver att användandet av 

en dummyvariabel är ett effektivt redskap när det gäller att anpassa kategoristiska värden till 

en regressionsmodell. 	

Då syftet med studien är att undersöka hur införandet av obligatorisk revisorsrotation 

eventuellt har påverkat kvaliteten så är tidsperioden avgörande att se till, hur stor påverkan 

tidsperioden hade gällande den eventuella förändringen i kvalitet och får därför rollen som 

oberoende variabel i vår regressionsmodell.  	

 
3.5.3 Size  

Kontrollvariabeln size hämtas från regressionsmodellen som används av Cameran m.fl. 

(2016). De mäter size som den naturliga logaritmen av företagens försäljning under ett år och 

därför väljer även vi att logaritmera size för att få ett mer normalfördelat urval som möjliggör 

för parametriska tester. Anledningen till att size används som en kontrollvariabel i vår 

regressionsmodell beror på att större företag, enligt Myers m.fl. (2003), tenderar att i större 

utsträckning redovisa lägre nivåer av positiva periodiseringar och lägre nivåer negativa 

periodiseringar, att mängden periodiseringar minskar i takt med att företagen blir större. Då 

företagen på Nasdaq Stockholm är av varierande storlek är det relevant att ta med storlek som 

en kontrollvariabel även i vår regressionsmodell. 
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3.5.4 ROA  

ROA är en kontrollvariabel som ger en uppfattning om hur lönsamt ett företag är sett till dess 

totala tillgångar (Cameran m.fl. 2016). Det finns flera olika sätt att mäta ett företags ROA där 

den vanligaste ser ut som nedan: 

Net	income/Total	assets		 	

Anledningen till att ROA tas med som en kontrollvariabel i vår studie beror på att Dechow, 

Sloan och Sweeney (1995) och Kothrari m.fl. (2005) hävdar att modeller för att uppskatta 

periodiseringar generellt har svårt att fånga upp ett företags icke diskretionära 

periodiseringar. Dechow m.fl. (1995) och Kothrari m.fl. (2005) anser att det är motiverat att 

inkludera ROA i regressionsmodellen för att kunna täcka den bristen. 

	
3.5.5 Lagloss  

Även kontrollvariabeln lagloss används som en dummyvariabel i vår regressionsmodell. 

Företagen tilldelas 1 om de föregående år redovisade ett negativt resultat och 0 i annat fall. 

Anledningen till att den används som en dummyvariabel och inte som egentliga siffror beror 

på att vi inte är intresserade av hur stora de eventuella förlusterna var utan enbart om de 

existerade eller inte. För år 2005 ser vi till resultatet år 2004 och för år 2013 ser vi till 

resultatet år 2012. Det är relevant att inkludera om företaget har gjort ett negativt resultat året 

innan det undersökta året på grund av att Francis och Wang (2008) skriver att ett negativt 

resultat är korrelerat med finansiell stress och risk för konkurs.  

 
3.5.6 Leverage  

Leverage definieras i vår studie som en kontrollvariabel som visar en ratio mellan ett företags 

totala skulder och dess totala tillgångar (Cameran m.fl., 2016). Formeln för att beräkna 

leverage ser ut som följande:  

Total	liabilities/total	assets 

Francis och Wang (2008) menar att leverage är en viktig variabel att ta hänsyn till. De säger 

att ration mellan ett företags totala skulder och totala tillgångar ger en viktig inblick i hur 

skuldsättningsnivån i ett företag ser ut. De säger också att företag som har en hög ratio mellan 

totala skulder och totala tillgångar har större incitament för att försöka höja förtagets resultat 

och att de gör detta via en större mängd periodiseringar.  
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3.5.7 CFO  

CFO är ett mått på de intäkter som genereras av ett företags pågående arbeten (Drtina och 

Largay, 1985). Man särskiljer den typ av intäkter från intäkter som genereras av investeringar 

snarare än pågående arbeten inom företaget. CFO är också, enligt Nwaeze m.fl. (2006), ett av 

de mest etablerade måtten inom bokföring när det handlar om att mäta hur bra ett företag 

presterar ekonomiskt.  

Francis och Wang (2008), Dechow (1994) och Sloan (1996) är några av de tidigare studier 

som visar att det finns ett konstant negativt samband mellan ett företags periodiseringar och 

dess CFO. Om ett företag har större intäkter från pågående arbeten tyder de tidigare studierna 

på att periodiseringarna blir lägre. Detta konstaterade samband gör CFO till en relevant 

kontrollvariabel att inkludera i vår regressionsmodell eftersom det är just mängden 

periodiseringar som är vår beroende variabel. Vi mäter CFO genom formeln: 

Operating	cash	flow/total	assets	

 

3.6 Metoddiskussion  

3.6.1 Multikollinearitet 

Innan vi genomför vår regressionsstudie låter vi våra variabler genomgå en 

korrelationsanalys för att uppmärksamma eventuella tecken på multikollinearitet. 

Multikollinearitet innebär att det existerar en stark korrelation mellan två oberoende 

variabler, vilket kan vara problematiskt för studien då man inte kan hålla isär effekterna av de 

korrelerade variablerna (Newbold m.fl., 2007). Resultaten från korrelationsanalysen 

presenteras i tabellen nedan: 

 

 CFO  ROA SIZE LEVERAGE LAGLOSS PERIOD  
CFO  1      
ROA 0,609*** 1     
SIZE 0,370*** 0,385*** 1    
LEVERAGE 0,081* -0,080* 0,417*** 1   
LAGLOSS 
PERIOD 

0,469*** 
0,061 

0,546*** 
0,056 

0,407*** 
-0,105** 

-0,104** 
-0,026 

1 
0,028 

 
1 

* = p < 0,100  ** = p < 0,05  *** = p < 0,001	

Tabell 3. En sammanställning av korrelationerna mellan studiens oberoende variabler  
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Som tabell 3 visar existerar det en viss korrelation mellan flera av våra oberoende variabler. 

Det är svårt att helt undvika korrelation mellan de oberoende variablerna i en 

regressionsmodell och då korrelationsnivåerna är på en acceptabel nivå väljer vi att inkludera 

dem trots deras samband. Analysen av multikollinearitet görs genom att se till VIF-värden 

(Variance Inflation Factor) för de oberoende variablerna i regressionen. Ett acceptabelt VIF-

värde är, enligt Andersson, Jorner och Ågren (2007), 10 och där alla variabler som överstiger 

10 kan antas vara drabbade av multikollinearitet i en sådan utsträckning att det är 

problematiskt för studien. I tabell 4 kan vi observera att det inte föreligger någon 

multikollinearitet mellan de oberoende variablerna.  

 
 VIF 
(Konstant)   
CFO 1,709 
ROA 2,053 
SIZE  1,645 
LEVERAGE 1,335 
LAGLOSS 1,573 
PERIOD 1,031  

Tabell 4. Visar koefficienternas variance influence factor 

 
3.6.2 Tillförlitlighet 

När man analyserar en studies tillförlitlighet diskuteras dess validitet, att studien mäter det 

som skall mätas, och dess reliabilitet, att mätningen sker på rätt sätt. Validiteten gällande 

revisionskvaliteten säkerställs genom att vi använder ett etablerat och välanvänt mått för att 

mäta revisionskvaliteten. Ett väl etablerat mått, som flera tidigare studier använder, bör mäta 

det som det är tänkt att mäta. Valdiditeten gällande revisorsrotationen är dock svårare att 

säkerställa eftersom det är svårt att bevisa att det var just införandet av revisorsrotation som 

ledde till en eventuell förbättring av revisionskvaliteten. Det är här vår regressionsmodell 

fyller sin funktion, att visa om de olika tidsperioderna hade en signifikant påverkan på den 

eventuella skillnaden och på så sätt kunna dra slutsatsen att införandet av obligatorisk 

revisorsrotation hade en påverkan på revisionskvaliteten. Andra exempel på hur vi 

säkerställer validiteten är att vi tar hänsyn till survivorship bias i våra urval samt genomför ett 

f-test (Newbold m.fl., 2007) för att observera om urvalen har olika varians och utifrån det 

välja korrekt t-test. 
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4. Resultat 

4.1 Two sample t-test  
 

 AWCA/Sales 2005 AWCA/Sales 2013 
Medelvärde 0,164 0,071 
Median  0,030 0,025 
Standardavvikelse 0,401 0,112 
Min  0,000 0,000 
Max 1,890 0,490 
   
t-kvot 
p-värde ensidigt 
t-kritisk ensidigt 

3,073 
0,001 
1,652 

 

Tabell 5. Visar deskriptiv statistik samt resultatet från studiens two sample t-test. 
 

Statistiken i tabell 5 visar resultaten för vårt two sample t-test som undersöker skillnaden i 

revisionskvalitet för företag listade på Nasdaq Stockholm mellan år 2005 och år 2013. 

Resultatet är signifikant och vi kan därför dra slutsatser gällande hela populationen. Vi 

förkastar nollhypotesen på en signifikansnivå på 5 %. Därmed antar vi mothypotesen, som 

föreslår att det har skett en ökning av revisionskvaliteten, då t-kvot överstiger t-kritisk. 

Resultaten visar att revisionskvaliteten för företagen i vårt stickprov ökade mellan de två 

tidsperioderna då AWCA går från 0,164 till 0,071, en minskning med 56,7 %, och en lägre 

nivå av AWCA innebär en ökad nivå av revisionskvalitet enligt tidigare presenterad 

forskning. De undersökta företagens AWCA, skalat med deras respektive försäljning för att 

ge en rättvisande bild, visade alltså en relativt stor procentuell förändring. Även medianen ser 

ut att följa samma mönster som medelvärdet, från 0,030 till 0,025. 

Det är svårt att säga att resultatet bekräftar eller går emot tidigare studier eftersom en stor del 

av de tidigare studierna är oense gällande den obligatoriska revisorsrotationens påverkan på 

revisionskvaliteten. Studien som genomförs av Cameran m.fl. (2016) och vars 

regressionsmodell utgör grunden för vår metod visar att obligatorisk byrårotation i Italien 

hade en positiv effekt på revisionskvaliteten och här ser vi liknande resultat. Resultaten går 

däremot emot andra studier, exempelvis Chi (2009). Detta är intressant då Chi (2009) 

studerar obligatorisk revisorsrotation och inte byrårotation, likt vår studie. Våra resultat 

bekräftar hypotes 2 då vi ser en minskning av mängden AWCA i den senare tidsperioden. 
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4.2 Parat t-test 
 

 AWCA/Sales 2005 AWCA/Sales 2013 
Medelvärde 0,090 0,056 
Median 0,025 0,024 
Standardavvikelse 0,172 0,075 
Min  0,000 0,000 
Max 0,693 0,290 
 
t-kvot 
p-värde ensidigt 

 
1,820 
0,035 

 

t-kritisk ensidigt 1,656  

Tabell 6. Visar beskrivande statistik samt resultatet från studiens parade t-test.  
 
Det parade t-testet har som syfte att undersöka förändringen i AWCA för företag som var 

listade på Nasdaq Stockholm både år 2005 och år 2013, till skillnad från det tidigare t-testet 

som enbart jämförde skillnaden mellan hela marknadens stickprov år 2005 och år 2013. 

Resultaten från testet återges i tabell 6 och är statistiskt signifikant vid en signifikantnivå på 5 

%, vi kan därför säga att förändringen är statistiskt säkerställd. Vi förkastar nollhypotesen 

och antar mothypotesen då t-kvot överstiger t-kritisk. Det innebär att revisionskvaliteten har 

ökat, vilket mothypotesen föreslog. Vi kan också se att förändringen i genomsnittlig AWCA 

är mindre än vid vårt two sample t-test. Genomsnittet har gått från 0,090 år 2005 till 0,056 år 

2013, vilket innebär en procentuell förändring på 37,8 %. Medianen följer samma mönster 

som tidigare och har minskat, dock är minskningen mindre än vad den var vid vårt two 

sample t-test. Den går från 0,025 år 2005 till 0,024 år 2013.  

Både Knapp (1985) och Deis och Giroux (1992) menar att revisionskvaliteten hos större, 

välskötta företag är sämre än hos företag med en sämre finansiell situation. Om så är fallet 

innebär det att det är dessa stora, välskötta företag som drar ner revisionskvaliteten för hela 

marknaden. Resultaten bör därför också visa att den eventuella förändringen i mängden 

AWCA är mindre än vad den är för vårt two sample t-test, vilket våra resultat gör. Vår studie 

säger däremot emot Knapp (1985) och Deis och Giroux (1992) när det gäller nivån av 

revisionskvalitet hos företagen. Genomsnittsnivån av AWCA är lägre i det parade t-testet än i 

vårt two sample t-test, vilket istället indikerar att dessa stora och välskötta företag har en 

högre revisionskvalitet än snittet för marknaden, både innan och efter införandet av 

obligatorisk revisorsrotation, men att förbättringen i revisionskvalitet inte är lika stor som den 

var för hela marknaden. Vi drar därför slutsatsen att det, till skillnad mot vad Knapp (1985) 

och Deis och Giroux (1992) säger, inte finns några indikationer på att de stora och välskötta 
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företagen drar ner genomsnittskvaliteten för marknaden. Vi kan däremot bekräfta hypotes 3 

eftersom förändringen av AWCA är mindre än den som presenterades i det tidigare t-testet. 

 

4.3 Regression 
Vi skattar regressionen på följande sätt: 

𝐴𝑊𝐶𝐴. = 	𝐵1 + −0,230 ∗ 𝐶𝐹𝑂 + 0,097 ∗ 𝑅𝑂𝐴 + −0,15 ∗ 𝑆𝑖𝑧𝑒 + −0,120 ∗ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 + 0,034 ∗

𝐿𝑎𝑔𝑙𝑜𝑠𝑠 + 0,42 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 + 𝜀J,.    

 

 
Tabell 7. Visar regressionsmodellens förklaringsgrad 
 

Tabell 7 visar förklaringsgraden för vår regressionsmodell. Vi analyserar justerad R-kvadrat 

snarare än R-kvadrat då det justerade värdet tar hänsyn till att vi har ett flertal oberoende 

variabler i vår modell. Förklaringsgraden för modellen är relativt låg och innebär att 

variationen i de oberoende variablerna förklarar 11,1 % av variationen i den beroende. 

Cameran m.fl. (2016) får i sin studie en förklaringsgrad på 64 % vilket, jämfört med vår 

förklaringsgrad, antyder att vi borde ha inkluderat fler av de kontrollvariabler som de 

använde i sin studie.  

 
 B 
(Konstant)  0,404*** 
CFO -0,230** 
ROA 0,097 
SIZE  -0,015** 
LEVERAGE -0,120* 
LAGLOSS 0,034 
PERIOD -0,042** 
* = p <0,100 ** = p < 0,05  *** = p < 0,001 

Tabell 8. Visar studiens ostandardiserade betakoefficienter 

 

Resultaten i tabell 8 visar att flera av våra oberoende variablers ostandardiserade b-

koefficienter är signifikanta. CFO, size, och period är statistiskt signifikanta på 5 % och 

leverage är statistiskt signifikant på 10 %. Vi ser att dummyvariabeln period har en negativ 

riktningskoefficient jämfört med referensgruppen, period 2005, på -4,2 %. Det innebär att 

tidsperioden har en säkerställd negativ påverkan på mängden AWCA, när tidsperioden ändras 

sjunker AWCA med 4,2 %, vilket är i enighet med vår teoretiska utgångspunkt. Hypotes 1 

R-kvadrat  0,126 
Justerad R-kvadrat  0,111 
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föreslår att just införandet av revisorsrotation har en positiv påverkan på revisionskvaliteten. 

Även om vi bara kan se att det är förändringen av tidsperiod, från en period utan obligatorisk 

revisorsrotation till en tidsperiod med obligatorisk revisorsrotation, som har en påverkan på 

revisionskvaliteten kan vi ändå konstatera att det tyder på att införandet av revisorsrotation 

har en positiv påverkan på revisionskvaliteten. Hypotes 1 bekräftas därav.  

Agentteorin visar på vikten av en revisors oberoende. Att öka det oberoende som krävs enligt 

agentteorin var också syftet med införandet av obligatorisk revisorsrotation (Prop. 

2008/09:135). Rimligtvis bör oberoendet ha ökat och våra resultat tyder på att 

oberoendekravet inte har försämrat kvaliteten på den revision som genomförs utan snarare att 

det hade en positiv effekt även på revisionskvaliteten, enligt studiens förväntningar. Våra 

resultat tyder också på att införandet av obligatorisk revisorsrotation styrker den 

kontrollfunktion som en revisor har enligt agentteorin (Jensen och Meckling, 1976). Vi anser 

att en högre revisionskvalitet innebär att revisorn fungerar bättre som kontrollfunktion då 

själva syftet med kontrollfunktionen är att revisorn skall göra en så kvalitativ granskning som 

möjligt.  

De sammanslagna resultaten från våra tre olika tester tyder på att vi kan bekräfta våra tre 

olika hypoteser. Resultaten antyder att införandet av obligatorisk revisorsrotation hade en 

positiv påverkan på revisionskvaliteten, en påverkan som inte var lika stor för företag som 

var listade på Nasdaq Stockholm både 2005 och 2013 även om genomsnittet av AWCA var 

lägre för dessa företag än för hela marknaden. En anledning till varför minskningen var 

mindre för de stora, välskötta företagen kan vara de resultaten som både Knapp (1985) och 

Deis och Giroux (1992) presenterar i sina studier och som visar att ju mer finansiellt välskött 

ett företag är desto större påverkan har det företaget på hur revisorn sköter sitt arbete. Om så 

är fallet innebär det också att en revisor har mindre påverkan på hur dessa företag sköter sin 

redovisning än om företaget hade varit mindre eller i sämre finansiellt skick och att 

införandet av obligatorisk revisorsrotation inte har samma effekt, vilket är vad våra resultat 

antyder.  

Även om våra resultat visar att förändringen av tidsperiod hade ett signifikant samband 

gällande skillnaden i mängden AWCA, vilket indikerar att införandet av revisorsrotation hade 

en positiv effekt på kvaliteten, kan vi inte med säkerhet säga att det är så. För det första 

visade vår regressionsmodell en låg förklaringsgrad, vilket skulle kunna betyda att det 

egentligen var någon annan faktor som inte inkluderades i modellen som har en större 
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påverkan på revisionskvalitetens förändring. Även om vi har ett statistiskt säkerställt 

samband mellan mängden AWCA och tidsperioden kan modellen inte förklara kausalitet då 

modellen enbart förklarar 11,1 % av variationen i AWCA. Det kan finnas externa 

makroekonomiska aspekter som skulle kunna ligga bakom förbättringen av revisionskvalitet. 

Det är till exempel inte helt omöjligt att tro att finanskrisen som skedde mellan våra valda 

tidsperioder kan ha haft en effekt. Även andra makroekonomiska faktorer, nya 

redovisningsstandarder, skattereformer, förändringar i räntenivåer och liknande, är svåra att 

ta hänsyn till i undersökningen och skulle kunna ha haft någon slags effekt på mängden 

AWCA hos de undersökta företagen. 
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5. Slutsats  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om en eventuell skillnad föreligger mellan 

revisionskvaliteten innan och efter införandet av obligatorisk revisorsrotation år 2009. Vi 

presenterar tidigare forskning som förklarar sambandet mellan revisionskvalitet och 

konservativ bokföring samt sambandet mellan konservativ bokföring och mängden 

periodiseringar. Vi motiverar sedan valet av AWCA som mått på mängden periodiseringar.  

För att undersöka om revisionskvaliteten påverkades av införandet av obligatorisk 

revisorsrotation genomför vi först ett two sample t-test som undersöker den faktiska 

skillnaden i revisionskvalitet mellan marknaden år 2005 och år 2013 i syfte att besvara 

hypotes 2. Ett parat t-test genomförs för att svara på hypotes 3, som säger att skillnaden i 

revisionskvalitet är lägre för företag som var noterade på Nasdaq Stockholm både år 2005 

och år 2013 och en regressionsanalys för att studera orsakssambanden och för att svara på 

hypotes 1. Studien genomförs på företag noterade på Nasdaq Stockholm för att bidra till 

forskningen på en svensk marknad. 

De båda t-testernas resultat visar att revisionskvaliteten ökade från år 2005 till år 2013 samt 

att kvalitetsökningen var mindre för väletablerade företag. Resultaten från 

regressionsmodellen visar att förändringen av tidsperiod hade en positiv påverkan på 

revisionskvaliteten, vilket vi menar är ett tecken på att införandet av obligatorisk 

revisorsrotation uppfyllde ett av dess syften; att öka revisionskvaliteten. Lagändringens 

främsta syfte var att främja revisorers oberoende och vår studie visar tecken på att de ökande 

oberoendekraven inte påverkade kvaliteten negativt utan istället förbättrade den.  

Vår studie stödjer de resultat kring revisorsrotation som bland annat presenteras av Carey och 

Simnett (2006), att revisionskvaliteten blir bättre efter införandet av obligatorisk 

revisorsrotation. Studien bidrar till forskningen genom att visa hur införandet av obligatorisk 

revisorsrotation påverkade revisionskvaliteten på den svenska marknaden samt genom att ge 

en fingervisning av hur effekterna av den nyligen införda byrårotationens påverkan på 

revisionskvaliteten kan se ut. Studiens resultat bidrar också till debatten om obligatorisk 

revisorsrotations påverkan på revisionskvaliteten. Då det råder en tvetydighet kring tidigare 

studiers resultat så bidrar vår studie med att vara en av de som ställer sig positiva till den 

obligatoriska rotationen genom att visa hur mängden AWCA minskade efter lagändringen. 
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5.1 Begränsningar  
Studien som helhet innebär en del begränsningar där bland annat tidsbristen och omfattningen 

är av betydelse. Cameran m.fl. (2016) har valt att inkludera flera oberoende variabler i sin 

regressionsanalys och en möjlig konsekvens av detta är att förklaringsgraden är högre än den 

är i vår studie. Det är väsentligt att sträva mot en så hög förklaringsgrad som möjligt men 

eftersom vi mäter något subjektivt som revisionskvalitet är det inte förvånansvärt att vi har en 

relativt låg förklaringsgrad då sådana typer av mätningar generellt har låga förklaringsgrader. 

Dessutom mäter författarna hur revisionskvaliteten påverkas av en obligatorisk byrårotation 

vilken kan ha andra och starkare effekter än revisorsrotation.    

För att möjliggöra de statistiska testen i vår studie förutsätts att stickprovets fördelning är 

approximativt normalfördelat. Att genomföra winzorizing på 5 % behöver dock inte betyda 

att stickprovet har antagit en sådan fördelning, men vi begränsar oss ändå till den nivån av 

winzorizing för att inte påverka våra resultat i omfattande utsträckning.  

Tidsperioden mäter vi som en dummyvariabel, vilken visar sig påverka revisionskvaliteten 

positivt, däremot behöver det inte betyda att det var just revisorsrotationen år 2009 som var 

orsaken till resultatet. Det är svårt att isolera en lagförändrings påverkan utan att andra 

påverkande faktorer inkluderas i beräkning. De databaser vi använder kan även innebära en 

del begränsningar. I vårt fall har det saknats data för vissa företag, som då har lett till bortfall. 

Det finns en risk att resultatet hade påverkats om den saknade datan hade varit tillgänglig. Vi 

är också medvetna om risken att de data vi samlat kan vara felaktig även om databaserna är 

kvalitetssäkrade.   

 

5.2 Vidare forskning  
Revisorns oberoende är ett aktuellt ämne, vilket gör det intressant för vidare forskning. Då 

obligatorisk byrårotation nyligen har införts i Sverige är det främst undersökningar kring det 

som hade varit intressanta. Att mäta de eventuella effekterna av den nya lagändringen som 

implementerades år 2016 gick inte att genomföra i vår studie på grund av att vi tidsmässigt 

befinner oss för nära lagändringen och eftersom studien krävde data från ett år efter den 

undersökta tidsperioden. Vi genomförde en kvantitativ studie men att anta en kvalitativ 

metod är även det intressant för att få en djupare förståelse om syftet och konsekvenserna av 

revisorsrotationen.  
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Likt tidigare studier hade det varit av betydelse att se till företags redovisningspolicys genom 

att mäta både positiva och negativa periodiseringar och inte bara det absoluta värdet av 

periodiseringarna. De positiva värdena innebär då periodiseringar som är inkomstökande 

medan de negativa värdena innebär periodiseringar som är inkomstminskande. Vidare kan 

fortsatt forskning inkludera fler och andra oberoende variabler som kan vara av relevans. Ett 

sådant exempel är att inkludera variabeln IPO5 då tidigare forskning har visat att företag 

tenderar att öka resultatet genom periodiseringar under samma år som en IPO äger rum för att 

uppnå ett högre pris på de nya aktierna (Cameran m.fl., 2016).   

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
5 IPO: Emissionserbjudande (eng. Initial Public Offering) (Cameran m.fl., 2016).   
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