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ABSTRACT 

This study examines whether there is an association between the length of the client-auditor 

relationship and audit quality, using absolute unexpected accruals estimated by industry as a 

measure of audit quality based on a modified Jones model. The study is motivated by the 

proposal on mandatory audit firm rotation for publicly traded companies from the European 

Commission, which is based on the notion that longer auditor firm tenure creates a familiarity 

threat which reduces the audit quality. Both the relation between audit quality and auditor 

partner tenure and audit firm tenure is examined in this study, using multivariate regression 

controlling for auditor type (Big 4 versus non-Big 4), signing auditors (one versus two 

auditors), firm size, profitability, leverage and age. There is a significant negative relationship 

between audit quality and audit partner tenure when only companies employing Big 4 is 

tested, which indicate that auditors constrain managements extreme accounting measures with 

longer tenure. The results provide no significant evidence of an increase in the absolute 

unexpected accruals with audit firm tenure, when only Big 4 companies are tested. The results 

also overall suggest that the audit quality is lower for shorter tenure relative to longer tenure, 

which is consistent with previous studies. The results of this study therefore implies that under 

the current regime with no obligation of firm rotation, longer audit tenure is on average 

associated with auditors in greater extent constraining managements extreme accounting 

choices. The results therefore do not support the call for mandatory rotation. However, the 

majority of the regression results were not statistically significant, which limits the possibility 

to apply these results to a population outside the scope of this study.   

 

Keywords: audit quality, auditor independence, auditor competence, audit partner tenure, 

audit firm tenure, earnings management.  
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SAMMANFATTNING 

Revisorers oberoende i förhållande till sina klienter har under de senaste åren med anledning 

av finanskrisen samt de omtalade revisionsskandalerna medfört diskussioner om huruvida den 

befintliga lagstiftningen som reglerar revisorers arbete är tillräcklig. Det har även diskuterats 

om det behöver vidtas ytterligare åtgärder för att säkerställa revisorernas oberoende. Som ett 

led att stärka revisorernas oberoende har Europeiska Kommissionen lagt på förslag att införa 

obligatorisk byrårotation för publika bolag. Det har redan införts obligatorisk revisorsrotation. 

Dock anser emellertid kommissionen att detta inte är tillräckligt, då långa 

revisionsbyråuppdrag kan vara skadliga för oberoendet på grund av att det med tiden kan 

skapas en vänskaplig relation mellan revisionsbyrån och klienten. Majoriteten av tidigare 

forskning på området har emellertid inte funnit stöd för att varken långa partneruppdrag eller 

byråuppdrag skulle vara skadliga för revisionskvaliteten som omfattar revisorers oberoende.  

 

I studien undersöks således huruvida det finns ett samband mellan längden på 

revisionsuppdraget och revisionskvaliteten. Studiens syfte är därmed att undersöka om 

längden på partneruppdraget och byråuppdraget påverkar revisionskvaliteten. Utifrån studiens 

resultat syftar studien även till att kommentera rimligheten i Europeiska Kommissionens 

förslag på införandet av obligatorisk byrårotation.  

 

Studien utgår ifrån ett intressentperspektiv, eftersom det i slutändan är intressenter såsom 

aktieägare, investerare, långivare, anställda, kunder och staten som drabbas av de negativa 

konsekvenserna av att revisorer inte är oberoende i sin granskning, då tillförlitligheten till 

årsredovisningarna minskar.    

 

De teoretiska utgångspunkterna baseras på tidigare forskning inom revision och 

företagsekonomi. I studien tillämpas teorier och tidigare forskningsresultat som främst gäller 

revisionskvalitet, vinstmanipulering och längden på partner- samt byråuppdraget i syfte att 

beskriva den befintliga forskningen som vid tiden för studien behandlar ämnet. 
 

En kvantitativ metod med ett deduktivt angreppssätt efter den positivistiska synssättet har 

använts för att på bästa möjliga sätt undersöka studiens uppställda problem och syfte. Urvalet 

består av publika bolag börsnoterade på NASDAQ OMX Nordics Large, Mid och Small Cap 

listor. I linje med tidigare studier används oväntade periodiseringar beräknad utifrån 

branschtillhörighet som mått på revisionskvalitet.    

 

Resultaten visar att partnerlängden är signifikant negativt associerad med de absoluta 

oväntade periodiseringarna när endast företag reviderade av Big 4 studeras, vilket indikerar att 

revisorer begränsar företagsledningens möjlighet att genomföra extrema redovisningsbeslut i 

takt med att längden på partneruppdraget ökar. Resultaten ger inget stöd för att långa 

byråuppdrag påverkar revisionskvaliteten negativt, detta då inga signifikanta samband 

observerades. Studiens resultat visar även att korta revisionsuppdrag överlag har högre 

oväntade periodiseringar i förhållande till längre uppdrag. Studien ger således inget stöd för 

införandet av obligatorisk byrårotation.  

 

Nyckelord: revisionskvalitet, revisorers oberoende, revisorers kompetens, längden på 

partneruppdraget, längden på byråuppdraget, vinstmanipulering.   
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1. INLEDNING 

I denna del presenteras en problembakgrund, där syftet är att ge läsaren en kort introduktion 

till det övergripande ämnet revisionskvalitet. Problembakgrunden mynnar därefter ut i en 

problemdiskussion, problemformulering samt ett syfte. Studiens teoretiska samt praktiska 

bidrag diskuteras även och avsnittet avslutas med en disposition som är till för att ge läsaren 

en översiktlig bild över hur uppsatsen är upplagd.  

1.1 PROBLEMBAKGRUND  

Revisorns anseende har i och med de omdiskuterade revisionsskandalerna tagit mycket skada. 

En av de mest omtalade skandalerna är Enron-skandalen som inträffade under 2002. 

Företagets revisionsbyrå Arthur Andersen godkände och skrev under redovisningsdokument 

som möjliggjorde Enrons bokföringsbluff utan att ifrågasätta tvivelaktiga transaktioner 

(Cullinan, 2003, s. 859). Andra uppmärksammade revisionsskandaler är Worldcom och 

Parmalat. Även i dessa fall har revisorer medvetet godkänt tvivelaktiga redovisningsmetoder. 

(Cullinan, 2003, s. 860; Eilifsen, 2010, s. 42) Utifrån revisionsskandalerna har kritik riktats av 

såväl lagstiftare som externa intressenter mot revisorers oberoende samt kvaliteten i 

revisorernas arbete (Krishna Moorthy et al., 2010, s. 91; Rezaee, 2002, s. 278). Revisionsyrket 

kom även att ifrågasättas efter finanskrisen då revisorer godkände banker som under åren 

2007 till 2009 visade upp enorma förluster på sina placeringar i och utanför balansräkningen 

(SEC 2011:1284, s. 5; Sikka, 2009, s. 869). 

 

Revisorns oberoende är en central del av revisionsarbetet och handlar om att revisorn ska 

utföra sitt arbete opartiskt och självständigt samt vara objektiv i sina ställningstaganden 

(Revisorslagen, SFS 2001:883, 20 §). En revisor får således inte i sin granskning påverkas av 

andras intressen. Revisorns oberoende är en del utav revisionskvaliteten, som kan definieras 

som sannolikheten att revisorn både, upptäcker fel i klientens räkenskaper samt, rapporterar 

om dessa fel. Sannolikheten att revisorn upptäcker felaktigheter i redovisningen kan kopplas 

till revisorns kompetens medan sannolikheten att revisorn rapporterar eventuella fel beror på 

revisorns oberoende i förhållande till klienten. (DeAngelo, 1981, s. 186; Duff, 2004, s. 1) Det 

föreligger enligt lagstiftare och tidigare forskning ett antal hot som kan påverka revisorns 

förmåga att förhålla sig oberoende. Några utav de omständigheter som kan äventyra 

oberoendet är att revisorn eller revisionsbyrån blir ekonomiskt beroende av klienten, att 

vänskaps- eller förtroenderelationer uppstår mellan revisorn och klienten, svårtolkade 

redovisningsstandarder samt tillhandahållandet av rådgivningstjänster till klienten (Beattie et 

al., 1999, s. 71; Johnstone et al., 2011, s. 3 & 5; Prop. 2008/09:135 s. 86; Revisorslagen, SFS 

2001:883, 21 §).  

 

Vikten av att revisorn förhåller sig oberoende i sin granskning har bland annat att göra med att 

det i publika bolag föreligger en delning mellan ägandet och styrningen. I sådana förhållanden 

är det vanligt att informationsasymmetri uppstår på grund av att ledningen innehar mer 

information om företaget än vad aktieägarna har. (Healy & Palepu, 2001, s. 409) 

Informationsasymmetrin samt flexibiliteten i redovisningsreglerna skapar förutsättningar för 

ledningen att manipulera redovisningen samt visa upp en förskönad bild av företagets 

finansiella ställning som kan vilseleda företagets ägare och övriga intressenter (Beatty & 

Harris, 1998 s. 299; Healy & Whalen, 1999, s. 366-368). Det är såldes nödvändigt att 

årsredovisningar och andra yttranden granskas av utomstående part för att externa intressenter 
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ska kunna förlita sig på informationen utgiven av företagsledningen (Aktiebolagslagen, SFS 

2005:551, 9 kap. 1 § & 3 §). Revisionens syfte är således i detta sammanhang att minska 

denna informationsasymmetri samt öka trovärdigheten i de finansiella rapporterna och för att 

detta ska ske krävs det således att revisorn utför sitt arbete oberoende (Eilifsen et al., 2010, s. 

6; FAR, 2005, s. 113).   

  

Oberoendefrågan har på senaste tid, på grund av finanskrisen samt de omtalade 

revisionsskandalerna, medfört diskussioner om hur lämplig och tillräcklig den befintliga 

lagstiftningen är på området samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa 

oberoendet och samtidigt återuppbygga allmänhetens tilltro till revisionsyrket (KOM 

2010:561, s. 3). Det har redan införts regler om obligatorisk revisorsrotation för publika 

bolag, som innebär att huvudansvarig revisor ska bytas ut var sjunde år (Aktiebolagslagen, 

SFS 2005:551, 9 kap. 21a §; Prop. 2008/09:135 s. 86). Detta har dock inte ansetts tillräckligt 

för att säkerställa oberoendet från EU:s sida, vilket har medfört att Europeiska Kommissionen 

2011 har lagt ett förslag på att införa obligatorisk byrårotation för publika bolag, detta som ett 

ytterligare led i att förstärka oberoendet som är en sådan central del av revisionsyrket (KOM 

2010:561, s. 3; KOM 2011:779, s. 8). Förslaget grundar sig i argumentet att långa 

byråuppdrag är ett hot mot oberoendet, då det finns risk att det med långa uppdrag skapas en 

vänskaps- eller förtroenderelation mellan revisorn och klienten (KOM 2010:561, s. 12). 

Sådana relationer är skadliga för oberoendet på grund av de kan påverka revisorns 

professionella skepticism (Chi & Huang, 2005, s. 69).  Europeiska Kommissionen vill genom 

införandet av obligatorisk byrårotation begränsa publika bolag från att revideras av samma 

revisionsbyrå under en för lång tid (KOM 2011:779, s. 8). Förslaget innebär i korthet att ett 

publikt bolag får max anlita samma revisionsbyrå under en period av sex år (KOM 2011:779, 

s. 8). Det senaste som hänt angående förslaget är att det i april 2013 kom ett godkännande från 

ledamöterna i Europaparlamentet om byrårotation efter 14 år (Committee on Legal Affairs, 

2013).
1
   

 

Reaktionerna till införandet av obligatorisk byrårotation har varit blandade, både när idén om 

obligatorisk byrårotation först föreslogs som åtgärd av Europeiska Kommissionen 2010 i 

Grönbok Revisionspolitik: Lärdomar från krisen samt efter det att förslaget kommit ut 2011 

(European Commission, 2011, s. 2). De som motsätter sig förslaget anser att reglerna om 

obligatorisk revisorsrotation är tillräckliga för att hantera riskerna med oberoendet. 

Oppositionen argumenterar även att obligatorisk byrårotation kommer medföra en del 

negativa konsekvenser såsom ökade revisionskostnader, försämrad revisionskvalitet på grund 

av förlust av kunskap, svårigheter att bibehålla industrispecifik kompetens samt en potentiell 

brist på valmöjligheter av revisionsbyrå som förslaget innebär (SEC 2011:1384, s. 171 & 

174). Medan de som förespråkar förslaget bland annat anser att obligatorisk byrårotation 

kommer att stärka oberoendet samt att den marknadsdominans som de fyra stora 

revisionsbyråerna har idag möjligen kommer att minska, vilket förmodas kommer att öppna 

upp marknaden för mindre revisionsbyråer (SEC 2011:1384, s. 173).  

 

Det finns således både för och mot argumenten till EU-förslaget. Det grundläggande 

argumentet för införandet av obligatorisk byrårotation är emellertid att långa byråuppdrag 

påverkar oberoendet. Frågan är emellertid om det finns någon grund till Europeiska 

Kommissionens argument om att det råder ett negativt samband mellan revisorers oberoende 

och långa byråuppdrag eller om detta är ett problem som överhuvudtaget existerar? 

                                                 
1
 Europaparlamentets godkännande kom i april 2013, vilket gör att godkännandet om en maxtid om 14 år för 

byråuppdrag inte beaktas ytterligare i studien.  
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1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Som tidigare diskuterats har redan regler om obligatorisk revisorsrotation för publika bolag 

införts för att säkerställa att revisorer förhåller sig oberoende i sin granskning. Vad som då 

kan diskuteras gällande obligatorisk revisorsrotation är att lagändringen ännu inte fått något 

egentligt genomslag eftersom det endast har gått ett par år sedan lagen antogs. Detta gör att 

det möjligtvis är för tidigt att införa obligatorisk byrårotation då det ännu inte går att säga 

vilken påverkan som obligatorisk partnerrotation har på revisorernas samt revisionsbyråns 

oberoende. (European Commission, 2011, s. 17) Dock anses det från Europeiska 

Kommissionens sida att hotet mot oberoendet kvarstår trots gällande krav på revisorsrotation 

(KOM 2010:562, s. 12). Längden på revisor och klientrelationen benämns hädanefter för 

längden på partneruppdraget, detta då benämningen i den engelskspråkiga litteraturen är audit 

partner tenure. Tidigare forskning som har undersökt sambandet mellan längden på 

partneruppdraget och revisionskvalitet har inte funnit något samband mellan långa 

partneruppdrag och försämrad revisionskvalitet för stora företag vad gäller revisioner som 

utförts av revisionsbyråer inom Big 4. Det finns emellertid visst stöd för försämrad 

revisionskvalitet vad gäller långa partneruppdrag där revisorn inte har tillhört en Big 4 

revisionsbyrå. (Carey & Simnett, 2006, s. 673-674; Manry et al., 2008, s. 553 & 570)  

 

I en debattartikel argumenterar Malmqvist (2011) att lagändringen om revisorsrotation inte är 

tillräcklig utan att ytterligare åtgärder måste vidtas och att Sverige därför bör införa 

obligatorisk byrårotation för publika bolag. Malmqvist menar att den största vinsten med en 

tidsbegränsning av uppdragen är att revisorerna vågar vara mer ifrågasättande jämfört med 

om de känner att de vill behålla företaget som kund för all framtid. Det är även troligt att 

revisorerna känner sig mer manade att se till att granskningen blir helt korrekt då de vet att 

någon annan sedan ska ta över uppdraget. Malmqvist menar vidare att det blir en form av 

kvalitetssäkring av revisionen då fler personer blir inblandade och kan komma med nya 

kritiska insikter. (Malmqvist, 2011, s. 25) 

 

En annan viktig fråga angående EU-kommissionens förslag på obligatorisk byrårotation är 

huruvida byte av revisionsbyrå faktiskt kommer att stärka oberoendet? EU-kommissionen 

hävdar i sitt förslag att oberoendet och därmed revisionskvaliteten skulle stärkas då den 

obligatoriska rotationen av revisionsbyrå var sjätte år kan komma att förhindra att alltför 

vänskapliga relationer mellan revisor och bolag uppstår (SEC 2011:1384, s. 171). 

Förespråkare för obligatorisk byrårotation anser att för långa revisionsåtaganden kan påverka 

revisorers oberoende och därmed även revisonskvaliteten. De menar på att allt för långa 

revisionsåtaganden medför en tendens att revisorer gradvis anpassar sig efter ledningens 

önskemål och i och med det upphör revisorerna att vara oberoende. (Geiger & Raghunandan, 

2002, s. 67) Arbete med samma klient under en för lång period kan även medföra att revisorns 

arbete blir alltför rutinmässigt, vilket innebär en risk att revisorn missar viktiga avvikelser i 

resultatet (Arruñada & Paz-Ares, 1997, s. 45-46). Mautz and Sharaf (1961) anser också att 

långa revisionsåtaganden kan leda till att oberoendet äventyras dock menar de att sådana 

åtaganden i sig själva inte är skadliga för oberoendet, vilket även har bekräftats av senare 

forskning (se exempelvis Carcello & Nagy 2004; Geiger & Raghunandan 2002; Johnson et 

al., 2002; Knechel & Vanstraelen 2007; och Myers et al., 2003).  

  

De som är emot obligatorisk byrårotation anser att långa klientrelationer kan vara till fördel 

vid revisionen då revisorer med tiden samlar på sig klientspecifik kunskap, såsom kunskap 

om företagens processer, system samt verksamheter, vilket kan medföra en effektivare 

kvalitetsgranskning då de förlitar sig mindre på klientens bedömningar (Johnson, 2002, s. 
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641; Myers et al, 2003, s. 780). De som är emot obligatorisk byrårotation menar även på att 

revisionskostnaderna är högre de första åren av ett revisionsuppdrag samt att risken för 

revisions misslyckanden är större i början av ett nytt åtagande på grund av att revisorn förlitar 

sig i större utsträckning på klientens bedömningar och beräkningar under de första åren av ett 

nytt revisionsuppdrag. (Myers et al., 2003, s. 780) Detta argument stöds även av tidigare 

forskning som visar att revisionskvaliteten är lägre under de tre första åren av ett nytt 

revisionsuppdrag (Johnson et al., 2002, s. 637). Majoriteten av forskningen inom området ger 

heller inget stöd för att långa byråuppdrag försämrar revisionskvalitet, vilket innebär att det 

således inte skulle finnas något behov för en sådan åtgärd som obligatorisk byrårotation 

(Francis, 2004, s. 357; Johnson et al., 2002, s. 655; Myers et al., 2003, s. 796). Om det är 

såsom forskningen visar, att det inte är de långa revisionsåtaganden som är skadliga för 

oberoendet, är frågan om det problem som obligatorisk byrårotation är tänkt att lösa verkligen 

finns.   

 

Enligt Chen et al. (2008, s. 419) finns det ett samband mellan längden på byråuppdraget och 

längden på partneruppdraget, detta innebär att resultaten från tidigare forskning som studerat 

byrålängden därför kan komma att påverkas av partneruppdragets längd. Detta gör att det 

således även är intressant att beakta denna aspekt i studien. Det finns även begränsat med 

forskning som har studerat både längden på partner- och byråuppdragets påverkan på 

revisionskvaliteten, vilket gör att det således finns ett stort utrymme för nya studier inom detta 

område.  

 

Obligatorisk byrårotation är ett ämne som just nu är ytterst aktuellt och flitigt debatterat på 

grund av att förslaget både hyllats men framförallt kritiserats. I Sverige har den senaste och 

även mest omtalade skandalen kring HQ Bank bidragit till att diskussionerna kring revisorers 

oberoende även här i Sverige har eskalerat. HQ Bank tvingades till likvidation och det 

uppdagades då att de under en längre tid redovisat ett övervärderat värde av sina tillgångar. 

Då kritiserades de ansvariga revisorerna hårt och anklagades för att i sin granskning varit 

alltför medgörliga och har godkänt bankens missvisande redovisningar. (Rörbecker, 2010) 

Det har inte genomförts någon studie som visar sambandet mellan revisionskvalitet och 

längden på byråuppdraget i Sverige, utan den forskning som finns inom området kommer 

främst från USA. Därför är det intressant att göra en studie på publika bolag i Sverige och 

undersöka huruvida längden på revisionsuppdraget både på byrånivå samt partnernivå har 

något samband med revisionskvaliteten. Med revisionsuppdrag avses hädanefter både partner- 

samt byråuppdrag. Det unika bidraget med studien är således att både längden på 

partneruppdraget samt byråuppdraget studeras i samma studie. Då intressenters förtroende för 

revisionsyrket har påverkats av finanskrisen samt revisionsskandalerna är det även intressant 

utföra studien utifrån ett intressentperspektiv, detta då intressenter drabbas av att revisorer inte 

förhåller sig oberoende i sin granskning. Nedan presenteras studiens forskningsfråga.   

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Finns det ett samband mellan längden på revisionsuppdraget och revisionskvaliteten? 

1.4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att utifrån en granskning av redovisningsinformation från publika 

företag börsnoterade i Sverige undersöka huruvida det finns ett samband mellan längden på 

byråuppdraget samt partneruppdraget och revisionskvaliteten. Studien ämnar även att utifrån 
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resultatet samt tidigare forskning inom området diskutera rimligheten i Europeiska 

Kommissionens förslag på införandet av obligatorisk byrårotation.  

1.5 STUDIENS BIDRAG 

Det finns en rad studier som har studerat förhållandet mellan längden på revisionsuppdraget 

och antingen redovisningskvalitet eller revisionskvalitet (exempelvis Carcello och Nagy, 

2004; Ghosh och Moon, 2005; Johnson et al., 2002; Myers et al., 2003;). Det finns dock 

begränsat med studier som även beaktar längden på partneruppdraget. Då dessa två 

förhållanden är korrelerade (Chen et al., 2008, s. 419), är det därmed av intresse för den 

vidare diskussionen om byrårotation att även studera längden på partneruppdragets samband 

med revisionskvalitet tillsammans med längden på byråuppdraget. Detta för att därigenom 

kunna dra slutsatser om huruvida längden på byråuppdraget har någon inverkan på 

revisionskvaliteten. Genom att studera båda dessa aspekter av längden på revisionsuppdraget, 

förväntas denna studie ge ytterligare bidrag till den befintliga forskningen.  

 

Det finns inga studier inom detta forskningsområde som har genomförts på publika bolag 

börsnoterade i Sverige. Flertalet av studierna som har studerat längden på revisionsuppdragets 

samband med revisionskvaliteten har genomförts i USA. Förhållandena mellan USA och 

Sverige skiljer sig, då det exempelvis råder högre risk för revisorer att bli stämda i USA 

jämfört med i Sverige. Den lägre risken i Sverige att bli stämd för revisionsmisslyckanden kan 

eventuellt medföra att revisorer väljer att tänja på sitt oberoende i större utsträckning. Då det 

för studiens valda revisionsklimat skiljer sig från tidigare studier, bidrar denna studie även till 

att komplettera den befintliga forskningen inom området genom att undersöka sambandet 

mellan längden på revisionsuppdraget och revisionskvaliteten på den svenska marknaden.   

 

Då studien undersöker om sambandet mellan längden på revisionsuppdraget och 

revisionskvaliteten, ämnas således undersöka om revisorer till publika bolag i Sverige 

genomför sina granskningar med hög kvalitet eller om de äventyrar sitt oberoende. Studien 

förväntas således även ge ett praktiskt bidrag, då intressenternas bedömning av 

årsredovisningarnas tillförlitlighet är kopplat till revisorernas och revisionsbyråernas synbara 

oberoende (Lindberg & Beck, 2004, s. 36).  
 

Denna studie kommer därmed att ge nytt bidrag till forskningsområdet. De resultat som 

kommer utav denna studie kan även vara användbar i diskussionen om Europeiska 

Kommissionens förslag på obligatorisk byrårotation.    

1.6 BEGREPPSBESKRIVNING 

I den här uppsatsen används en del begrepp som för den fortsatta förståelsen är viktig att 

inledningsvis förklara. Då de flesta studier inom forskningsområdet har genomförts i USA 

innebär det att många begrepp och termer är på engelska som kan vara svåröversatta till 

svenska. Därför ges här den översättning som gäller i denna studie samt en kort förklaring till 

några utav begreppen.   

 

Audit tenure: Detta begrepp har översatts till längden på revisionsuppdraget och avser både 

längden som samma revisionsbyrå har haft uppdraget samt längden som en och samma 

revisor har haft uppdraget.    
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Audit firm tenure: Det här begreppet har översatts till längden på revisionsbyråuppdraget 

eller längden på byråuppdraget. Begreppet avser den tidsperiod som en revisionsbyrå utför en 

revision av ett företag.  

Audit partner tenure: I studien översätts detta begrepp till längden på partneruppdraget. 

Begreppet syftar till den tidsperiod som den ansvariga revisorn har haft samma 

revisionsuppdrag under.   

Big 4: Samlingsnamnet för de fyra största revisionsbyråerna i världen: Ernst & Young, PWC, 

KPMG och Deloitte.  

Earnings management: Det här begreppet har översatts till vinstmanipulation, vilket i detta 

sammanhang betyder att företagsledningen använder sig av den flexibilitet som finns i 

redovisningsreglerna för att justera redovisningen i önskad riktning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
7 

 
  

1.7 DISPOSITION 

 

 

Kapitel 
2 

•Vetenskaplig 
metod 

Kapitel 
3 

•Vetenskaplig 
teori 

Kapitel 
4 

•Praktisk metod 

Kapitel 
5 

•Empiri och 
analys 

Kapitel 
6 

•Diskussion och 
slutsats 

Kapitel  
7 

•Sanningskriterier 

Kapitel 7 

I uppsatsens avslutande kapitel diskuteras studiens 

tillförlitlighet samt vilket vetenskapligt värde den har. Utifrån 

studien diskuteras begrepp som reliabilitet och validitet.  

 

Kapitel 6  

I detta kapitel förs en slutlig diskussion om studiens resultat 

samt ger en återkoppling och svarar på huruvida det föreligger 

ett samband mellan längden på revisionsuppdraget och 

revisionskvalitet. Kapitlet avslutar med en diskussion kring 

studiens bidrag samt förslag ges till fortsatt forskning inom 

området.  

 

Kapitel 4 

I det praktiska metod kapitlet redogörs för studiens upplägg och 

tillvägagångssätt. Här förklaras den valda forskningsmetoden 

som är en modifiering av Jones-modellen. Valet av variabler 

samt metodikens för- och nackdelar diskuteras även i detta 

kapitel.  

 

Kapitel 5  

Utifrån det insamlade datamaterialet prövas i det här avsnittet 

om det finns ett samband mellan längden på revisionsuppdraget 

och revisionskvaliteten genom statistiska analyser. Här 

redogörs för de fakta och resultat som erhållits med hjälp av att 

applicera Jones-modellen. Resultaten presenteras i både text 

och tabeller där även en diskussion förs och återkopplar görs till 

teori som tidigare presenterats.   

 

Kapitel 3 

I det tredje kapitlet beskrivs den valda teoretiska referensramen. 

Här beskrivs tidigare forskning inom vinstmanipulering, 

redovisningskvalitet och längden på revisionsuppdraget. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens valda 

hypoteser.    

 

 

Kapitel 2 

I det här kapitlet diskuteras valet av att studera längden på 

revisionsuppdragets samband med revisionskvalitet samt den 

förförståelse som vi har inom ämnet. Vidare diskuteras det 

kvalitativa metodvalet, angreppsättet samt utifrån vilket 

perspektiv studien är gjord. Kapitlet avslutas med en diskussion 

om studiens valda teorier och källor.  
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2. VETENSKAPLIG METOD 

I detta kapitel diskuteras valet av ämne samt den förförståelse som ligger till grund för 

studien. Vidare diskuteras studiens kvantitativa metodval, deduktiva angreppssätt samt det 

perspektiv som studien utgår ifrån. Kapitlet avslutas med en diskussion kring valet av källor 

inom revisionskvalitet, revisorers oberoende samt längden på revisionsuppdraget.  

2.1 ÄMNESVAL 

Revisorers oberoende är en viktigt och aktuellt fråga i dagens samhälle, dels utifrån de 

uppmärksammade revisionsskandalerna som har inträffat under de senaste årtiondena och dels 

på grund av att revisionens roll som kvalitetssäkrare av företagens årsredovisningar tappar sin 

trovärdighet och funktion om revisorn inte framstår eller är oberoende i förhållande till sin 

klient. Revisorns oberoende är således en utav hörnstenarna i revisionsarbetet, vilket gör att 

det är viktigt att säkerställa att revisorer är oberoende i sitt arbete. Med bakgrund till 

oberoendets betydelse och då den Europeiska kommissionen anser att alltför långa 

revisionsuppdrag påverkar oberoendet och därmed revisionskvaliteten har de lagts ett förslag 

på att införa obligatorisk byrårotation för publika bolag. Tidigare forskning ger dock inget 

stöd för att så skulle vara fallet, vilket gör det intressant att undersöka om det finns något 

samband mellan längden på revisionsuppdraget och revisionskvaliteten.   

 

Valet av att skriva uppsatsen inom revision var självklart då vi båda är intresserade av 

revision samt ser en eventuell framtid inom detta yrke. Möjligheten att få en fördjupad inblick 

i revisorns roll, motiven bakom införandet av obligatorisk byrårotation samt att vi får 

undersöka ett för oss båda intressant ämne har föranlett studien.  

2.2. FÖRFÖRSTÅELSE 

Det finns ingen som möter nya ämnen förutsättningslöst utan alla influeras av sina tidigare 

erfarenheter. Forskare som önskar utforma vetenskapliga problem, har enligt Bjereled et al. 

(2002) alltid en förförståelse som både kan vara medveten eller omedveten och denna 

förförståelse påverkar vad forskaren väljer att rikta sin uppmärksamhet mot. (Bjereled et al., 

2002, s. 14; Gilje & Grimen, 2007, s. 179) Det finns två typer av förförståelse; 

förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelse handlar om personliga 

erfarenheter av praktiskt karaktär medan andrahandsförförståelsen beskriver författarens 

teoretiska kunskaper. (Johansson-Lindfors, 2003, s. 76)   

 

Vår förförståelse och förkunskaper inom det valda ämnesområdet är begränsade till 

andrahandsförförståelsen. Med det menas att förförståelsen inom revision är utvecklad genom 

den kunskap som har förvärvats under studietiden på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet. Under studietiden, främst genom undervisning på C och D-nivå, har vi fått en 

inblick i revisorns roll samt deras arbetsuppgifter, vilket har gett grundläggande kunskaper 

inom revision. Den förförståelse som vi har om hur längden på revisionsuppdraget kan 

påverka revisionskvaliteten är begränsad, vilket innebär att de teoretiska förföreställningar 

inom det valda ämnesområdet har vuxit fram successivt under uppsatsens gång samt att vi har 

fått läsa på en del om teorier och tidigare forskning kring detta område. Detta har varit en 

nödvändig process för att utveckla kunskap inom ämnet och har antagligen påverkat denna 

uppsats i en positiv bemärkelse då det således bland annat funnits mindre förutfattade 
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meningar om revisorers oberoende. Dock finns det även en negativ aspekt i detta då det finns 

risk för att viktiga aspekter eventuellt utelämnats då detta ämne är förhållandevis nytt för oss.   

 

Avsikten är att i forskningsprocessen ta hänsyn till den förförståelse som finns men att inte 

låta den påverka studien, vare sig vad gäller val av teorier, insamling av data eller tolkningen 

av resultatet. Således ämnas objektiviteten bibehållas under hela studien samtidigt som vi 

behåller medvetenheten om att våra omedvetna föreställningar sannolikt kan påverka studiens 

utgång.    

2.3 KUNSKAPSSYN   

Vid en vetenskaplig studie bör forskaren redogöra för hur denne uppfattar och förhåller sig till 

vetenskapen. Detta eftersom att det finns risk att kvaliteten på den vetenskapliga kunskapen 

som uppkommer skyms undan av forskarens egna kunskapsideal. Anledningen till att 

redogöra för kunskapssynen är således att läsaren ska få en större chans att göra rätt 

bedömning över forskningsarbetet. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 11) 

 

Det finns olika typer av förhållningsätt inom vetenskapen där världen och människan tolkas 

på olika sätt. Förhållningssätten är dels forskningsmetoder men även mer filosofiska 

ställningstaganden där det finns olika syn angående vad som kan anses definiera kunskap. 

(Patel & Davidson, 2011, s. 25-26) Bjereld et al., (2002) beskriver att syftet med den 

vetenskapliga efterforskningen är att få en ökad förståelse för hur världen fungerar (Bjereld et 

al., 2002, s. 69-70). De två främsta motsättningarna är kunskapsteorierna positivism och 

hermeneutik. Positivismen brukar beskrivas som den förklarande synen, där syftet är att 

försöka finna den absoluta kunskapen genom att analysera, styrka eller avfärda teorier baserat 

på empiriska material. (Bjereld et al., 2002, s. 71) Hermeneutiken kan istället ses som raka 

motsatsen till positivismen och innefattar den förstående synen där syftet är att försöka 

studera och tolka för att få en förståelse över de mänskliga grundförutsättningarna (Patel & 

Davidson, 2011, s. 28).  

 

Studiens syfte är att undersöka om revisionskvaliteten påverkas av längden på 

revisionsuppdraget, detta då det enligt bland annat lagstiftare har argumenterats att långa 

revisionsuppdrag har en negativ inverkan på revisorers oberoende samtidigt som tidigare 

forskning överlag inte har funnit något sådant samband (Francis, 2004, s. 357; Johnson et al., 

2002, s. 655; KOM 2010:561, s. 12; Myers et al., 2003, s. 796). Genom studien vill vi således 

klargöra om det finns ett samband och på vilket sätt längden på revisionsuppdraget påverkar 

revisionskvaliteten, det vill säga, om det har en negativ eller positiv inverkan på kvaliteten. 

Studiens ansats är att utgå från tidigare forskning och härleda hypoteser som sedan prövas 

empiriskt. Således eftersträvas att presentera olika teorier utifrån ett objektivt data snarare än 

att försöka förstå och förklara hur verkligheten ser ut. Den valda forskningsansatsen 

överensstämmer således med ett positivistiskt synsätt.  

Det inte alltid är möjligt att som forskare med säkerhet kunna säga exakt hur händelser 

påverkas utan forskaren måste i vissa fall nöja sig med att finna en samvariation mellan olika 

händelser (Andersson, 1982, s. 28). Det kan finnas många olika faktorer som spelar in i en 

studie om huruvida revisionsuppdragets varaktighet påverkar revisionskvaliteten. Det är 

därför svårt att kunna ge ett exakt svar på hur de olika variablerna påverkar varandra samt 

finns det en risk att andra väsentliga faktorer inte tas i beaktning i studien. Med det sagt, 

kommer studien emellertid att kunna ge en bra indikation på huruvida längden på 
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revisionsuppdraget har någon påverkan på revisionskvaliteten, detta då de variabler som 

undersöks i studien är variabler som används ofta i studier av detta slag.   

 

Utifrån den positivistiska kunskapssynen kan kunskap skapas genom olika samband och 

objektiva processer (Johansson-Lindfors, 1993, s. 40). Denna studie ämnar att med hjälp av 

olika statistiska metoder och insamlat data, testa samband mellan olika variabler i syfte att se 

om det föreligger ett samband mellan revisionskvalitet längden på partneruppdraget samt 

byråuppdraget, vilket överensstämmer med förhållningssättet inom positivismen.  

2.4 ANGREPPSSÄTT  

Studiens angreppssätt beskriver hur teori och verkligenheten relateras till det verkliga 

problemet som i denna studie ska undersökas. De två vanligaste ansatserna är den deduktiva 

och den induktiva ansatsen. (Patel & Davidson, 2011, s. 23) Det deduktiva angreppssättet 

innebär att från den befintliga teorin bilda hypoteser som sedan testas empiriskt medan det 

induktiva angreppssättet innebär ett omvänt arbetssätt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55; Patel 

& Davidson, 2011, s. 23).  Denna studie är uppbyggd utifrån den deduktiva ansatsen eftersom 

målet är att med bakgrund av tidigare studier och teorier undersöka om det föreligger ett 

samband mellan längden på revisionsuppdraget och revisionskvalitet. Således är syftet att 

utifrån tidigare studier, härleda hypoteser och sedan empiriskt undersöka huruvida 

hypoteserna ger en sann eller falsk bild av verkligheten. I analysen diskuteras de empiriska 

resultaten utifrån tidigare studier inom området och beroende på resultaten kommenteras 

tidigare forskning. Ett deduktivt angreppssätt antas även bidra till att objektiviteten i studien 

stärks eftersom studien grundas på befintlig teori (Patel & Davidson, 2011, s. 23).    

 

Nedan i figur 1 presenteras en bild över studiens arbetsprocess:  

 

 
FIGUR 1. DEN DEDUKTIVA PROCESSEN (MODIFIERAD VERSION, BRYMAN & BELL, 2005, S. 23) 

Utifrån studiens positivistiska synsätt framstår även det deduktiva angreppssättet som ett 

naturligt val. Detta resonemang stöds av Johansson-Lindfors (1993, s. 55) som menar att den 

positivistiska kunskapssynen syftar till att förklara den objektiva verklighet, vilket i sin tur är 

relaterat till ett deduktivt angreppssätt. Det valda forskningsområdet är ett etablerat område 

där tidigare forskning uteslutande tillämpat ett deduktivt angreppssätt (Chen et al., 2008, 

Johnson et al., 2002, Myers et al., 2003,). Detta då de, precis som den här studien ämnar göra, 

har utgått från tidigare forskning vid utarbetning av hypoteser, vilket ytterligare styrker valet 

av angreppssätt. 

 

Ett problem med det deduktiva angreppssättet är enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 56) att 

utgångspunkten för den empiri som utvecklas, är den teori som finns tillgänglig inom 

forskningsområdet. Det finns därmed en risk att den teori som utvecklas inte stämmer överens 

med den verklighet som den ämnar förklara (Johansson-Lindfors, 1993, s. 56). Då valet av 

variabler i den här studien baseras på tidigare forskning inom området finns risken att 

variabler som har en hög förklaringsgrad utelämnas. Detta faktum har vid 

litteraturgenomgången varit i åtanke vid valet av variabler. Det finns relativt mycket forskning 

inom detta område, vilket gör att det förefaller tämligen osannolikt att en variabel med hög 

Teori Hypoteser Datainsamling Resultat 
Hypoteserna 

bekräftas eller 
förkastas 
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förklaringsgrad skulle förbisetts av tidigare forskning. Risken ligger istället i att en relevant 

variabel kan förbises att ta med då det i tidigare studier finns olika uppsättning av variabler 

som har testas, emellertid har de vanligaste förekommande variablerna samt de variabler som 

utifrån urvalet framstår som relevanta valts.  

2.5 METODVAL  

En forskare använder sig av olika metoder för att utföra sin studie. För att kunna lösa problem 

och komma upp med ny kunskap är det således viktigt att forskaren väljer rätt 

forskningsmetod utifrån vald frågeställning (Holme & Solvang, 1997, s.13). Valet av 

studiemetod hänger även till stor del ihop med forskarens kunskapssyn samt studiens valda 

teorier (Eliasson, 2006, s, 21).   

 

Utifrån studiens syfte att undersöka huruvida längden på revisionsuppdraget påverkar 

revisionskvaliteten har en kvantitativ metod valt att tillämpas. Detta med utgångspunkt i 

studiens positivistiska kunskapssyn samt deduktiva angreppsätt, vilket enligt Bryman och Bell 

är förutsättning för en kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Med en kvantitativ 

metod bryts verkligenheten ner i variabler och forskaren försöker undersöka vilka samband 

som föreligger mellan olika variabler (Svenning, 2003, s. 75). Då studien ämnar undersöka 

sambandet mellan revisionskvalitet och längden på revisionsuppdraget förefaller det naturligt 

att tillämpa en kvantitativ metod, då det med denna metod kan vara möjligt att besvara den 

uppställda frågeställningen. En kvantitativ metod ökar även möjligheten att kunna 

generalisera resultaten från studien till en större population (Bryman & Bell, 2005, s. 131), 

vilket även är målsättningen att kunna göra utifrån studiens resultat.  

 

Tidigare studier som studerat sambandet mellan revisionskvalitet och längden på partner- eller 

byråuppdraget har uteslutande använt sig av en kvantitativ metod. Majoriteten av studierna på 

området har även baserat sina undersökningar på sekundärdata från bland annat företagens 

årsredovisningar. (Chen et al., 2008, s. 423, Johnson et al, 2002, s. 645-646; Manry et al., 

2008, s. 561; Myers et al., 2003, s. 784) Valet att tillämpa en kvantitativ metod med befintlig 

data är således ett inom forskningsområdet etablerat arbetssätt, vilket gör att det således 

förefaller sig naturligt att tillämpa detta metodval även i denna studie.  

 

En del av området revisionskvalitet innefattar revisorns oberoende vilket är ett känsligt ämne 

som kan göra det svår att testa. Att istället välja att genomföra en studie där frågor ställs till 

företagen eller till revisionsbyråerna om oberoende skulle förmodligen ge missvisade svar, då 

chansen är liten att varken företagen eller revisionsbyråerna skulle vara villiga att diskutera 

sådana känsliga frågor eller om så vore fallet ge ett ärligt svar. Det är heller inte sannolikt att 

revisorer skulle vara villiga att spekulera kring deras relation till sina klienter samt huruvida 

detta påverkar deras oberoende, vilket gör att en kvalitativ metod med intervjuer troligtvis inte 

är möjlig att genomföra på detta område. Av samma skäl bör även en kvantitativ metod med 

enkäter vara svår att genomföra trots att respondenter då kan behålla sin anonymitet i större 

utsträckning. Detta kan även vara anledningen till varför majoriteten av studien inom detta 

område baseras på sekundärdata.  

 

I studien samlas ett numeriskt datamaterial in i form av befintlig data främst från företagens 

årsredovisningar. Insamling av ett numeriskt data är enligt Muijs (2004, s. 1) en förutsättning 

för en kvantitativ studie.  Det material som i grunden inte är numerisk, exempelvis längden på 

ett revisionsuppdrag, kodas om och görs numeriska genom att definiera och gruppera efter 

olika längder.  
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Det bör även diskuteras i detta avsnitt huruvida objektiviteten kan bibehållas när det är vi som 

väljer vilken information som hämtas ur företagens årsredovisningar. Vi är emellertid tydliga 

med att redogöra för vilka teori samt tidigare forskning som hypoteserna bygger på samt för 

valet av variabler som kommer från tidigare forskning, vilket gör att objektiviteten inte 

påverkas och således kommer detta inte att påverka studiens resultat.   

2.6 PERSPEKTIV 

Det är av betydelse för förståelsen och tolkningen av teorin, empirin och analys att klargöra 

för läsaren vilket perspektiv som studien genomförs utifrån (Svenning, 2003, s. 23). Detta för 

att undvika missförstånd samt att läsaren skapar sin egen uppfattning om studiens perspektiv 

(Bjereld et al., 2002, s. 17). Perspektivet framgår ofta redan i frågeställningen, då problemet 

är beroende av vilket perspektiv betraktelsen görs utifrån (Svenning, 2003, s. 22).  

 

Då den här studien avser att undersöka om revisionskvaliteten påverkas av längden på 

revisionsuppdraget, har således ett intressentperspektiv valts, detta för att det är oftast 

intressenterna som drabbas av de negativa konsekvenserna av att en revisor inte är oberoende 

i sin granskning. Med intressenter avses de aktörer som har ett intresse i ett företag, såsom 

aktieägare, investerare, långivare, anställda, leverantörer, kunder samt stat och kommun 

(Freeman & Reed, 1983, s. 89). Intressenter baserar ofta sina beslut utifrån företagens 

årsredovisningar och om informationen då är behäftad med fel och inte ger en rättvisande bild 

av företagens ekonomiska ställning, kan fel beslut fattas på grund av att intressenterna utgår 

ifrån att information är korrekt om informationen har granskats av en revisor.  

2.7 VAL AV TEORIER & KÄLLOR  

Utgångspunkten till den här studien var från början Europeiska Kommissionens förslag på 

införandet av obligatorisk byrårotation för publika bolag, vilket ledde till att fokus 

inledningsvis inriktades på bytena av revisor och revisionsbyrå. Då det inte är själva bytet 

som anses påverka oberoendet utan längden på uppdraget, valdes det istället att fokusera 

studien kring revisionskvalitet och längden på revisionsuppdraget. Detta har lett till att den 

ursprungliga problemformuleringen och syftet har reviderats samt att litteratursökningen har 

inriktats mot detta. Teorier och tidigare forskning har valts inom områdena vinstmanipulering, 

revisionskvalitet, revisorers oberoende och kompetens samt längden på partner- samt 

byråuppdraget. Detta då det finns en koppling mellan revisionskvalitet och 

redovisningskvalitet, då revisorer i sin granskning av årsredovisningar och andra finansiella 

rapporter uttalar sig om redovisningskvaliteten. Redovisningskvaliteten kan i sin tur påverkas 

av företagsledningens incitament och benägenhet att manipulera redovisningen och revisorers 

benägenhet att motverka vinstmanipulering påverkas av revisorers oberoende och kompetens, 

vilket anses påverkas av längden på partneruppdraget samt byråuppdraget.  

 

De källor som har använts i den här studien består av vetenskapliga artiklar, böcker och etiska 

regler från IFAC. Vetenskapliga artiklar i form av tidigare forskning har varit den största 

informationskällan eftersom de innehåller de senaste rönen inom området (Patel & Davidson, 

2011, s. 42). De vetenskapliga artiklar som används i den här uppsatsen har främst hämtats 

från databaserna Business Source Premier, Scopus och Science Direct och vid 

litteratursökningen har följande sökord främst använts:  
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 Audit tenure, audit partner tenure, audit firm tenure, audit quality, auditor 

independence, auditor competence, earnings management. 

 

Sökorden har även kombinerats för att ytterligare precisera sökningen till det valda 

ämnesområdet. De vetenskapliga artiklar som tas upp i denna uppsats har innan publicering 

blivit peer reviewed, vilket innebär att de har granskats av forskare inom samma område, 

vilket ökar artiklarnas trovärdighet. Vid valet av vetenskapliga artiklar har det även beaktas 

hur frekvent artiklarna har blivit citerade av andra forskare.   

 

Det urval som används i den här studien består av publika bolag börsnoterade på Large, Mid 

och Small Cap. Listorna över vilka företag som finns börsnoterade på dessa listor har hämtats 

från Nasdaq OMX Nordic. Vid insamlingen av datamaterialet har främst Affärsdata och 

Retriver används och i de fall informationen inte var tillräcklig har manuell granskning utav 

företagens finansiella rapporter gjorts. Information om vilken revisor och revisionsbyrå 

företagen anlitar har hämtats från företagens årsredovisningar, tillgänglig via företagens egna 

hemsidor, Affärsdata samt Retriver och även via kontakt med företagen.   

2.8 KÄLLKRITIK  

Utifrån ett vetenskapligt perspektiv är det viktigt att kritiskt granska de källor som används i 

en studie. I hanteringen av litteraturen och bedömningen av de valda källornas kvalitet och 

tillförlitlighet är det viktigt att de uppfyller vissa vetenskapliga kriterier och dessa kriterier är: 

äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet. (Ejvegård, 2003, s. 62-63, Thurén, 2005, s. 13;) 

 

Äkthetskriteriet handlar om att den källa som används ska innehålla det som den påvisar att 

den ska göra, vilket innebär att materialet ska vara äkta och inte innehålla några förfalskningar 

(Ejvegård, 2003, s. 62; Thurén, 2005, s. 13). De artiklar som använts i studien är publicerad i 

respekterade tidskrifter såsom The Accounting Review. De valda tidskrifterna tillämpar peer 

review som innebär att artiklarna har gått igenom sakkunnig granskning av experter inom 

respektive forskningsområde och de valda artiklarna har även blivit citerade av många andra 

forskare, vilket gör att äkthetskravet därmed kan anses vara uppfyllt. Vid datainsamlingen har 

databaserna Affärsdata och Retriever använts, som hämtar sin information från Bolagsverket, 

vilka tar sin information direkt från företagen. Datamaterial bör således anses som äkta, dock 

har det vid inhämtningen av data upptäckts att det förekommit fel, detta har emellertid 

justerats manuellt och endast gällt enstaka företag.     

 

Med oberoende menas att källan ska vara självständig, vilket innebär att källan således inte får 

vara påverkad av någon annan. Ur trovärdighetssynpunkt är således primärkällan, det vill säga 

ursprungskällan, mer trovärdig än sekundärkällan på grund av att författare till sekundärkällor 

kan ha lagt på tolkningar av sin förståelse och förklaring av begreppet, vilket i största möjliga 

mån ska undvikas. (Ejvegård, 2003, s. 63; Thurén, 2005, s 53-54) Primärkällor har främst 

används för att uppfylla oberoendekriteriet, vilket innebär att ursprungskällan använts när en 

källa har citerats i någon annan källa. Detta för att stärka trovärdigheten i uppsatsen, då andra- 

och tredjehandskällor kan förvanska ursprungsförfattarens resultat och ståndpunkt 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 89). Dock har sekundärkällor används i den mån det inte har 

varit möjligt att hitta primärkällan. Vad gäller insamlingen av data har det varit svårt att 

enbart använda primärkällor då mycket utav datamaterialet har hämtats från Affärsdata och 

Retriever. Dock bör detta inte påverka oberoendet, då Affärsdata och Retriever scannar in 

informationen från årsredovisningarna till deras databaser, vilket gör att informationen inte 

förvanskas på något sätt. Emellertid kan det ha uppstått fel i hanteringen av informationen i 
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databaserna, vilket har diskuterats i stycket ovan, som gör att information bland annat kan ha 

hamnat på fel år. Trots detta kan ändå oberoendekriteriet anses vara uppfyllt.  

 

Färskhetskriteriet handlar om att en källas trovärdighet påverkas av hur ny den är. Detta 

innebär att nyare källor överlag är mer trovärdigare än äldre (Ejvegård, 2003, s. 64). För den 

här studien har i så stor utsträckning som möjligt, de senaste publicerade vetenskapliga 

artiklarna använts till det teoretiska kapitlet. Det har dock varit svårt att enbart använda nyare 

artiklar när det i studien samtidigt har eftersträvats att använda primärkällor. Detta är dock 

inget problem enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 89) då äldre forskningsresultat kan vara 

aktuella trots att det var länge sedan de publicerades. I de fall äldre forskningsartiklar har 

utgjort primärkällan samt att resultaten av forskningen har citerats i nyare vetenskapliga 

artiklar kan även äldre forskning anses vara aktuell.  

 

Med samtidighet avses att perioden mellan händelse och källans uppkomst ska vara så kort 

som möjligt (Thurén, 2005, s. 13). Detta då forskning som utförs i nära anslutning till en 

händelse i tiden kan vara mer adekvat på grund av glömskefaktorn. Eftersom ny information 

kan påverka tidigare händelser är samtidighetskriteriet dock inte ett kriterium som kan 

tillämpas strikt. (Ejvegård, 2003, s. 64) I studien används datamaterial från årsredovisningar 

från räkenskapsåren 2011-2010, vilket innebär att studien är baserad på datamaterial från 

några år tidigare än forskningstillfället. Dock behöver inte detta vara något problem då det har 

förelegat samma tidsförhållanden i tidigare forskning som undersökt sambandet mellan 

revisonskvalitet och längden på revisionsuppdraget.  
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3. VETENSKAPLIG TEORI  

I det här kapitlet presenteras relevanta teorier för studien. I kapitlet redogörs för tidigare 

forskning och teorier inom revisionskvalitet, oberoende samt huruvida längden på 

revisionsuppdraget har någon inverkan på revisionskvaliteten och därmed oberoendet. 

3.1 INLEDNING  

Teorikapitlet handlar i grunden om syftet bakom revisionen och vilken funktion revisorn har 

för olika intressenter. Vidare handlar kapitlet om vilka incitament som kan ligga bakom 

vinstmanipulation och på vilket sätt det här påverkar redovisningskvaliteten samt kopplingen 

mellan redovisningskvalitet och revisionskvalitet. Revisionskvalitet definieras och det 

redogörs även för betydelsen av revisorns kompetens samt oberoende.  Därefter redogörs för 

teorier och forskning kring huvudämnet; sambandet mellan längden på revisionsuppdraget 

och revisionskvalitet. Fokus ligger på att förklara de olika argument som presenterats för och 

emot långa revisionsuppdrag samt redogöra för om det i tidigare forskning har visats 

förekomma ett samband. Slutligen härleds hypoteser från den valda teoretiska referensramen 

som testas i denna studie.  

3.2 AGENTTEORIN OCH REVISORNS ROLL  

I studien används agentteorin för att skapa en förståelse för förhållandet mellan 

företagsledningen och företagets intressenter samt till att ge en grund till varför 

företagsledningen har incitament till att manipulera vinsterna, vilket påverkar 

redovisningskvaliteten. Den här teorin har även tagits med för att förklara den roll som 

revisorn har i detta sammanhang samt på vilket sätt revisorn bidrar till att minska den 

informationsasymmetri som kan uppstå mellan dessa parter.  

 

Agentteorin utgår ifrån den problematik som kan uppstå när aktieägarna, eller principalerna, 

som har investerat kapital i ett bolag inte har för avsikt att spela en aktiv roll i företagets 

ledning utan ger i uppdrag till ledningen av företaget, det vill säga agenterna, att styra och 

förvalta den dagliga verksamheten i företaget. (Eilifsen et. al., 2010, s. 6; Healy & Palepu 

2001, s. 409) Ägandet och ledningen i företaget är i en sådan situation separerad, vilket kan ge 

upphov till två agentproblem. Det första problemet handlar om att ledningen och aktieägarna 

kan ha olika målsättningar och intressen, vilket kan orsaka att en intressekonflikt uppstår 

mellan parterna. (Eisenhardt, 1989, s. 58) Exempelvis förväntas agenten ha incitament att 

välja redovisningsmetoder som ger en ökad vinst om agentens ersättning är knuten till 

företagets vinst (Artsberg, 2005, s. 84). Det andra agentproblemet är att principalen och 

agenten har olika inställningar till risk, vilket innebära att dessa parter kan föredra olika 

riskhanteringsåtgärder på grund av att de har olika stor riskbenägenhet (Eisenhardt, 1989, s. 

58). Om bonus till företagsledaren exempelvis grundas på årets resultat så har ledningen 

incitament att fatta beslut utifrån kortsiktig tillväxt medan satsning på långsiktig tillväxt och 

mindre riskfyllda kapitalplaceringar istället kan ligga i aktieägarnas intresse. 

 

Företagsledningens möjligheter att justera räkenskaperna utifrån eget intresse på företagets 

bekostnad ökar på grund av de har tillgång till sådan information om företagets finansiella 

ställning som inte ägarna har (Beatty & Harris, 1998 s. 299). Den brist på kontroll som 

kommer av att investeraren överlåter den löpande verksamheten av företaget till 

företagsledaren ger upphov till informationsasymmetri mellan dessa parter, som innebär att 
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parterna har tillgång till olika mycket information. Informationsasymmetrin orsakas av att 

företagsledningen besitter all information om företagets ekonomiska ställning på grund av den 

dagliga driften av företaget sköts av ledningen medan ägarna vanligtvis endast har tillgång till 

den information som av ledningen tillhandahålls i årsredovisningen och andra rapporter. 

(Eilifsen et al., 2010, s. 6).     

 

Efterfrågan på revision kommer av att ägarna eller övriga intressenter inte själva effektivt kan 

observera och kontrollera företagsledningens arbete samt räkenskaper på ett tillfredställande 

sätt. Revisorns roll i detta sammanhang är då att fungera som en oberoende part mellan 

agenten och principalen och objektivt granska företagets finansiella rapportering, vilket 

förstärker redovisningens trovärdighet samt minskar informationsasymmetrin. (Eilifsen et al., 

2010, s. 6 & 10) Revisorns roll är även att försäkra att de redovisningsmetoder som används 

av företaget stämmer överens med företagets verksamhet samt med gällande 

redovisningsstandarder (Healy & Palepu, 2001, s. 415).    

3.3 VINSTMANIPULATION  

Användningen av periodiseringar för att manipulera vinster har studerats för att undersöka 

om ett samband föreligger mellan längden på revisionsuppdraget och revisionskvaliteten eller 

redovisningskvaliteten. Därför presenteras tidigare forskning samt teorier kring 

vinstmanipulation, detta för att ge en inblick till vilka metoder som kan användas för att 

manipulera vinster samt visa vilken koppling revision har till vinstmanipulation.   

3.3.1 DEFINITION OCH INCITAMENT TILL VINSTMANIPULERING  

Syftet med den finansiella rapporteringen är att förse företagets intressenter såsom investerare 

och låneinstitut med information om företagets ekonomiska ställning och resultat. Då denna 

information ligger till grund för olika intressenters ekonomiska beslut måste således 

företagens årsredovisningar ge en rättvisande bild över den finansiella ställningen 

(Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554, 2 kap. 3 §). Då det råder en viss flexibilitet i 

redovisningsreglerna medför det att företagsledare i vissa situationer måste använda sitt eget 

omdöme och kunskap om företaget för att välja redovisningsmetoder som speglar 

verksamheten i företaget. Denna flexibilitet kan förbättra redovisningens informationsvärde 

men den kan också utnyttjas i syfte att manipulera vinster. (Healy & Whalen, 1999, s. 366) 

Vinstmanipulation
2
 innebär att företagsledningen använder den möjlighet till flexibilitet och 

bedömning som finns i redovisningsreglerna för att justera resultat- eller balansposter i 

önskad riktning i syfte att vilseleda företagets olika intressenter om företagets verkliga 

ekonomiska ställning. Vinstmanipulation kan även användas för att påverka utfall av avtal 

som beror på redovisat resultat. (Healy & Whalen, 1999, s. 368)  

 

Det har genom tidigare forskning identifieras flera underliggande incitament till varför 

företagsledningen försöker manipulera redovisningen. Företagsledningen kan både ha 

incitament för inkomstökande samt inkomstminskande vinstmanipulering. Båda typerna utav 

inkomstförändringar påverkar det rapporterade värdet, vilket utifrån ett intressentperspektiv 

inte är önskvärt. (Vander Bauwhede & Willekens, 2004, s. 506) Att företagsledningen har 

incitament att manipulera vinsterna uppåt kan bland annat bero på behovet att möta 

företagsanalytikers förväntningar och påverka aktiemarknaden, möta uppsatta resultatmål 

eller finansiella mått uppsatta i bonuskontrakt och skuldkontrakt eller kombinationer av dessa 

                                                 
2
 På engelska är benämningen earnings management  
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incitament (Healy & Whalen, 1999, s. 370-379; Nelson, 2002, s. 176). Incitament att 

manipulera resultaten nedåt kan exempelvis finnas för att utjämna inkomster eller för att 

senare visa upp förbättrade framtida inkomster (Nelson, 2002, s. 176). Studier av DeFond och 

Jiambalvo (1991, 1993) samt Kinney och Martin (1994) visar emellertid att det är mer 

sannolikt att ledningen justerar redovisningen uppåt för att således visa bättre resultat istället 

för att minska resultatet (refererad i Becker et al., 1998, s. 6-7).  

3.3.2 VINSTMANIPULERINGSMETODER  

Det finns flera metoder som företagsledningen kan använda för att manipulera redovisningen 

antingen genom att öka eller minska värdet på resultatet eller tillgångarna (Marquardt & 

Wiedman, 2004, s. 465; Mulford Comiskey, 2004, s. 65). Företagsledningen kan exempelvis 

påverka resultatet genom att undervärdera skulder eller övervärdera tillgångar. Detta kan 

göras genom att bland annat ändra värderingsmetod för omsättningstillgångar (FIFO eller vägt 

genomsnitt) (Mulford & Comiskey, 2002, s. 249). Ledningen har även spelrum vad gäller när 

vissa händelser ska bokföras i redovisningen. Prisstegringar på produkter resulterar även i att 

värdet på omsättningstillgångarna ökar, vilket gör att ledningen kan påverkar hur ofta 

lagerpriser värderas. (Mulford & Comiskey, 2002, s. 65 & 245-246) Tidpunkten för 

nedskrivning av lager kan även den påverkas, ledningen kan välja att vänta med att genomföra 

stora nedskrivningar till en resultatmässigt bättre period (Muford & Comiskey, 2002, s. 238 & 

247).  Ett annat sätt att öka alternativt minska värdet på tillgångarna samt påverka resultatet är 

att ändra avskrivningsmetod för anläggningstillgångar (linjär- eller progressivavskrivning) 

alternativt ändra bedömningen av tillgångarnas ekonomiska livslängd. En förlängning av 

livslängden resulterar i en längre avskrivningstid på anläggningstillgångarna och således även 

lägre avskrivningskostnader. (Mulford & Comiskey, 2002, s. 12 & 65) Resultaten kan även 

förbättras genom att behålla sådana kundfordringar i balansräkningen som företaget sannolikt 

inte kommer att få inbetalt eller ta bort leverantörsskulder från balansräkningen som vid en 

senare tidpunkt kommer att betalas (Mulford & Comiskey, 2002, s. 238 & 240). Även 

kassaflödet kan manipuleras, detta genom att påverka tidpunkten för när inkomster och 

utgifter bokförs genom att fakturera snabbare eller långsammare. (Marquardt & Wiedman, 

2004, s. 465; Mulford & Comiskey, 2002, s. 65 & 238-240) 

 

Alla dessa redovisningsåtgärder ligger inom ramen för vad som är tillåtet inom 

redovisningsreglerna, emellertid påverkas bedömningen av om vinstmanipulering föreligger 

av det underliggande motivet till valet att exempelvis ändra avskrivningsmetod för 

anläggningstillgångar eller värderingsmetod för omsättningstillgångar (Mulford & Comiskey, 

2002, s. 62). Görs detta i syfte att förbättra informationsvärdet i redovisningen rör det sig inte 

om vinstmanipulering medan om justeringar i redovisningen har gjorts i syfte att exempelvis 

uppnå företagsanalytikers vinstprognoser eller möta uppsatta resultatmål kan det emellertid 

föreligga misstanke om vinstmanipulering (Healy & Whalen, 1999, s. 366 & s. 368; Nelson, 

2002, s. 176).    
 

Flertalet av de metoder som beskrivits ovan, handlar om att använda periodiseringar för att 

manipulera redovisningen i önskad riktning. I tidigare forskning är det således vanligt att 

periodiseringar används som mått på vinstmanipulering, då förekomsten av vinstmanipulering 

är en indikator på låg redovisningskvalitet (Ashbaugh et al., 2003, s. 634; Jones, 1991, s. 223). 

Redovisningskvalitet innebär ur ett intressentperspektiv att redovisningen är tillförlitlig, 

relevant, speglar företagets verkliga ekonomiska situation samt innehåller en låg nivå av 

vinstmanipulation (Barth et al., 2008, s. 469; Penman, 2002, s. 79 & 80-81). Tidigare studier 

har även visat att periodiseringar används av företag för att manipulera redovisningen i 
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önskad riktning (Jones, 1991, s. 223). Ett vanligt mått för att mäta vinstmanipulering och 

redovisningskvalitet är oväntade periodiseringar (Becker et al., 1998, s. 1; Johnson et al., 

2002, s. 640). Oväntade periodiseringar kan förklaras som skillnaden mellan förändringen av 

totala verkliga periodiseringar och förväntade periodiseringar som förväntas öka eller minska 

i proportion till omsättningen (Svanström, 2008, s. 234). Ur redovisningskvalitetssynpunkt 

har det genom tidigare studier inom redovisningskvalitet och vinstmanipulering antytts att 

oväntade periodiseringar inte är önskvärda (Myers et al., 2003, s. 783).    

3.3.3  VINSTMANIPULERING OCH REVISION  

Begreppet vinstmanipulering handlar främst om företagsledningens incitament och försök till 

att utnyttja den flexibilitet som finns i redovisningsstandarderna för att justera redovisade 

tillgångar, skulder och resultat i önskad riktning (Healy & Whalen, 1999, s. 368). Dock går 

det även att dra kopplingar till revision, då revisionens syfte är att öka den finansiella 

rapporteringens trovärdighet (Hayes, 2005, s. 3). Revisorns uppgift är att granska företagets 

redovisning och leta efter skillnader mellan förväntade och faktiska resultat som kan indikera 

om det föreligger felaktigheter i redovisningen (Nelson et al., 2002, s. 176). Det är därefter en 

bedömningsfråga huruvida felaktigheterna är ett försök till vinstmanipulering. Bedömer 

revisorn att det föreligger misstanke om vinstmanipulering är det revisorns uppgift att 

uppmana ledningen att justera felaktigheterna i den finansiella rapporten för att revisorn inte 

ska utge en oren revisionsberättelse. (Hayes, 2005, s. 458-459) Det är således revisorns 

uppgift att granska redovisningskvaliteten i företagens finansiella rapportering (Hayes et al., 

2005, s. 3).  

 

Då företagens finansiella rapporter ligger till grund för olika intressenters ekonomiska beslut, 

är det således viktigt att revisorn är kompetent nog att upptäcka felaktigheter om sådana 

föreligger samt är oberoende i förhållande till företagsledningen för att rapportera eller kräva 

justering av felaktigheterna (DeAngelo, 1981, s. 186). Detta för att försäkra att intressenter 

inte blir vilseledda av informationen. Tidigare forskning visar att revisorer är mindre benägna 

att uppmana företagsledningen att justera försök till vinstmanipulation i situationer där 

redovisningen har varit anpassade att följa tydliga redovisningsstandarder samt i de fall de 

saknas en tydlig tolkning av en redovisningsregel och redovisningen har legat i gråzonen 

(Nelson et al., 2002, s. 197). Revisorns förhållningssätt till tolkningen av 

redovisningsstandarder samt vinstmanipulation är således relevant ur företagens, 

intressenternas samt standardsättares perspektiv.    

 

En stor del av forskningen som har bedrivits inom revisionskvalitet har genom att mäta 

klientföretagens redovisningskvalitet diskuterat vilka konsekvenser denna har för 

revisionskvaliteten samt revisorns oberoende. I synnerhet vad gäller studier som har studerat 

längden på revisionsuppdraget och revisionskvaliteten som diskuteras längre fram i avsnitt 

3.7, har forskarna utifrån kvaliteten på företagens redovisning kopplat sina resultat till att även 

uttalat sig om effekterna på revisionskvaliteten (Chen et al., 2008; Johnson et al., 2002; Myers 

et al., 2003). Myers et al. (2003) menar att det är möjligt att utifrån redovisningskvaliteten dra 

slutsatser om revisionskvaliteten. Vid hög revisionskvalitet förhindrar revisorer 

företagsledares försök till att manipulera redovisningen utifrån eget intresse. När 

revisionskvaliteten är låg förhindrar revisorn inte dessa försök att manipulera redovisningen 

och i vissa fall kan även revisorn bistå ledningen med att tänja på gränserna för vad som är 

accepterade redovisningsprinciper. Mått på redovisningskvalitet används således för att 

uppskatta revisionskvalitet och för att diskutera vilka effekter detta har på revisorns 

oberoende. (Myers et al., 2003, s. 780) 
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Från detta avsnitt tas med att företagsledningen både har incitament att justera redovisningen 

genom inkomstökande samt inkomstminskande åtgärder. Tidigare studier har även visats att 

vinstmanipulering sker genom att användningen av periodiseringar för att justera 

redovisningen i önskad riktning. Revision av företagens finansiella rapporter är ett sätt att 

begränsa företagsledningen eventuella val att manipulera redovisningen, vilket gör att det 

således finns en koppling mellan redovisningskvalitet och revisionskvalitet.  

3.4 REVISIONSKVALITET 

Syftet med det här kapitlet är att definierar revisionskvalitet för att sedan i de två 

nästkommande avsnitten redogöra för vad som leder till förbättrad samt försämrad 

revisionskvalitet både på partnernivå samt byrånivå. 

  

Det grundläggandet syftet med revisionen är att stärka redovisningskvaliteten och öka 

redovisningens tillförlitlighet (Hayes et al. 2005., s. 3). Revisionen är således av hög kvalitet 

när redovisningens tillförlitlighet och kvalitet förbättras. Låg revisonskvalitet och därmed 

revisionsmisslyckande föreligger när revisorn inte ser till att god redovisningssed tillämpas 

eller när revisorn inte utfärdar en oren revisionsberättelse när det föreligger omständigheter 

för att utge en sådan rapport. De finansiella rapporterna är i båda dessa fall potentiellt 

vilseledande för intressenter. (Francis, 2004, s. 346) Revisionskvalitet är ett svår definierat 

begrepp då det har olika betydelse för olika aktörer. För användare av finansiell information 

innebär revisionskvalitet att säkerställa att det inte förekommer väsentliga fel eller bedrägeri i 

de finansiella rapporterna. Medan revisionskvalitet för revisorer istället kan betyda att 

maximera kundnöjdheten, undvika stämning samt att minimera risken för att få ett dåligt rykte 

på grund av en dåligt genomförd revision. (Wooten, 2003, s. 48) Då denna studie utgår från 

ett intressentperspektiv, tillämpas således en definition av revisionskvalitet som bäst stämmer 

överens med intressenter syn på revisionskvalitet. Revisionskvalitet har traditionellt 

definierats som sannolikheten att revisorn både, upptäcker fel i klientens räkenskaper samt, 

rapporterar om dessa felaktigheter (DeAngelo, 1981, s. 186) Hög revisionskvalitet råder 

följaktligen när tvivelaktig redovisning upptäcks och då revisorn i en sådan situation gör 

invändningar mot redovisningen och skriver en oren revisionsberättelse om inte 

felaktigheterna i redovisningen åtgärdas. Det är dock relativt ovanligt i större företag, såsom 

publika bolag, att en revisor ger ut en oren revisionsberättelse (Craswell et al., 2002, s. 260).  

 

Sannolikheten att revisorn upptäcker fel beror bland annat på revisorns tekniska kapacitet, 

vilka granskningsåtgärder som vidtas samt vilka urval som görs för granskningen. Medan 

sannolikheten att revisorn rapporterar eventuella felaktigheter beror på revisorns oberoende i 

förhållande till klienten. (DeAngelo, 1981, s. 186) Duff (2004) benämner dessa två aspekter 

av revisionskvalitet för kompetens och oberoende (Duff, 2004, s. 1). Både kompetens och 

oberoende behövs således för att hög revisionskvalitet ska föreligga. En revisor kan inte 

utföra en revision med hög kvalitet om revisorn är oberoende men saknar kompetensen. 

Bristande kompetens medför att revisorn inte kan upprätta en revisionsberättelse som stämmer 

överens med de krav som är uppställda i revisorslagen (SFS 2001:883 4 § 4 p.). Har revisorn 

däremot kompetens som krävs för att utföra en revision korrekt men inte är oberoende i 

förhållande till klienten försvinner revisionens trovärdighet och även syftet med revisionen. 

En revisor måste således besitta båda dessa egenskaper för att säkerställa revisionskvaliteten.  
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I de två nästkommande avsnitten 3.5 och 3.6 redogörs mer ingående för de två komponenter 

som utgör revisionskvalitet och revisionskvalitetsforskning presenteras inom respektive 

område som är intressant utifrån det valda forskningsområdet.  

3.5 KOMPETENS 

I den här studien används teoribildningar kring revisorns kompetens, detta för att kompetens är 

en viktig komponent av revisionskvaliteten. Fokus är på definitionen av kompetens och på vilket 

sätt revisorns kompetens påverkar revisionskvaliteten samt vilken koppling kompetens har till 

längden på revisionsuppdraget.  

 

En revisor bör besitta särskilda egenskaper för att uppfattas som kompetent, bland annat bör 

revisorn besitta förmågan att kunna kontrollera, analysera och värdera klientföretagets 

finansiella rapportering. Revisorn bör även ha tillräckligt med kunskap samt erfarenhet för att 

självständigt kunna bedöma riktigheten i klientens upplysningar. (Lee & Stone, 1995 s. 1170-

1172) Kompetens är ett relativt outforskat område i förhållande till oberoende. Tidigare 

studier har dock visat att de större revisionsbyråerna är förknippade med högre 

revisionskvalitet (Becker et al. 1998, s. 19; Francis et al. 1999, s. 31-32; Teoh och Wong, 

1993, s. 364-365).  Detta skulle bland annat kunna förklaras av att de större revisionsbyråerna 

har en högre kompetensnivå på grund av att deras stora satsningar på utbildningsprogram och 

träning av revisorer (Johnson et al., 2002, s. 641).   

 

Vilka granskningsåtgärder som vidtas vid en revision påverkas av revisorns allmänna, industri 

samt klientspecifika kunskap, vilket i sin tur påverkar revisorns förmåga att upptäcka 

västenliga felaktigheter i klientens redovisning (Johnson et al., 2002, s. 641-642; Knapp, 

1991, s. 47). Med klientspecifik kunskap avses exempelvis kunskaper om klientens 

redovisningssystem, interna kontroller och processer (Johnson et al., 2002, s. 641). Då det 

krävs att en revisor har klientspecifik kunskap för att kunna genomföra en revision, medför 

det att det finns en inlärningskurva för nya revisionsuppdrag. (Knapp, 1991, s. 47) 

Inlärningskurvan medför enligt Beck et al. (1988) att sannolikheten att västenliga 

felaktigheter upptäcks är lägre under de första åren av ett nytt uppdrag (refererad i Johnson et 

al, 2002, s. 642). Detta har även bekräftats av Johnson et al. (2002, s. 654) som visar att 

revisionskvaliteten är lägre under de första tre åren av ett nytt revisionsuppdrag. Det kan 

således argumenteras att det bör finnas ett positivt samband mellan längre revisionsuppdrag 

och kompetens, då revisorns förmåga att upptäcka väsentliga fel i den finansiella 

rapporteringen ökar med längden på uppdraget. Ett liknande resonemang har förts av 

Arruñada och Paz-Ares (1997, s. 34), då de menar att den klient-specifika och industri-

specifika kunskap som byggs upp under ett längre revisionsuppdrag gör det lättare för 

revisorn att utföra revisionen.      

 

Härifrån tas med att kompetens är en utav två avgörande faktorer för revisorns arbete. Vi tar 

även med oss att klient-specifik kunskap kan vara bristande under de första åren av ett nytt 

revisionsuppdrag, vilket kan försämra revisionskvaliteten. Förutom att det krävs att en revisor 

har kompetens nog att bedöma revisionsobjektets redovisning så bör revisorn även vara 

oberoende i förhållande till revisionsobjektet, vilket diskuteras i nästa avsnitt 3.6.    

3.6 OBEROENDE 

Den grundläggande orsaken till förslaget bakom införandet av obligatorisk byrårotation är 

att oberoendet försämras av långa revisionsuppdrag. Oberoendet är även en central funktion 
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av revisionen samt viktigt för att revisorns arbete ska fungera som en kvalitetssäkring av den 

finansiella rapporteringen. Därför presenteras således teorier och tidigare forskning kring 

revisorns oberoende.  

3.6.1 DEFINITION  

Revisorers oberoende är en viktig komponent i bedömning av revisionsberättelsens 

trovärdighet och kvalitet (Lindberg & Beck, 2004, s. 36). Revisorers oberoende kan även 

beskrivas som hörnstenen i revisionsarbetet (KOM 2010:561, s. 3). Revisors oberoende, eller 

som även benämns som revisorns opartiskhet och självständighet enligt Revisionslagen (SFS 

1999:1979, 20 §), handlar om att revisorn ska vara objektiv i sina ställningstaganden och 

således inte låta sig påverkas av någon annans intressen.   

Det finns två olika typer av oberoende, faktiskt oberoende och synbart oberoende. Det 

faktiska oberoendet innebär att revisorn fattar beslut utan att påverkas av omständigheter som 

kan äventyra det professionella omdömet. Revisorn ska således agera med integritet, 

objektivitet och professionell skepticism. Med synbart oberoende avses vad en förnuftig och 

kunnig tredje part uppfattar som oberoende med beaktande av alla omständigheter som kan 

äventyrat objektiviteten, integriteten eller den professionella skepticismen hos en revisor eller 

revisionsbyrå.  (IFAC, 2012, s. 46) Synbart oberoende kan således relateras till om revisorn 

uppfattas och framstår som oberoende för utomstående intressenter (Beattie et al., 1999, s. 

67).   

 

Investerare och andra användare av finansiella rapporter kan inte avgöra om en revisor 

faktiskt är oberoende utan de kan endast bedöma huruvida revisorn framstår som oberoende. 

Även om en revisor faktiskt är oberoende kan således olika faktorer medföra att revisorn inte 

uppfattas som oberoende av allmänheten, vilket kan leda till att användarna inte tror att de kan 

lita på den information som finns i de finansiella rapporterna. För att revisorer eller 

revisionsbyråer ska vara oberoende krävs det således att de både är faktiskt och synbart 

oberoende. (Lindberg & Beck, 2004, s. 36) 

3.6.2 HOT OCH KONSEKVENSER AV MINSKAT OBEROENDE  

Med koppling till det faktiska och synbara oberoendet, kan hot mot oberoendet definieras som 

risken att en revisor äventyrar sitt oberoende eller uppfattas av intressenter som att äventyra 

sitt oberoende (Johnstone et al., 2011, s. 1). För att en revisor ska äventyra sitt oberoende bör 

det finnas incitament och enligt Johnstone (2011) finns det två typer av incitament som kan 

kompromissa oberoendet; direkta incitament och indirekta incitament. Direkta incitament är 

exempelvis när en revisor blir ekonomiskt beroende av en klient, vilket då kan äventyra 

revisorns förmåga att förbli oberoende inför företagsledningens påtryckningar. Indirekta 

incitament handlar istället om att det uppstår ett personligt, professionellt eller vänskapligt 

förhållande mellan revisorn och klienten som därmed kan hota revisorns oberoende. 

(Johnstone et al., 2011, s. 3 & 5) Utöver ekonomiskt beroende har det utifrån tidigare 

forskning identifierat tre andra omständigheter som kan äventyra oberoendet: konkurrensen 

om revisionstjänster, tillhandahållande av rådgivningstjänster till klienten samt den aktuella 

lagstiftningens utformning (Beattie et al., 1999, s. 71). Då rådgivningstjänster ligger utanför 

studiens syfte behandlas inte detta ytterligare, generellt gäller emellertid att revisorer inför 

varje uppdrag ska pröva sitt oberoende och avgöra om den rådgivning som utförs för klienten 

innebär ett sådant hot att revisorn bör avsäga sig uppdraget (Revisorslagen, SFS 2001:883, 

21b §).  
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Det ekonomiska hotet mot oberoendet som bland annat kan orsakas av en hög konkurrens på 

revisionsmarknaden, grundar sig i att revisionsbyråer erhåller sitt arvode direkt från klienten 

(Bazerman et al., 1997, s. 91; Beattie et al., 1999, s. 71; Hope & Langli, 2010, s. 576). 

Revisorn hamnar således i en beroendeställning till klienten, då de i många företag är 

företagsledningen som ligger bakom valet av revisionsbyrå och revisor samt även i viss mån 

bestämmer om företaget ska förnya kontraktet med revisionsbyrån (Bazerman et al., 1997, s. 

91; Beattie et al., 1999, s. 71). Huruvida det föreligger en risk för att revisorns oberoende 

hotas på grund av detta, beror dels på storleken på revisionsarvodet samt vilken ekonomisk 

betydelse klienten har för revisionsbyrån (DeAngelo, 1981, s. 184-185). DeAngelo (1981) 

menar att större revisionsbyråer har mindre incitament att äventyra sitt oberoende på grund av 

ekonomiska motiv, detta då dessa byråer har ett stort antal klienter samt att en enskild klient 

sällan är avgörande för revisionsbyråernas överlevnad. Revisorer har mer att förlora på att 

äventyra deras oberoende i detta fall, då deras rykte kan skadas kraftigt, vilket kan resultera i 

att byrån förlorar alla sina klienter. (DeAngelo, 1981, s. 184) Exempelvis förlorade Arthur 

Andersen sitt goda rykte efter deras medverkan i Enron-skandalen, vilket slutligen resulterade 

i att revisionsbyrån fick sluta med sin verksamhet (Eilifsen et al., 2010, s. 41). Det är således 

mer sannolikt att en mindre revisionsbyrå kan bli ekonomiskt beroende av en enskild klient 

och därmed har svårare att bibehålla sitt oberoende (DeAngelo, 1981, s. 184-185 & 192). Ett 

ekonomiskt beroende kan resultera i att en revisor eller revisionsbyrå har incitament att gå 

med på klienten påtryckningar för att kunna behålla uppdraget (Johnstone et al., 2011, s. 5). 

 

Utformningen av aktuell lagstiftning kan också hota revisorns oberoende, i synnerhet i 

situationer där redovisnings- och revisionslagstiftningen ger utrymme för olika alternativa 

tolkningar. Detta då det, som även beskrivits i avsnitt 3.3.4, finns en risk att revisorn efter 

påtryckningar från klienten godtar redovisning som ligger i gråzonen på grund av att det 

saknas tydliga direktiv för hur den använda redovisningsregeln ska tolkas (Knapp, 1985, s. 

208; Magee & Tseng, 1990, s. 315 & 332; Nelson et al., 2002, s. 197).  

 

Ett annat förhållande som kan hota en revisors oberoende är långa revisionsuppdrag. Det har 

argumenterats att långa revisionsuppdrag medför att det bland annat skapas ett familjärt 

förhållande mellan revisorn och klienten som i sin tur hotar oberoendet (Geiger & 

Raghunandan, 2002, s. 67; KOM 2010:561, s. 12; Mautz & Sharaf, 1961, s. 208). EU har på 

grund av detta redan infört regler om obligatorisk revisorsrotation och planerar även att införa 

liknande regler för revisionsbyråer (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap. 21a §; KOM 

2011:779, s. 8). Detta förhållande behandlas närmare i avsnitt 3.7.  

 

En revisor som inte är oberoende riskerar att inte anmärka i revisionsberättelsen om 

felaktigheter i redovisningen, detta på grund av att revisorn antingen inte förmår sig utmana 

ledningen eller helt förlitar sig på klientens uppgifter (Arruñada & Paz-Ares, 1997, s. 45-46; 

Kinney et al., 2004, s. 565; Myers et al., 2003, s. 780). Försämrad redovisningskvalitet och 

försämrad revisionskvalitet kan således vara konsekvensen av att en revisor inte upprätthåller 

sitt oberoende, vilket i slutändan kan innebära företagets intressenter vilseleds om företagets 

verkliga ekonomiska ställning.  

 

Revisorns oberoende och i synnerhet på vilket sätt oberoendet påverkas av längden på 

revisionsuppdrag är intressant för denna studie då det ämnas undersöka om det föreligger ett 

sådant samband i form av påverkan på revisionskvaliteten. Då revisorns kompetens förväntas 

öka med längre revisionsuppdrag, kan det således argumenteras att det är brister i oberoendet 

som ligger till grund för en försämrad revisionskvalitet för långa revisionsuppdrag.   
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3.7 LÄNGDEN PÅ REVISIONSUPPDRAGET OCH REVISIONSKVALITET 

Då syftet med studien är att undersöka sambandet mellan längden på revisionsuppdraget och 

revisionskvalitet både utifrån partner- och byrålängden, redogörs här för argument för och 

emot långa revisionsuppdrag samt tidigare forskning inom området.  

3.7.1 ARGUMENT FÖR OCH EMOT LÅNGA REVISIONSUPPDRAG 

Som nämnt ovan i 3.5.2 kan långa revisionsuppdrag vara ett hot mot oberoendet. Europeiska 

Kommissionens förslag på att införa obligatorisk byrårotation för publika bolag grundar sig i 

uppfattningen att längre revisionsuppdrag, trots gällande krav på partnerrotation, kan vara 

skadliga för oberoendet och därmed revisionskvaliteten (KOM 2010:561, s. 12). Längre 

revisionsuppdrag är ett hot mot revisorns oberoende enligt lagstiftaren på grund av att sådana 

förhållanden kan skapa en vänskaps- eller förtroenderelation mellan revisorn och klienten. 

(Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap. 21a § 1 stycket; Prop. 2008/09:135 s. 86; 

Revisorslagen, SFS 2001:883, 21e §)   

 

Förespråkare för byrårotation är av uppfattningen att långa revisionsuppdrag kan medföra att 

revisorn gradvis anpassar sig efter klientens önskemål och därmed upphör att vara oberoende 

(Geiger & Raghunandan, 2002, s. 67). Det har även argumenterats att långa revisionsuppdrag 

kan medföra att revisorns arbete blir allt för rutinmässigt, vilket gör att det finns en risk att 

revisorn missar viktiga avvikelser i resultatet (Arruñada & Paz-Ares, 1997, s. 45-46).  

 

Det finns emellertid argument som även talar för att långa relationer mellan revisorer och 

klienter inte är ett hot mot oberoendet. Risken för revisionsmisslyckanden är större under de 

första åren av ett nytt revisionsuppdrag med anledning av att revisorn förlitar sig i större 

utsträckning på klientens egna bedömningar och beräkningar, vilket talar emot införandet av 

obligatorisk byrårotation. (Myers et al., 2003, s. 780) Långa revisionsuppdrag kan istället vara 

till fördel för redovisningskvaliteten och revisionskvaliteten. Argumentet bygger på, som 

beskrivits ovan i 3.4, att revisorer med tiden får mer företagsspecifik kunskap, såsom kunskap 

om klientens redovisningssystem, interna kontroller och processer, vilket underlättar samt 

möjliggör en effektivare revision då revisorn förlitar sig mindre på klientens bedömningar 

(Arruñada och Paz-Ares, 1997, s. 34; Johnson et al., 2002, s. 641; Myers et al., 2003, s. 780). 

Den interna rotationen av huvudansvarig partner och andra säkerhetsåtgärder anses även vara 

tillräcklig för att revisorer ska bibehålla sitt oberoende och professionella skepticism (SEC 

2011:1384, s. 171). Revisorer har även starka ekonomiska incitament att inte äventyra sitt 

oberoende, då det finns en risk att revisorn eller revisionsbyrån förlorar sitt rykte eller får 

rättsliga påföljder (Hope & Langli, 2010, s. 576).  

 

Det finns således både argument som talar för och emot att det skulle föreligga ett negativt 

samband mellan revisionskvalitet och längden på revisionsuppdraget. En annan uppfattning är 

att båda dessa argument kan stämma, men för olika tidsperspektiv. Förhållandet mellan 

längden på revisionsuppdraget och revisionskvaliteten tyder på att revisionskvaliteten skulle 

kunna var lägre under de första åren av ett nytt revisionsuppdrag, vilket kan förklaras av en 

lägre kunskapsnivå samt att revisionskvaliteten också potentiellt är lägre vid långa uppdrag, 

som en följd av brist på oberoende. Detta förhållande skulle kunna föreligga när ”korta” och 

”långa” revisionsuppdrag jämförs med ”medellånga” uppdrag. (Carcello & Nagy, 2004, s. 58) 

 

De för och mot argument som genom tidigare studier och lagstiftning presenterats som avser 

obligatorisk byrårotation och längden på byråuppdraget kan även anses gälla för längden på 
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partneruppdraget, detta då det arbete som revisorn utför speglar även det arbete som 

revisionsbyrån utför. Det finns emellertid skillnader mellan dessa, främst vad gäller den 

klientspecifika kunskapen. Vid ett byte av revisor inom samma revisionsbyrå kan denna 

kunskap överföras till den nya revisorn medan ett byte av revisionsbyrå kan innebära att den 

klientspecifika kunskapen gå förlorad om inte revisorn följer med till den nya byrån (Chen et 

al., 2002, s. 420). Nedan i avsnitt 3.7.2 och 3.7.3 presenteras den befintliga forskningen som 

studerat längden på byrå- samt partneruppdraget.    

3.7.2 TIDIGARE STUDIER INOM LÄNGDEN PÅ BYRÅUPPDRAGET 

Ett antal studier har undersökt sambandet mellan längden på byråuppdraget och oväntade 

periodiseringar
3
 som ett mått på redovisningskvalitet och revisionskvalitet (Gul et al., 2007; 

Johnson et al., 2002; Myers et al., 2003). Generellt kan oväntade periodiseringar, som 

beskrivits ovan i 3.3.2, förklaras som skillnaden mellan förändringen av totala faktiska 

periodiseringar och förväntade periodiseringar som förväntas öka eller minska i proportion till 

omsättningen (Svanström, 2008, s. 234 ). Johnson et al. (2002) visar att oväntade 

periodiseringar är högre för korta byråuppdrag som varat mellan två till tre år, i förhållande 

till medellånga (4-8 år) och långa uppdrag (9>år). Studien visar även att det inte föreligga 

några signifikanta skillnader mellan oväntade periodiseringar för långa uppdrag jämfört med 

medellånga uppdrag. Resultaten från studien indikerar således att redovisningskvaliteten är 

lägst i början av ett nytt uppdrag men studien ger emellertid inget stöd för att 

redovisningskvaliteten skulle försämras för längre byråuppdrag. (Johnson et al., 2002, s. 648, 

651 & 654) Myers et al. (2003) visar att då längden på byråuppdraget ökar så ökar även nivån 

på de oväntade periodiseringarna, vilket tolkas som att indikera en försämring i 

redovisningskvaliteten för längre uppdrag. Dock visar resultaten emellertid att de oväntade 

periodiseringar är mindre extrema under längre byråuppdrag, vilket föreslås innebära att 

revisorer både begränsar inkomstökande samt inkomstminskande periodiseringar i takt med 

att längden på byråuppdraget ökar. (Myers et al., 2003, s. 789 & 792) 

 

Senare studier som också har studerat periodiseringar och deras samband med längden på 

revisionsuppdrag har även dem visat att långa byråuppdrag inte påverkar 

redovisningskvaliteten eller revisionskvaliteten negativt (Davis et al., 2009; Gul et al., 2007). 

Gul et al. (2007) visar att det förekommer högre nivåer av vinstmanipulering under de tre 

första åren av ett nytt uppdrag samt att förhållandet mellan periodiseringar och längden på 

byråuppdraget påverkas av klientföretagets storlek samt nivån på arvodena för 

rådgivningstjänster (Gul et al., 2007, s. 141). Davis et al. (2009) undersökte huruvida det 

förelåg ett samband mellan längden på byråuppdraget och företagsledningens försök att möta 

eller överträffa resultatprognoser genom en ökning i användandet av oväntade periodiseringar. 

Davis et al. (2009) använde data både från innan Sarbanes-Oxley Act (SOX) blev 

implementerat samt efter SOX. (Davis et al., 2009, s. 536 & 540) SOX är ett amerikanskt 

regelverk som implementerades 2002 efter bland annat Enron-skandalen och har som syfte att 

stärka den finansiella rapporteringens interna kontroller (Sarbanes-Oxley Act, 2002). 

Resultaten visar att det finns ett samband med både långa (15>år) och korta (3<år) 

byråuppdrag och ökade oväntade periodiseringar innan SOX, vilket stöder både de som är för 

och emot obligatorisk byrårotation. Davis et al. (2009) finner emellertid inget samband mellan 

längden på byråuppdraget och företagens användning av periodiseringar för att möta eller 

överträffa resultatprognoser för perioden efter SOX införts. Detta indikerar att den ökade 

                                                 
3
 På engelska är benämningen unexpected accruals, discreationary accruals eller abnormal accruals, beroende på 

hur periodiseringarna beräknas och vad som mäts.    



  
25 

 
  

bevakningen och hot om rättsliga påföljder som SOX medfört har sannolikt resulterat i att 

företagsledare använder periodiseringar för att vinstmanipulera i mindre utsträckning samt att 

revisorer är mindre benägna att tillåta vinstmanipulering. (Davis et al., 2009, s. 536 & 540) 

 

Andra studier som har undersökts längden på byråuppdragets påverkan på revisionskvaliteten 

har bland annat undersökt revisionsmisslyckande och revisorers benägenhet att lämna 

anmärkning av fortsatt drift som mått på revisionskvalitet (Geiger & Raghunandan, 2002; 

Ruiz-Barbadillo et al., 2009). Geiger och Raghunadan (2002) undersökte sambandet mellan 

längden på byråuppdraget och revisionsmisslyckanden. Studien visar att det föreligger ett 

positivt samband mellan längden på byråuppdraget och sannolikheten att klientföretag går i 

konkurs som tidigare har erhållit en oren revisionsberättelse. Resultaten tyder på att längre 

revisionsuppdrag har en högre revisionskvalitet då utgivandet av en oren revisionsberättelse 

som ger utlåtande om klientföretagets fortsatta drift betraktas som ett mått på 

revisionskvalitet. Resultaten indikerar även att de förekommer signifikant fler 

revisionsmisslyckande i början av ett revisionsuppdrag i förhållande till byråuppdrag som har 

varat under en längre tid, vilket tyder stämma överens med argumentet att revisorer skulle 

påverkas mer av sina klienter under de första åren av ett nytt uppdrag. (Geiger & 

Raghunandan, 2002, s. 67 & 75) I Carcello och Nagy (2004) undersöktes förhållande mellan 

bedräglig finansiell rapportering och längden på byråuppdraget. Resultaten i den studien visar 

att det är mer troligt att bedräglig finansiell rapportering förekommer under de första tre åren 

av ett nytt byråuppdrag samt mindre trolig för långa byråuppdrag. (Carcello & Nagy, 2004, s. 

55) Ghosh och Moon (2005, s. 26) visar att investerare uppfattar reviderade finansiella 

rapporter som mer tillförlitliga om byråuppdraget har varat under en lång tid. Resultaten 

visade även att finansanalytiker ansåg att redovisningskvaliteten förbättrades i takt med 

längden på byråuppdraget (Ghosh och Moon, 2005, s. 26). 

 

I en studie gjord av Jenkins och Velury (2008) undersöktes sambandet mellan konservativ 

resultatredovisning och längden på byråuppdraget. Studien visar att det finns ett positivt 

samband mellan längden på uppdraget och konservativ resultatredovisning som ökar i takt 

med längden på byråuppdraget. Att korta byråuppdrag har lägst nivå av konservativ 

resultatredovisning antyder att obligatorisk byrårotation kan medföra förändringar som är 

negativa för aktieägare och andra intressenter (Jenkin och Velury, 2008, s. 130). I Ruiz-

Barbadillo et al. (2009) undersöktes sambandet mellan obligatorisk byrårotation och en ökad 

sannolikhet att revisor utfärdar ett utlåtande om fortsatt drift i revisionsberättelsen. Studien 

genomfördes på revisioner av finansiellt nödställda företag i Spanien som under mätåren 

omfattades av obligatorisk byrårotation. (Ruiz-Barbadillo et al., 2009, s. 113) Resultaten ger 

inget stöd för att obligatorisk byrårotation stärker oberoendet och reducerar det ekonomiska 

beroendet. Ruiz-Barbadillo et al. (2009) visar istället att revisorers incitament att bibehålla sitt 

rykte minskar på grund av obligatorisk byrårotation, vilket antyder att obligatorisk 

byrårotation reducerar effekten som de marknadsbaserade säkerhetsåtgärderna, såsom risken 

att förlora ryktet har på oberoendet. (Ruiz-Barbadillo et al., 2009, s. 132) Resultaten i Ruiz-

Barbadillo et al. (2009) överensstämmer således med tidigare studier som antyder att 

obligatorisk byrårotation kan ha en negativ inverkan på revisionskvaliteten (Geiger & 

Raghunandan, 2002, s. 75; Myers et al., 2003, s. 796).    

 

De studier som presenteras ovan som använt oväntade periodiseringar och andra 

kvalitetsmått, antyder att redovisnings- och revisionskvaliteten ökar i takt med längden på 

byråuppdraget samt att införandet av obligatorisk byrårotation kan ha negativ inverkan på 

revisions- samt redovisningskvaliteten. Det finns emellertid även studier som visar att 

kvaliteten försämras med längden på uppdraget och som därmed visar stöd för införandet av 
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obligatorisk byrårotation. Li (2010) visar att det finns ett positivt samband mellan långa 

byråuppdrag och redovisningskonservatism. Dessa resultat gäller emellertid endast för 

revision av större företag och företag som starkt övervakas. Studien visar således att långa 

byråuppdrag har ett negativt samband med redovisningskonservatism för mindre företag samt 

mindre övervakade företag, vilket innebär att studien ger visst stöd till att långa byråuppdrag 

kan vara ett hot mot oberoendet. (Li, 2010, s. 239) 

3.7.3 TIDIGARE STUDIER INOM LÄNGDEN PÅ PARTNERUPPDRAGET  

En begränsning med de tidigare nämnda studierna, är att de endast har studerat förhållandet 

mellan revisions- eller redovisningskvalitet och hur länge själva revisionsbyråerna har haft 

uppdraget utan att beakta längden som en och samma revisor har haft uppdraget. Då dessa två 

förhållanden är korrelerade innebär det att en del av resultaten på byrånivå eventuellt skulle 

kunna hänföras till längden på partneruppdraget. Denna begränsning i tidigare diskuterad 

forskning medför att det uppstår svårigheter i att dra slutsatser huruvida byte av revisionsbyrå 

har någon påverkan på revisionskvaliteten. (Chen et al., 2008, s. 419)  

 

Chi och Huang (2005) studerade längden på både byråuppdragets och partneruppdragets 

samband med redovisningskvaliteten i form av oväntade periodiseringar. De fann att 

redovisningskvaliteten ökade under de första fem åren av ett nytt partnersuppdrag, vilket har 

tolkats av Chi och Huang (2005) som att beror på att den företagsspecifika kunskapsnivån 

ökar i takt med längden på partneruppdraget. Partneruppdrag som varat längre än fem år 

visade ett omvänt samband, redovisningskvaliteten minskade, detta beror enligt Chi och 

Huang (2005) på att en förtroenderelation skapas mellan revisorn och klienten med längre 

klientrelationer, vilket påverkar den professionella skepticismen. Samma förhållande fann Chi 

och Huang (2005) för längden på byråuppdraget. (Chi & Huang, 2005, s. 69 & 90) Resultaten 

indikerar att redovisningskvalitet minskar med längre revisionsuppdrag, vilket är förenligt 

med argumenten för införandet av obligatorisk byrårotation.  

 

Även i Chen et al. (2008) undersöktes både längden på byråuppdraget och partneruppdragets 

samband med redovisningskvalitet. I studien användes också oväntade periodiseringar som 

mått på redovisningskvalitet. Chen et al (2008) visade att de absoluta och positiva värdena på 

de oväntade periodiseringarna minskade signifikant med längden på partneruppdraget. De 

fann även att de absoluta värdena minskade signifikant även vad gällde längre byråuppdrag. 

Resultaten i Chen et al (2008) är såldes inte förenliga med argumenten om att långa 

revisionsuppdrag försämrar redovisningskvaliteten. (Chen et al., 2008, s. 439-440) En 

förklaring till att Chen et al. (2008) och Chi och Huang (2005) visar motsättande resultat trots 

att båda studierna har genomfört i samma land, beror enligt Chen et al. (2008) på olika 

dataurval samt att Chi och Huangs (2005) oväntade periodiseringar inte är lika robusta i 

jämförelse (Chen et al., 2008, s. 442). En annan förklaring kan vara att de har använt sig av 

olika modeller vid beräkningen av de oväntade periodiseringarna (jämför: Chen et al., 2008, s. 

421; Chi & Huang, 2005, s. 70). 

 

Det finns endast ett fåtal studier som har undersökt sambandet mellan revisionskvalitet och 

längden på partneruppdraget. En anledning till varför det finns begränsat med forskning inom 

detta område är att information om hur länge företag har haft sina revisorer inte är offentligt 

tillgänglig, detta då det i många länder inte krävs att namnet på revisorn ska anges i 

revisionsberättelsen (Chen et al, 2008, s. 416). Det finns emellertid två studier som har 

undersökt sambandet längden på partneruppdraget och olika mått på revisionskvalitet (Carey 

& Simnett, 2006; Manry et al. 2008). Carey och Simnett (2006) undersökte effekten av 
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längden på partneruppdraget och revisionskvaliteten på oväntade periodiseringar, 

benägenheten att lämna ett utlåtande om fortsatt drift i revisonberättelsen samt huruvida 

företagen överträffar eller missar earnings benchmarks (Carey & Simnett, 2006, s. 673). Med 

earnings benchmarks avses exempelvis prognoser från börsanalytiker (Carey & Simnett, 

2006, s. 668). De fann att det förelåg en lägre benägenhet att lämna ett utlåtande om fortsatt 

drift för längre partneruppdrag samt visst stöd för att företagen överträffar earnings 

benchmarks vid längre partneruppdrag. Vidare visade resultaten inga signifikanta samband 

mellan oväntade periodiseringar och långa partneruppdrag. Carey och Simnett (2006) ger 

således delvis stöd till att revisionskvaliteten försämras vid längre partneruppdrag. Dock är 

det de granskningar som är genomförda av mindre revisionsbyråer som resultaten om 

försämringen i revisionskvaliteten kan i huvudsak hänföras till. (Carey & Simnett, 2006, s. 

673-674) Detta överensstämmer med tidigare studier som visat att de större revisionsbyråerna 

är förknippande med högre revisionskvalitet (Becker et al., 1998, s. 19; Francis et al., 1999, s. 

31-32). 

 

Manry et al. (2008) visar att det finns ett negativt signifikant samband mellan oväntade 

periodiseringar och längden på partneruppdraget för huvudansvarig revisor vid granskning av 

en specifik klient, vilket indikerar att revisionskvaliteten ökar i takt med längden på 

partneruppdraget. Manry et al. (2008) undersökte även klientstorlekens påverkan på 

sambandet och fann att det endast förelåg ett negativt samband mellan oväntade 

periodiseringar och längden på partneruppdraget för mindre klientföretag där 

revisionsuppdraget har varat längre än sju år. Det fanns dock inte något signifikant samband 

vad gäller stora klientföretag, vilket tyder på att längden på partneruppdraget inte påverkar 

revisionskvaliteten vad gäller revision av stora företag. (Manry et al., 2008, s. 553 & 570)  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare studier att revisionskvaliteten är lägre under de första åren 

av ett nytt byråuppdrag men att det i allmänt saknas stöd för att långa byråuppdrag skulle 

försämra revisionskvaliteten. Trots detta är frågan om krav på obligatorisk byrårotation högst 

aktuell från Europeiska Kommissionens sida, då förslaget som senast i april 2013 diskuterades 

av Europa Parlamentet (Committee on Legal Affairs, 2013). Med anledning utav att de 

tidigare studierna har undersökt revisionskvaliteten på amerikanska publika bolag är det av 

intresse att undersöka sambandet mellan längden på revisionsuppdraget och 

revisionskvaliteten på publika bolag i Sverige, detta då förhållanden mellan de olika miljöerna 

skiljer sig åt, exempelvis vad gäller risken av rättsliga påföljder vid revisionsmisslyckanden. 

Studier som har studerat både längden på byråuppdraget och partneruppdraget har dock visat 

motsättande resultat, samma gäller även för studier som endast har undersökt sambandet 

mellan revisionskvalitet och längden på partneruppdraget. Det är således även intressant att 

undersöka dessa förhållanden, i synnerhet då det finns begränsat med forskning som både har 

studerat partner- och byrålängdens påverkan på revisionskvaliteten.  

3.8 SVENSKA FÖRHÅLLANDEN 

Då tidigare studier inom revisionskvalitet och redovisningskvalitet har främst studerats i USA 

som har marknadsförhållanden samt rättsystem som skiljer sig från Sverige är det även av 

intresse att redogöra för svensk lagstiftning som är relaterad till studiens ämnesområde.  

 

De centrala regelverk som reglerar revisorernas arbete i Sverige är Revisionslagen (SFS 

1999:1079) samt Revisorslagen (SFS 2001:883). Utöver dessa lagar finns det även 

lagstiftning inom andra områden såsom associationsrätt som innehåller regler gällande 

revision (Revisorsnämnden, 1). Lagarna innehåller grundläggande regler för hur revisorn ska 
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utföra sina arbetsuppgifter men en stor del av området är även reglerat av revisionsbranschen, 

där det är främst Revisorsnämnden och branschorganisationen FAR som utvecklar regler och 

normer för revisionsyrket. (FAR, 2013; Revisorsnämnden, 2) Revisorsnämndens två 

huvuduppgifter är dels att fylla näringslivets behov av kvalificerade revisorer samt utöva 

tillsyn över dessa revisorer (Revisorsnämnden, 3). Exempelvis under åren 2005 till 2009 har 

Revisorsnämnden beslutat i 295 disciplinärenden. Utav dessa var det endast 14 fall som 

resulterat i upphävande av auktoriserade revisorer samt 27 fall med upphävande av godkända 

revisorer. Av dessa fall var det inte mer än två till tre fall som resulterade i upphävande av 

auktorisering eller godkännande för revisorer från någon utav revisorer tillhörande Big 4. 

(Strömberg) Det kan således tolkas som att det råder låg risk för i synnerhet Big 4 att få 

rättsliga påföljder vid revisionsmisslyckanden, vilket kan göra att revisorer eventuellt 

äventyrar sitt oberoende mer då risken för rättsliga påföljder är lägre, jämfört med USA där 

den rättsliga påföljdsrisken är högre (Hope & Langli, 2010, s. 573- 574).   

 

En lagregel som är central utifrån studiens ämnesområde är regeln om obligatorisk 

revisorsrotation i 9 kapitlet 21a § Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Regeln innebär att en 

revisor får reviderar ett publikt bolag i högst sju sammanhängande år. Därefter gäller en 

avkylningsperiod på två år. (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap. 21a §) Regeln gäller för 

huvudansvarig revisor och motivet bakom regeln är att långa partneruppdrag som beskrivits i 

3.7.1 är ett hot mot oberoendet (Prop. 2008/09:135 s. 86). Någon sådan regel gällande hur 

länge ett publikt bolag får anlita en och samma revisionsbyrå finns än så länge inte i Sverige, 

dock som beskrivits i 1.1 ligger det på förslag från Europeiska Kommissionen att införa 

obligatorisk byrårotation (KOM 2011:779, s. 8). Europeiska Kommission har lagt på förslag 

att införa obligatorisk rotation efter sex år dock har ledamöterna i Europaparlamentet så sent 

som i April 2013 kommit överens om ett förslag på rotation efter 14 år i följd (Committee on 

Legal Affairs, 2013). Obligatorisk byrårotation finns således inte i Sverige än, vilket gör det 

intressant att undersöka om hotet mot oberoendet och således försämrad revisionskvalitet 

föreligger hos de publika bolag som är börsnoterade i Sverige.   

3.9 HYPOTESVAL  

Huruvida obligatorisk byrårotation bör införas är något som har diskuterats länge såväl inom 

Europa som i resten av världen. De som förespråkar införandet av obligatorisk byrårotation 

anser att långa revisionsuppdrag har en negativ inverkan på oberoendet och därmed också på 

revisionskvaliteten. Denna uppfattning är baserad på antaganden om att långa 

revisionsuppdrag leder till en ökad nivå av familjaritet mellan revisorn och klienten, vilket 

minskar revisorns oberoende och professionella skepticism. Förespråkare för obligatorisk 

byrårotation anser därför att det bör krävas att revisionsbyråer avsäger sig uppdrag efter ett 

visst antal år. Detta skulle enligt förespråkarna, medföra att antalet revisionsmisslyckanden 

skulle minskas. (Casterella & Johnston, 2012, s. 2) 

 

Argument som talar emot obligatorisk byrårotation är att det skulle leda till högre 

revisionskostnader samt en ökad risk för revisionsmisslyckanden. De som är emot införandet 

av obligatorisk byrårotation menar att risken för revisionsmisslyckanden ökar för nya uppdrag 

på grund av att revisorer under de första åren av ett nytt revisionsuppdrag inte har tillräckligt 

med kunskap om klientspecifika risker. Långa revisionsuppdrag kan således medföra en 

effektivare kvalitetsgranskning då revisorers klientspecifika kunskap ökar med tiden samt att 

revisorn då förlitar sig mindre på företagsledningens egna beräkningar. (Myers et al., 2003, s. 

780 & 782)   
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Samma argument för byrårotation bör även kunna appliceras på diskussionen kring huruvida 

längre partneruppdrag påverkar revisionskvaliteten, då revisorn också kan ha olika incitament 

för att vilja bibehålla relationen till sin klient. Dock bör endast de argument som talar mot 

obligatorisk byrårotation gälla för partnerrotation om den klient-specifika kunskapen och 

erfarenheten inte går att överföra till den nya revisorn. (Chen et al., 2002, s. 420)    

 

Tidigare forskning inom längden på byråuppdraget ger inget stöd för att obligatorisk 

byrårotation skulle leda till en förbättring av revisionskvaliteten, detta då de inte har kunnat 

visa att revisionskvaliteten påverkas negativt av längre byråuppdrag (Davis et al., 2009, s. 

540; Gul et al., 2007 s, 141; Johnsson et al., 2002, s. 655; Myers et al., 2003, s. 796). Tidigare 

forskning har dock visat att revisionskvaliteten är lägre under de tre första åren av ett nytt 

revisionsuppdrag i jämförelse med revisionsuppdrag som har pågått i fyra år eller längre 

(Johnson et al., 2002, s. 637).   

 

Det finns begränsat med studier som undersökt detta samband på partnernivå. Manry et al 

(2008, s. 553 & 570) visar att längre partneruppdrag är förknippade med en högre 

revisionskvalitet medan Carey och Simnett (2006, s. 673- 674) visar på ett motsatt 

förhållande, dock gäller detta i allmänhet inte för revisioner som genomförts av Big 4.  

 

I Sverige har vi sedan 2009 obligatorisk partnerrotation, vilket innebär att huvudansvarig 

revisor måste bytas ut var sjunde år (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap. 21a § 1 stycket). 

En fråga är då, huruvida revisionskvaliteten skulle förbättras eller försämras om det även 

skulle införas obligatorisk byrårotation i Sverige. Majoriteten av tidigare studier inom 

området har endast undersökt antingen längden på byråuppdragets eller längden på 

partneruppdragets påverkan på revisionskvaliteten. De har således inte direkt undersökt denna 

fråga. (Chen et al., 2008, s. 420) Då längden på byråuppdraget och längden på 

partneruppdraget, enligt Chen et al. (2008, s. 419) är korrelerade, är det möjligt att resultatet 

från tidigare forskning gällande längden på byråuppdraget är hänförliga till längden på 

partneruppdraget och vice versa (Chen et al., 2008, s. 420). Studien ämnar således både 

undersöka sambandet mellan revisionskvaliteten och längden på byråuppdraget som inte kan 

förklaras av längden på partneruppdraget. Då majoriteten inom forskningen inom 

byråuppdragets längd visar att längre uppdrag inte påverkar revisionskvaliteten negativt samt 

att den begränsade forskningen inom partnerlängden även föreslår detta, så väljer vi således 

att ställa upp följande hypoteser:  
 

Hypotes 1: Revisionskvaliteten påverkas inte av längre partneruppdrag. 

 

Hypotes 2: Revisionskvaliteten påverkas inte av längre byråuppdrag. 

 

 

 

 

 

 

 



  
30 

 
  

4. PRAKTISK METOD 

I det här kapitlet är syftet att redogöra för vilka metoder som använts vid undersökningens 

utformning. En beskrivning ges över datainsamlingen från publika företag samt vilken 

information som samlas in. Vidare beskrivs hanteringen av data med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS.  

4.1 ÖVERGRIPANDE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida längden på partneruppdraget samt längden 

på byråuppdraget påverkar revisionskvaliteten. Studien genomförs på publika företag listade 

på den svenska marknaden genom en granskning av företagens finansiella information. Då 

inga poster i företagens rapporter enkelt kan användas för att mäta vilken kvalitet som 

revisionen håller, krävs att en rad modeller konstrueras för att kunna göra uppskattade 

beräkningar av skillnader i revisionskvalitet. Denna studie använder likt tidigare studier 

oväntade periodiseringar som mått på revisionskvalitet (Chen et al., 2008; Davis et al., 2009; 

Johnson et al., 2002; Manry et al., 2008; Myers et al., 2003). Tanken bakom de oväntade 

periodiseringarna är att det förutsätts att det finns en normal nivå på företagens 

periodiseringar som exempelvis innebär att en ökning av företagens omsättning bör resultera i 

ett högre värde på periodiseringarna, till exempel genom ett högre värde på kundfordringar. 

De periodiseringar som sedan inte kan förklaras av denna typ av normala alternativt verkliga 

periodiseringar ses då som oväntade periodiseringar. (Svanström, 2008, s. 234) I studien 

beräknas de granskade företagens oväntade periodiseringar utifrån branschindelning med 

hjälp utav en modifierad version av Jones-modellen. De oväntade periodiseringarna används 

sedan som beroende variabeln i multipla regressionsanalyser. 

4.2 DATAINSAMLING 

Olika dataprogram har används för att förenkla studiens arbete. För databearbetningen har 

framförallt Excel och statistikprogrammet SPSS 20 använts. I Excel kodas det insamlade 

materialet som sedan exporterats till SPSS där regressionsanalyserna genomförs.  

 

Det är viktigt att antalet observationer i studien är tillräckligt stort samt att urvalet som väljs 

ger bästa möjliga spegling av den totala populationen för att det med statistisk grund ska vara 

möjligt att kunna säkerställa samband (Befring, 1994, s. 42). Syftet med den här studien är att 

undersöka huruvida längden på revisionsuppdraget påverkar revisionskvaliteten och studiens 

population är samtliga publika bolag börsnoterade i Sverige, vilket är sammanlagt 536 bolag 

(Retriever, 2013). Studiens urval består av samtliga bolag noterade på de svenska listorna 

OMX Large- Mid samt Small Cap som tillsammans innehåller 253 stycken företag (NASTAQ 

OMX Nordic, 2013). Anledningen till varför undersökningen fokuserar på publika bolag 

bygger på att förslaget om obligatorisk byrårotation samt regeln om obligatorisk 

revisorsrotation berör de publika bolagen (KOM 2011:779, s. 8; Aktiebolagslagen, SFS 

2005:551, 9 kap. 21a §). Tidigare studier har främst utförts i USA (Gul et al., 2007; Johnson 

et al, 2002; Myers et al, 2003), vilket gör valet att fokusera och ge uttalanden om bolag på den 

svenska marknaden intressant, då inga liknande studier är genomförda på publika bolag i 

Sverige. Motivet bakom de tre valda listorna är att de innehåller stora företag på den svenska 

marknaden samt att det är dessa bolag som har störst ekonomisk betydelse för marknaden. Ur 

en intressents synvinkel är det även dessa företag som oftast är av störst intresse samt att 

dessa företag ofta har många intressenter.  
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I studien studeras det senast tillgängliga datamaterialet, vilket utgörs av 2011 års finansiella 

rapporter, då 2012 års räkenskaper inte finns tillgänglig för samtliga företag. I studien 

granskas även räkenskaperna för räkenskapsåret 2010 för att kunna beräkna förändringar till 

2011. Anledningen till att studera samma räkenskapsår för samtliga företag är utifrån syftet att 

studera hur revisionens kvalitet påverkas utav längden på uppdraget. Vid 2011 har företagen 

anlitat sina revisorer och revisionsbyråer under olika långa perioder vilket ger möjligheten att 

kunna göra denna analysering utav olika tidsperioder.  

 

De allra flesta av de studerade företagen har ett räkenskapsår som följer kalenderåret. De 

företag som istället använder sig utav ett brutet räkenskapsår är inkluderade precis som de är, 

det vill säga inga förändringar görs utav räkenskaperna. Konjunkturförändringar är svåra att 

undvika och det finns därmed möjlighet att räkenskaperna skiljer sig åt mellan de granskade 

företagen på grund av detta. Dock görs beräkningarna utifrån branschindelning, vilket därmed 

mildrar mycket av denna eventuella effekt. För att i studien uppnå så bra jämförelser som 

möjligt, hänförs de brutna räkenskaperna till det år som störst tidsperiod befinner sig på, 

exempelvis räknas således en årsredovisning som har datumen 2010-09-01 - 2011-08-31 till 

räkenskapsåret 2011. 

 

I den här studien används endast sekundärdata som till huvudsak består av information ur 

bolagens offentliga årsredovisningar. Mycket av företagens finansiella information kunde 

samlas in med hjälp utav databaserna Affärsdata och Retriever medan det för vissa av 

företagens krävdes en manuell granskning av årsredovisningarna. När det gäller 

informationen angående längden på partner- samt byråuppdraget har all informationen 

hämtats manuellt från bolagens årsredovisningar alternativt via mailkontakt med företagen. 

Årsredovisningar kunde i många fall hämtas från företagens egna hemsidor och några utav 

årsredovisningar kunde laddas ner via databaserna Affärsdata och Retriever. I många fall 

kontaktades företag via mail alternativt telefon och sedan mail för att få tag i den information 

som eftersöktes. Att studien granskat företagen för totalt åtta räkenskapsår har varit 

tidskrävande, eftersom all information inte har funnits tillgänglig i en och samma databas utan 

flera databaser har använts samt att en manuell granskning har gjorts för att ta reda på vilken 

revisor samt revisionsbyrå som företagen hade under 2011 samt hur länge de har haft 

uppdraget. Av de företag som mailkontakt förts med har informationen använts för totalt 54 

stycken företag. För nio utav de granskade företagen har även den finansiella informationen 

omvärderats till valutakursen på bokslutsdagen då dessa räkenskaper tidigare var beräknade i 

utländsk valuta. 

 

Det inhämtade materialet har matats in och kodats med noggrannhet emellertid finns det alltid 

en risk att det kan smyga sig in fel. När materialet är hanterat manuellt har extra försiktighet 

vidtagits samt att arbetet har gjorts av oss gemensamt för att få en extra kontroll. 

Stickprovskontroller av det material som samlats in har även genomförs för att få en 

ytterligare kontroll samt öka trovärdigheten. Totalt genomfördes 50 stickprov där inga fel 

upptäcktes, vilket tyder på att pålitligheten i det insamlade datamaterialet är hög.  

 

De beräkningar samt analyser som görs utav företagens oväntade periodiseringar görs i led 

med tidigare studier utifrån en branschindelning (Johnson et al., 2002, s. 646), detta för att 

företag inom samma industri sannolikt använder likande redovisningsmetoder på grund av att 

de genomför liknande transaktioner samt möter likande osäkerheter vad gäller utbud och 

efterfrågan. Att matcha utifrån industri gör det således möjligt att utesluta effekter som kan 

påverka analysen. (Teoh & Wong, 1993, s. 351) Det finns olika sätt att genomföra en 
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branschindelning och i denna studie görs indelningen med utgångspunkt i den 

standardklassificering gjord av ICB. ICB står för Industry Classification Benchmark där 

klassificeringen utgår ifrån ett regelverk, där företagen grupperas utefter vilken bransch de 

tillhör (ICB, 2012). I denna studie hämtas informationen angående vilken klassificering som 

bolagen tillhör från Nasdaq OMX, vilket är samma källa där börsnoteringslistorna har hämtats 

(NASDAQ OMX Nordic, 2013). 

 

I tabell 1 nedan visas de olika branschindelningarna som görs i ICB samt antalet av de 

granskade företag som klassificeras inom dessa grupper. Med anledning av att några av dessa 

branscher endast innehåller ett fåtal företag samt för att skapa en jämnare fördelning och 

därmed öka jämförbarheten läggs några utav branscherna ihop. Branscher med liknande 

verksamheter har således slagits samman för att för att därmed skapa en så representativ 

indelning som möjligt. De branscher som slås samman är branschen Olja och Gas med 

Råvaror samt Allmännyttiga tjänster. Även branschen Telekommunikation slås ihop med 

Teknik, vilket innebär att urvalet är indelat i totalt sju stycken branscher. Till höger i tabell 2 

visas studiens ihop slagna branscher samt antalet företag inom varje bransch. 

 

Tabell 1: Branschindelning  Tabell 2: Ny branschindelning 

Bransch Antal företag   Nya Branscher Antal företag  

Olja och Gas 3  Olja och Råvaror 18 

Råvaror 14  Industriverksamhet 71 

Industriverksamhet 71  Konsumentvaror 25 

Konsumentvaror 25  Sjukvård 30 

Sjukvård 30  Konsumenttjänster 23 

Konsumenttjänster 23  Ekonomi 33 

Telekommunikation 4  Teknik 36 

Allmännyttiga tjänster 1  Totalt 236 

Ekonomi 33    

Teknik 32    

Totalt 236    

 

I de fall där information angående företagens branschtillhörighet inte funnits att tillgå via 

Nasdaq OMX, har egen värdering gjorts med hjälp av den företagsinformation som finns 

beskrivet om företagen i databasen Retriever, företagens egen information och även 

information på Allabolag.se. Detta för att öka branschindelningens tillförlitlighet. De företag 

där egna bedömningar gjorts angående branschtillhörighet är: Lundin petroleum, EnQuest, PA 

Resources, Shelton Petroleum, BlackPearl Resources samt Alliance Oil Company.  

4.3 MÅTT PÅ REVISIONSKVALITET 

Denna studie tar sikte på att mäta hur kvaliteten på revisonen påverkas utav längden på 

partner- och byråuppdraget. Revisionskvalitet mäts i studien med hjälp av oväntade 

periodiseringar, vilket ligger i linje med tidigare studier (Gul et al., 2007; Johnson et al., 2002; 

Myers et al. 2003). Förekomsten av oväntade eller extrema periodiseringar i företagens 

redovisningar kan användas som mått i revisionskvalitetsforskning, då det utifrån detta mått 

även är möjligt att uttala sig om revisorers oberoende utifrån tre antaganden. Det första 

antagandet innebär att en oberoende revisor kräver av sin klient att deras redovisning ska vara 

objektiv och korrekt. Med det andra antagandet avses att oväntade periodiseringar kan 

användas som mått för att visa i vilken grad en vinkling har skett av den redovisning som är 

upprättad av företagsledningen och som godkänts av revisor. Det tredje antagandet innebär att 
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företagsledningen justerar redovisningen för att nå upp till eller överträffa finansanalytikers 

resultatprognoser, vilket inte skulle tillåtas av en objektiv och oberoende revisor (Ashbaugh et 

al., 2003, s. 614-615). De skickligaste revisorerna antas vara mindre benägna att acceptera 

tvivelaktiga redovisningsmetoder och bättre på att upptäcka vinstmanipulation (Becker et al., 

1998, s. 8). Det bör således finnas ett negativt samband mellan revisionskvalitet och graden av 

oväntade periodiseringar.  

 

Oväntade periodiseringar kan beskrivas som skillnaden mellan företagens totala verkliga 

periodiseringar och de förväntade periodiseringar som förväntas öka eller minska i proportion 

till omsättningen (Svanström, 2008, s. 234). I beräkningen av totala verkliga periodiseringar 

beaktas främst de poster i företagens redovisning där det är vanligt förekommande att 

manipulering sker (se avsnitt 3.3.2). I denna studie beräknas de totala periodiseringarna som 

en funktion av nivån på avskrivningarna och förändringen i nivån av kundfordringar, lager 

samt leverantörsskulder, genom att uppskatta följande ekvation: 

 

Ekvation 1: 

 

Totala periodiseringar = Δ kundfordringar2010-2011 + Δ Lager 2010-2011 – Δ 

        Leverantörsskulder2010-2011 – Avskrivningar2011 

 

Det finns olika varianter av modeller som baseras på oväntade periodiseringar, Dechow et al. 

(1995) har undersökt några av dessa för att testa hur väl modellerna upptäcker 

vinstmanipulering. Utav de studerade modellerna fann Dechow et al. (1995) att högst 

förklaringsgrad hade den modifierade Jones modellen, i jämförelse med bland annat Healy-

modellen och DeAngelo-modellen. (Dechow et al., 1995, s. 193) Ursprungligen presenterades 

den så kallade Jonesmodellen i ett arbete av Jones (1991). I sin studie undersökte Jones 

(1991) hur företag manipulerar resultatet nedåt i syfte att utnyttja importlättnader. I studien 

användes oväntade periodiseringar som mått på vinstmanipulering och Jones (1991) kom fram 

till att företagsledningen med hjälp av periodiseringar manipulerade resultaten nedåt. (Jones 

1991, s. 193 & 201-211) Den här modellen har sedan dess blivit en vedertagen modell för att 

undersöka vinstmanipulering genom att studera oväntade periodiseringar som mått på 

vinstmanipulering. Denna modell har därefter i modifierade former även använts för att 

studera redovisningskvalitet samt revisionskvalitet (Chen et al., 2008; Johnson et al., 2002; 

Myers et al., 2003). Det har alltså kommit olika varianter av den modifierade Jones-modellen, 

vilket beror på att begränsningar med den ursprungliga Jones-modellen har identifierats. 

Bland annat menar Young (1999, s. 838-839) på att modellen utesluter vinstmanipulering som 

baseras endast på omsättningen då det antas att förändringar i företagens omsättning beror på 

den operativa verksamheten. Med utgångspunkt i tidigare studier som studerat sambandet 

mellan längden på revisionsuppdraget och revisionskvalitet används en modifierad version av 

Jonesmodellen i denna studie.  

 

Skattningarna av de oväntade periodiseringarna görs likt tidigare studier utifrån 

branschtillhörighet (DeFond & Jiambalvo 1994, s. 161; DeFond & Subramanyam 1998, s. 54; 

Johnson et al., 2002, s. 646). Det här innebär att de oväntade periodiseringarna skattas per 

bransch och sedan adderas ihop för att ge ett värde på de totala oväntade periodiseringarna. 

Det finns fördelar med att använda en Jonesmodell där skattningarna är branschspecifika, i en 

studie gjord av Subramanyam (1996, s. 245) visas hur dessa skattningar blir mer detaljerade 

än de skattningar gjorda i motsvarande modell som istället bygger på tidsserier. 

Periodiseringar är ofta branschspecifika, vilket är ytterligare en anledning till varför just dessa 

skattningar kan bli bättre. Exempelvis har olika branscher över lag olika stora värden i sina 
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lager. En ytterligare anledning till att denna studie inte beräknar efter tidsserie är med 

bakgrund i syftet som inte är att se en förändring över en tidsperiod eller jämföra 

periodiseringar över tid. Likt tidigare studier mäts de totala oväntade periodiseringarna i 

denna studie som skillnaden mellan de periodiseringar som är förväntade och de faktiska 

periodiseringarna. (Becker et al. 1998 s. 10 & 12; DeFond & Jiambalvo 1994, s. 159; Francis 

et al. 1999, s. 21) De totala oväntade periodiseringarna beräknas på följande sätt:  

Ekvation 2:  

 

Totala periodiseringar/totala tillgångar2010 = α(1/totala tillgångar2010)+β1*(Δ omsättning2010-

2011/totala tillgångar2010)+ β2*(anläggningstillgångar2011/totala tillgångar2010)+ε 

 

Det finns som sagt olika skolor om vilket sätt som bäst mäter oväntade periodiseringar och 

finns även dem som antyder att dessa metoder innehåller vissa mätfel (Furgeson et al. 2004, s. 

820). Det finns forskning som visar på att väntade periodiseringar inte går att elimineras då 

det är korrelerade med prestation vid en skattning av oväntade periodiseringar. Jones-

modellen och även modifierade varianter av modellen har fått kritik ifrån författare som 

ifrågasätter om modellerna verkligen kan mäta redovisningskvalitet och vinstmanipulering. 

(Dechow et al. 1995, s. 199). Det bör även tilläggas att det utifrån skattningarna av de 

oväntade periodiseringarna är svårt att avgöra om det rör sig om vinstmanipulation, eftersom 

modellen både fångar upp normal samt abnormala variationer i de oväntade periodiseringarna 

(Healy & Whalen, 1999, s. 367). Trots denna kritik är oväntade periodiseringar en ofta 

använd metod för att mäta redovisningskvalitet och vinstmanipulation, ofta med hjälp utav 

någon variant av Jones-modellen. Trots modellens brister anser vi att måttet ger en bra 

indikation över hur företagens redovisning ser ut och det finns inte heller andra bättre metoder 

finns att tillgå.  

 

Det finns även andra mått som kan används för att mäta revisionskvalitet, exempelvis kan 

förekomsten av going-concern utlåtanden i revisionsberättelsen eller om revisor gett ut en ren 

eller oren revisionsberättelse till företag som senare gått i konkurs ge en indikation om 

revisionskvaliteten. Emellertid är det ovanligt att revisorer till publika bolag ger ut en oren 

revisionsberättelse, vilket gör att detta mått inte är lämpligt att använda i denna studie. 

(Craswell et al., 2002, s. 260; Geiger & Raghunandan, 2002, s. 67 & 75; Ruiz-Barbadillo et 

al., 2009, s. 113)  Det finns även andra mått som kan användas för att mäta revisionskvaliteten 

såsom nivån på revisionsarvodena eller konservatismen i resultatredovisningen (Geiger & 

Raghunandan, 2002, s. 20; Jenkin & Velury, 2008, s. 130). Emellertid är oväntade 

periodiseringar utifrån tidigare forskning ett etablerat sätt att mäta sambandet mellan längden 

på revisionsuppdraget och revisionskvalitet (Chen et al., 2008; Johnson et al., 2002; Myers et 

al., 2003). Av denna anledning används oväntade periodiseringar således som ett mått på 

revisionskvalitet i den här studien.   

 

De oväntade periodiseringarna har likt tidigare studier beräknats om till sitt absoluta värde 

(Ferguson et al., 2004, s. 825; Frankel et al., 2002, s. 17; Reynolds et al., 2004, s. 36), vilket 

innebär att de tal som är negativa omvandlas till positiva. Detta då studiens syfte är att mäta 

revisionskvaliteten och oväntade periodiseringar med utgångspunkt i längden på partner- och 

byråuppdraget. Totalt analyseras sex olika modeller i denna studie där de absoluta oväntade 

periodiseringarna utgör den beroende variabeln i samtliga modeller. I de kommande avsnitten 

4.4 och 4.5 ges en beskrivning över de variabler som inkluderas i modellerna. 
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4.4 UNDERSÖKNINGSVARIABLER 

4.4.1 LÄNGDEN PÅ PARTNERUPPDRAGET 

I studien syftar längden på partneruppdraget till de antal år som den eller de påskrivande 

revisorerna innehaft ansvaret som påskrivande tillbakaräknat från det studerade året 2011. Att 

studera det året innebär att det endast går att uttala sig om hur länge revisorerna varit 

ansvariga fram till den tidpunkten och därmed inte hur länge in i framtiden de kommer vara 

ansvariga. Det här gör att längden blir hur länge det varit ansvariga och inte hur länge de totalt 

kommer vara ansvariga. Detta är valt utifrån syftet med studien, nämligen att studera den 

kvalitet som revisionen har vid olika längder på uppdrag och inte hur kvaliteten ser ut vid 

byten. I de fall det finns flera påskrivande revisorer ses längden på uppdraget som den tid som 

den som haft ansvaret under längst tid. I Sverige har företagen möjlighet att välja om en eller 

flera revisorer skall vara ansvariga för revisionen, det går att inneha ansvaret som påskrivande 

men det går även vara huvudansvarig. För den här studien tas dock ingen hänsyn till huruvida 

någon av den påskrivande är huvudansvarig eller inte, utan fokus ligger på samtliga 

påskrivande. Detta med anledning utav att påskrivande tar på sig ansvaret i och med att de ger 

sitt godkännande till redovisningen i och med att de skriver under revisionsberättelsen. Senare 

i detta kapitel kommer en beskrivning ges över varför även hänsyn tas till antalet påskrivande 

revisorer. 

 

För att göra ett så bra mätinstrument som möjligt utifrån studiens kvantitativa metod ses 

längden på partneruppdraget med två utgångspunkter, både i exakt antal år eller indelat i 

perioder/längder. I de olika regressionsmodellerna inkluderas därmed antingen en variabel 

som visar på det exakta antal år upp till åtta år som revisorn varit ansvarig eller variabler för 

längden uppdelat i tre perioder. Det andra alternativet innebär att partneruppdraget delas då in 

kort, mellan och lång, allt utefter hur länge partneruppdraget har varat. Detta blir dummy 

variabler i beräkningsmodellerna där två av längderna inkluderas i modellen och sedan 

analyseras den tredje längden med hjälp utav resultaten. I studien definieras ett 

partneruppdrag som kort i de fall där revisorn ansvarat för revideringen under en period av ett 

till och med tre år. Ett partneruppdrag definieras som medellång i de fall när revisorn 

reviderat företaget under en period av fyra till sju år. När revisorn genomfört revison åt ett 

företag under en period som sträcker sig åtta år eller längre benämns partneruppdraget som ett 

långt uppdrag. Den övre tidsintervallen är satt med hänsyn taget till det krav som finns i 

Sverige sedan 2009 på obligatorisk partnerrotation, vilket innebär att en revisor måste bytas ut 

var sjunde år och en ny revisor måste tillsättas (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap. 21a § 

1 stycket). Det är med grund i detta som den övre gränsen av längderna är satt till vad som 

kan anses vara ett längre uppdrag, nämligen åtta år eller längre. Den lägre gränsen för vad 

som i denna studie anses som är ett kort uppdrag nämligen tre år är vald utifrån att Johnssons 

et al. (2002, s. 654) menar likt andra forskare på att revisionskvaliteten är låg under de första 

tre åren av ett nytt revisionsuppdrag.  

4.4.2 LÄNGDEN PÅ BYRÅUPPDRAGET 

Målet med studien är även att försöka ge ett uttalande om huruvida byråuppdragets längd har 

någon påverkan på revisionskvaliteten. Längden på byråuppdraget har på samma sätt som 

längden på partner beräknats tillbaka från 2011, för att studera hur länge den ansvariga 

revisionsbyrån för 2011 har haft den rollen. Det är även här viktigt att notera att längden på 

byråuppdraget har granskats bakåt i tiden för att därigenom se hur länge revisionsbyråerna har 

haft uppdraget och således inte hur länge byråerna har haft uppdraget totalt innan byte. På 
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samma sätt som vid partneruppdrag så är utgångspunkten även här att se på längden av 

byråuppdragen på två sätt, dels i de exakta antal år som uppdraget har varat samt längden 

uppdelat i tidsintervaller. Likt längden på revisionsuppdraget bildas dummyvariabler för 

byråuppdraget i de fall där längden preciseras i tidsintervaller. Två av dessa inkluderas i 

modellerna och sedan förs en diskussion om den tredje längden utifrån de resultat som 

kommer ifrån beräkningarna.  

För att det ska bli möjligt att kunna göra en bra jämförelse mellan längden på 

partneruppdraget och längden på byråuppdraget har samma tidsintervaller valts som för 

partnerlängden, nämligen ett till tre år, fyra till sju år samt åtta år eller längre. Anledningen till 

valet av dessa tidsintervall styrks även med anledning utav det förslag om obligatorisk 

byrårotation som kom från EU- kommissionen under året 2011. Det ursprungliga förslaget 

innebär mer specifikt att ett publikt bolag får max anlita samma revisionsbyrå under en period 

av sex år (KOM 2011:779, s. 8). Den lägre gränsen för vad som anses som ett kort uppdrag på 

max tre år kan jämföras med indelningen som Johnssons et al. (2002, s. 645) använt sig utav i 

sin studie där de studerade sambandet mellan redovisningskvalitet och längden 

byråuppdraget.   

 

Även om fokus ligger på att undersöka partnerlängden samt byrålängdens samband med de 

oväntade periodiseringarna, som använts som mått på revisionskvalitet, kan andra faktorer 

hänförliga till revisionsbyrån och klientföretaget påverka kvaliteten på redovisningen. Om 

dessa andra faktorer är korrelerade med partnerlängden samt byrålängden kan det var dessa 

faktorer som ligger bakom skillnader som observeras i revisionskvaliteten (Johnson et al., 

2002, s. 647). Av den anledningen har även olika kontrollvariabler som genom tidigare 

studier visats påverka nivåerna på de oväntade periodiseringarna inkluderats i de multipla 

regressionsanalyserna. Motivet bakom detta är således att kunna säkerställa i de fallen att 

signifikanta förehållanden föreligger mellan revisionskvaliteten och längdvariablerna, att det 

är längdvariablerna som förklarar detta samband och inte något annat som påverkar. I nästa 

avsnitt 4.5 ges en beskrivning över kontrollvariablerna.  

4.5 KONTROLLVARIABLER 

4.5.1 BIG 4 

Som tidigare diskuterats har många tidigare studier analyserat möjliga effekter av att företag 

väljer att anlita en revisor tillhörande en utav de större revisionsbyråerna (Becker et al., 1998, 

s. 14; Francis et al., 1999, s. 24; Manry et al., 2008, s. 560; Myers et al., 2003, s. 790). Även 

denna studie tar detta i beaktning och därmed inkluderas en kontrollvariabel för storleken på 

revisionsbyrån. Ofta används de byråer som räknas in bland Big 4 nämligen PwC, Ernst & 

Young, KPMG samt Deloitte som riktlinje för vad benämns som en stor revisionsbyrå. Denna 

studie tar fasta på detta och väljer att studera om de reviderade företagen har anlitat en byrå 

som ingår i Big 4 eller inte. Tidigare studier har istället använt sig utav Big 5, Big 6 alternativt 

Big 8, vilket var de största byråerna under tiden de studierna genomfördes. I tidigare studier 

har dessa företag ansetts vara förknippande med en högre revisionskvalitet (Becker et al., 

1998, s. 19; Francis et al., 1999 s. 31; Myers et al., 2003 s. 793). 

Variabel Big 4 visar i studien på vilken byrå som de granskade företagen anlitade under 

räkenskapsåret 2011. I det insamlade data noteras huruvida företagens anlitade 

revisionsbyråer ingår i ”Big 4” eller ”Annan” om det är en byrå av mindre storlek. Detta är 
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alltså en binär variabel som i kodningen kan anta två olika värden. De övriga byråer som är 

anlitade av de granskade bolagen men som inte tillhör Big4 är: Revisorskompaniet AB, 

Trollsta Revisionsbyrå AB, BDO samt SET revisionsbyrå.  

4.5.2 EN REVISOR 

Utifrån granskningen av företagens årsredovisning har det observerats att en del företag har en 

påskrivande medan i andra företag finns det flera påskrivande revisorer varav en är 

huvudansvarig. Det är troligt att fler påskrivande ger en ytterligare kvalitetssäkring, vilket 

ökar revisionens tillförlitlighet, detta då det är fler som granskar och framförallt tar på sig 

ansvaret för att informationen i årsredovisningarna stämmer. Det här bekräftas i en studie 

gjord av Ittonen och Trønnes (2012) där de kommit fram till att ett gemensamt samarbete är 

associerat med högre redovisningskvalitet och även högre revisionsarvoden (Ittonen & 

Trønnes, 2012, s. 1).  

I denna studie inkluderas därför en variabel i modellerna som visar om företagen har 

reviderats av en eller flera påskrivande revisorer för räkenskapsåret 2011. Anledningen till att 

endast ta hänsyn till räkenskapsåret 2011 är för att det är detta års räkenskaper som 

analyseras. I studien beaktas således inte endast den huvudansvarige, detta med anledning av 

att alla revisorer som är påskrivande tar på sig ett ansvar i och med att de skriver under 

revisionsberättelsen. För resultaten i studien har det således ingen betydelse om det finns en 

person, huvudansvarige, som har ytterligare ansvar. Det har aldrig varit mer än två 

påskrivande revisorer som har granskat företagen i urvalets redovisningar. Emellertid har fler 

revisorer nämnts i årsredovisningarna som inte har varit påskrivande eller huvudansvariga, 

dessa har däremot inte beaktats i studien. Därmed inkluderas en variabel i modellerna som 

hänvisar till om det är en eller två påskrivande revisorer för räkenskapsåret 2011. Detta är en 

binär variabel och kodas som en etta i de fall det finns en påskrivande revisor samt en nolla 

om det finns två påskrivande revisorer.  

4.5.3 OMSÄTTNING 

Likt tidigare studier inkluderas en variabel över storleken på företagen i urvalet (Collis et al., 

2004 s. 92; Myers et al., 2003 s. 790). Detta då bland annat Dechow och Dichev (2002, s. 37) 

menar att större företag tenderar till att ha högre värden på oväntade periodiseringar. 

Företagsstorlek kan mätas på olika sätt och de tre vanligt förekommande måtten är företagens: 

omsättning, totala tillgångar och antal anställda. I denna studie används företagets omsättning 

som mått på företagets storlek. I modellerna inkluderas därmed en variabel med företagens 

omsättning för räkenskapsåret 2011. Variabeln för omsättningen 2011 logitimeras, för att 

därmed öka jämförbarheten och att logitimera innebär förenklat att omsättningen blir mindre 

känslig för extremvärden.   

4.5.4 LÖNSAMHET 

I tidigare studier är det relativt vanligt förekommande att en variabel som visar företagens 

ekonomiska ställning inkluderas, detta för att öka modellernas förklaringsgrad (Johnson et al. 

2002 s. 647). Kothari et al. (2005) menar att företagens oväntade periodiseringar påverkas av 

hur väl företagen presterar. Hur väl ett företag presterar kan mätas och beräknas på olika sätt. 

I denna studie inkluderas en variabel för företagets lönsamhet beräknat enligt följande:   
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Lönsamhet= Årets resultat före skatt2011/ Totala tillgångar2011 

4.5.5 SKULDSÄTTNINGSGRAD 

Skuldsättningsgrad visar på hur mycket av företaget som är finansierat av det egna kapitalet 

samt hur mycket som är finansierat av främmande kapital. Den här variabeln inkluderas i 

modellerna då det kan finnas incitament för företag med en hög skuldsättningsgrad att 

manipulera sina finansiella resultat. Detta med anledning av att långivare exempelvis kan 

ställa krav på att företagen ska visa upp särskilda nivåer på nyckeltal.  (DeFond & Jiambalvo, 

1994, s. 174; Lee och Masulis, 2008 s. 990) I studien beräknas företagens skuldsättningsgrad 

på följande sätt: 

Skuldsättningsgrad = Totala skulder2011/ Eget kapital2011  

4.5.6 FÖRETAGETS ÅLDER 

Ålder är en faktor som många tidigare studier har valt att beakta och inkludera i sina tester 

(Chen et al., 2008, s. 422; Myers et al., 2003 s. 790). Anthony och Ramesh (1992, s. 226) har 

i sin studie kommit fram till att kvaliteten på redovisningen skiljer sig åt beroende på vart i 

livscykeln som företagen befinner sig. När granskningar av företag genomförs likt denna 

studie, finns det olika sätt att se på företagens ålder och tiden de varit verksamma. Exempelvis 

har tidigare studier gjorda av Myers et al. (2003, s. 790) samt Chen et al. (2008, s. 422) valt 

att använda sig utav det datum då företaget registrerades. Ett alternativ är att likt Johnson et 

al. (2002 s. 649) utgå ifrån det år som företaget börsnoterades. I denna studie definieras ålder 

utifrån företagens registreringsdatum, vilket avser det datum som företagen registrerades. 

Denna information avser den ursprungliga registreringen, vilket kan innebära att sett utifrån 

nuvarande verksamhet så kan åldern möjligtvis vara något överskattad. Dock kan stora 

organisationsförändringar göra att företagen registreras på nytt, vilket ger tillförlitlighet i 

valet. I beräkningsmodellerna inkluderas därmed en variabel för bolagens ålder som avser de 

antal år som företaget varit registrerat, tillbakaräknat ifrån 2011.  

I tabell 3 nedan sammanfattas och definieras de oberoende variabler som ingår i studiens 

regressionsmodeller. En beteckningsförklaring ges samt en beskrivning över kodningen av 

variablerna. Det ges även notering om en jämförbar variabel har förekommit i tidigare studier 

som undersökts på området. 

Variabel Beteckning  Förklaring Kodning/ 

mätning  

Tidigare studier som 

inkluderar relaterade 

mått 

Exakt partnerlängd  Exakt P-längd Partnerlängd exakt 

antal år upp till 8år  

1-8 år  Manry et al., (2008), 

Chen et al., (2008) 

Partnerlängd kort P-längd kort Partnerlängd  

1-3 år 

0 = Annan längd 

1 = 1-3 år 

 

Partnerlängd mellan P-längd 

mellan 

Partnerlängd 4-7år 0 = Annan längd 

1 = 4-7 år 

 

Partnerlängd lång  P-längd lång Partnerlängd 8 år 

och längre  

0 = Annan längd 

1 = 8 eller längre 

 

Exakt Byrålängd  Exakt B-längd Byrålängd exakt 

antal år, upp till 8år 

1-8 år  Myers et al., (2003) 

Byrålängd kort B-längd kort Byrålängd 1-3 år  0 = Annan längd 

1 = 1-3 år 

Johnson et al., (2002) 

Byrålängd mellan B-längd Byrålängd 4-7 år 0 = Annan längd Johnson et al., (2002) 
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Tabell 3: DEFINITION AV VARIABLER I REGRESSIONSMODELLER 

4.6 REGRESSIONSFÖRFARANDE 

Efter att de totala oväntade periodiseringarna beräknats enligt tidigare beskrivning konstrueras 

och analyseras sex olika multipla regressionsmodeller. I samtliga modeller utgör företagens 

totala oväntade periodiseringar den beroende variabeln. Likt tidigare studier (Ferguson et al., 

2004, s. 827; Frankel et al., 2002, s. 17) beräknas den beroende variabeln om till absoluta 

värden. I de tre första modellerna inkluderas variabler som visar den exakta partnerlängden 

samt byrålängden medan modell 4 till 6 innehåller variabler för partner- samt byrålängd som 

är indelade i intervaller. Samtliga kontrollvariabler är inkluderade i alla sex modeller. Nedan 

ges en kort beskrivning över vad som skiljer modellerna åt samt en bild över modell 3 och 6. 

Samtliga modeller finns uppställda i appendix 1.  

 

I modell 1 inkluderas exakt partnerlängd och i modell 2 exakt byrålängd samt i modell 3 

inkluderas båda dessa variabler i samma modell. Modell 4 till 6 innehåller istället variabler 

som visar partner- och byrålängden indelad i kategorier. Det är således dummyvariabler som 

används för att visa längden på uppdraget uppdelade i tre grupper. Två utav de tre variablerna 

inkluderas i modellerna för att sedan jämföras med referenskategorin i analysen. Likt de tre 

första modellerna inkluderas i modell 4 variablerna som visar partnerlängd. I modell 5 

inkluderas istället två kategorivariabler för byrålängden och i modell 6 ingår två 

kategorivariabler för både partner- och byrålängden. De variabler som inkluderas i modellerna 

4-6 är de korta längdindelningarna (1-3 år) samt medellånga längdindelningarna (4-7 år). I 

empirin samt analysen diskuteras och jämförs resultaten av dessa variabler utifrån den långa 

partner- och byrålängden (8> år). Nedan visas modell nummer 3 och 6.  

 

 

 

mellan 1 = 4-7 år 

Byrålängd lång B-längd lång Byrålängd 8 år och 

längre 

0 = Annan längd 

1 = 8 eller längre 

Johnson et al., (2002) 

Big 4 Big 4 Företaget anlitar  

PwC, Ernst  

& Young, KPMG  

eller Deloitte  

0 = Annan 

revisionsbyrå 

1= Big 4 

Myers et al., (2003) 

Becker et al., (1998) 

En revisor En revisor Företaget anlitar en 

påskrivande revisor 

0 = Fler än en 

revisor 

1 = En revisor 

Ittonen & Trønnes, 

(2012) 

Omsättning Log  OmsLog Naturliga logaritmen 

av bolagens 

omsättning 

 Dechow & Dichev 

(2002), Myers et al., 

(2003), Collis et al., 

(2004) 

Lönsamhet Lönsamhet Årets resultat före 

skatt2011/ Totala 

tillgångar2011 

 Johnson et al. (2002) 

Skuldsättningsgrad Skuldsättngr Totala skulder2011/ 

Eget kapital2011  

 Lee & Masulis, 

(2008) 

Ålder Ålder Antal år som bolaget 

varit registrerat vid 

2011 

Antal år Myers et al., (2003), 

Chen et al., (2008) 

Johnson et al., (2002) 
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Modell 3 

                  
                                                    
                                             

                                     

Modell 6 

                  
                                               
                                                
                                             
                                    

4.7 URVAL OCH BORTFALL 

I studien har ett antal företag som faller utanför studiens urvalsramar exkluderats, detta har 

gjorts för att undvika överteckning, vilket skulle innebära att resultaten inte blir representativa 

för populationen (Körner & Wahlgren, 2005, s. 13). Det ursprungligen urvalet omfattade 

totalt 253 stycken företag, av dessa exkluderas alla banker vilket totalt är fem stycken. Banker 

har exkluderats med anledning av att lagstiftningen för dessa typer av företag skiljer sig från 

övriga företag på marknaden. Dessa företag är därmed inte jämförbara med de övriga 

företagen i urvalet och att inkludera dessa skulle innebära ett urvalsfel (Körner & Wahlgren, 

2005, s. 23)  

 

I urvalet har även bortfall förekommit, det är elva företag som tagits bort med anledning utav 

att det inte har varit möjligt att få tillräcklig information om vem som varit ansvarig revisor 

samt hur lång tid personen innehaft det ansvaret. Totalt exkluderas därmed 17 företag från 

urvalet, vilket inte kan anses medföra stora negativa konsekvenser för den fortsatta studien då 

bortfallet var litet samt att de kvarvarande observationerna är tillräckligt många för att göra 

det möjligt för en tillförlitlig studie.  

 

Många utav företagen som är listade på Large, Mid och Small Cap är listade för både 

exempelvis A- och B-aktier, vilket gör att börslistorna tillsynes verkar omfatta fler företag. 

Emellertid är det totalt 253 stycken företag som sammanlagt finns börsnoterade på dessa listor 

vid tidpunkten för studien. Totalt består det slutliga urvalet av 236 stycken publika bolag. Av 

dessa företag befinner sig 53 på listan Large Cap, 64 på Mid Cap samt 119 på Small Cap 

listan. Det bortfall som görs i studien summeras i tabell 4 nedan:    

 

 

Orsak till exkludering 

  

Antal 

exkluderade 

Kvarvarande 

företag 

    

Antal företag i Large, Mid & Small Cap  253 

Banker   -6 247 

Otillgänglig data    -11 236 

                TABELL 4: EXKLUDERADE FÖRETAG 
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5. EMPIRI OCH ANALYS 

I det här kapitlet granskas det insamlade datamaterialet och genom olika statistiska analyser 

undersöks om det finns ett samband mellan revisionskvalitet och långa revisionsuppdrag på 

partner- samt byrånivå.  

5.1 INLEDNING 

Analysen i detta kapitel genomförs främst med hjälp av de statistiska metoderna t-test, 

multipel linjär regressionsanalys samt en jämförelse av de olika förklaringsvariablernas 

medelvärde. Regressionsanalyserna och övriga statistiska tester görs utifrån mätåret 2011, 

vilket innebär att det insamlade datamaterialet visar hur länge företagen har haft den ansvariga 

revisorn samt revisionsbyrå som de hade vid räkenskapsåret 2011. I studien väljs en 

signifikansnivå på tio procent med anledning utav att det finns ett intresse av att studera 

samband upp till denna nivå då tidigare studier inom detta område har visat på låga 

signifikanta samband.   

5.2. BESKRIVANDE STATISTIK 

I tabellerna 5, 6 och 7 presenteras beskrivande statistik för samtliga variabler som ingår i de 

regressionsmodeller som testas i den här studien för att undersöka sambandet mellan oväntade 

periodiseringar, som används som ett mått på revisionskvalitet, och längden på partner- samt 

byråuppdraget. Utifrån tabell 5 nedan diskuteras främst medelvärdet och medianen. Den 

fullständiga tabellen som även innehåller variablernas standardavvikelse finns i Appendix 2.  

 
Variabel Medelvärde Min Max 1:a kvartil Median 3:e kvartil 

Exakt partnerlängd (år) 4,3 1 8 2,25 4 6 

Exakt byrålängd (år) 6,65 1 8 5 8 8 

Ålder (år) 35,4 1 114 15 23 50,75 

Oms. (tkr) 12033946 0 310367000 395219 1377933 5195558 

OmsLog  14,1341 3,64 19,55 12,9315 14,1539 15,4709 

Lönsamhet 0,0284 -1,32 0,76 -0,0075 0,0646 0,1212 

Skuldsättngr 1,2239 -10,07 6,01 0,5437 1,0933 1,723 

       

OväntP -0,0282780 -0,324550 0,292890 -0,0297675 -0,000350 0,025720 

AbsOväntP 0,046229958 0,00 0,32455 0,010265 0,026495 0,0613 

TABELL 5: BESKRIVANDE STATISTIK 

 

Vid insamlingen av datamaterialet har endast åtta år tillbaka studerats för att ta reda på hur 

länge varje företag har anlitat samma revisor samt revisionsbyrå vid tidpunkten 2011. Som 

tidigare diskuterats i avsnitt 4.4, motiveras detta främst av de rådande reglerna för obligatorisk 

revisorsrotation efter sju år. Det här innebär för analysen av den beskrivande statistiken att de 

maxvärden och övriga värden som presenteras för de berörda variablerna är de observerade 

värdena för det året och därmed inte de verkliga maxvärdena för uppdragen då det inte går att 

säga hur länge efter 2011 som revisionsuppdragen kommer pågå. Det här medför svårigheter 

att analysera den beskrivande statistiken för variablerna exakt partnerlängd samt exakt 

byrålängd på ett tillförlitligt sätt som kan relateras till verkligheten. Det går dock att observera 

att det är över 50 procent utav urvalet som anlitat sin revisionsbyrå under mer än åtta år.    

 

Den beskrivande statistiken för variabeln ålder visar på en stor skillnad i företagens ålder, där 

de allra yngsta företagen är ett år medan de äldsta företagen är 114 år. Datat ger även ett 
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medelvärde på cirka 35 år och en median på 23 år. Detta, samt att den övre kvartilen är på 

cirka 51 år, visar att det finns en stor spridning i urvalet samt att 75 procent av företagen har 

en ålder som understiger 51 år. Ålder kommer att diskuteras vidare i avsnitt 5.5 där 

extremvärden behandlas.  

 

Det bör anmärkas att det i urvalet ingår tre företag vars omsättning är extremt höga samt fyra 

företag med extremt låg omsättning i förhållande till de övriga företagen. Vid beräkning av 

medelvärde och standardavvikelse utan dessa extremvärden ger ett medelvärde på 8 904 978 

tkr samt en standardavvikelse på 20 630 729 tkr. Dessa extremvärden påverkar således 

medelvärdet och standardavvikelsen för omsättningen till att bli väsentligt högre än om 

extremvärdena hade exkluderats från urvalet. Detta styrker därmed valet att ta logaritmen av 

omsättningen, vilket minskar risken att resultaten påverkas av extremvärden. Samma 

observation görs även för variabeln skuldsättningsgrad, där det finns ett företag som har en 

extremt låg skuldsättningsgrad i förhållande till de övriga företagen i urvalet. Vilken justering 

som görs för detta extremvärde diskuteras vidare under avsnitt 5.5.   

 

De oväntade periodiseringarna visar på ett negativt medelvärde samt en negativ median, vilket 

indikerar att det finns mer negativa än positiva oväntade periodiseringar i urvalet. Detta kan 

tolkas som att företag i genomsnitt använder flexibiliteten i redovisningsreglerna för att 

påverka resultaten negativt. Det här kan vidare visa på att revisorer i genomsnitt tillåter mer 

negativa oväntade periodiseringar. Resultatet framstår sett utifrån företagens sida som 

oväntat, då företag överlag som beskrivs i avsnitt 3.3.1, ofta har mer incitament att justera 

resultaten uppåt. Revisorer bör å andra sidan i sin granskning vara mer ifrågasättande mot 

redovisning som justerar resultaten uppåt, detta då det enligt tidigare studier av DeFond och 

Jiambalvo (1991, 1993) samt Kinney och Martin (1994) är troligt att företagsledningen 

använder inkomstökande periodiseringar i större utsträckning (refererad i Becker 1998, s. 6-

7).  

 

Nedan i tabell 6 presenteras beskrivande statistik för de kategoriska variablerna:  

 

 

                               TABELL 6: FREKVENSTABELL 

 

I frekvenstabellen ovan visas antal företag samt den procentuell fördelning för de variabler 

som är dummy variabler. Ur testsynpunkt kan en jämnare fördelning mellan de tre längderna 

av partner och byråuppdrag vara att föredra för att sträva efter mer signifikanta resultat. 

Exempelvis är det endast få observationer med en lång partnerlängd, vilket gör att skattningar 

blir mer osäkra. I denna studie är emellertid detta inte något problem då tester inte görs utifrån 

frekvenserna i kategorierna utan ifrån tidigare forskning samt gällande regler. Tabellen visar 

att 35,6 procent av företagen endast har haft sin nuvarande (år 2011) revisor i högst tre år. 53 

procent av företagen i urvalet har haft samma revisor mellan fyra till sju år, dock är det som 

Variabel  Antal  Procent  

Partnerlängd kort 84 35,6 

Partnerlängd mellan  125 53 

Partnerlängd lång 27 11,4 

Byrålängd kort 25 10,6 

Byrålängd mellan  59 25 

Byrålängd lång  152 64,4 

Big 4 227 96,2 

En revisor 190 80,5 
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tidigare diskuterats oklart hur länge dessa företag kommer att använda samma revisor då 

enbart räkenskapsåret 2011 studeras. Endast 11,4 procent har haft sin revisor i åtta år eller 

längre, vilket tyder på att företag byter ansvarig revisor ofta. Det här kan bero på att många 

revisionsbyråer redan innan införandet av obligatorisk revisorsrotation 2009 hade som 

säkerhetsåtgärd intern rotation av nyckelpersoner. Det kan även bero på att det ofta vid ett 

byte av revisionsbyrå även blir en ny revisor som får ansvaret, vilket innebär att den 

föregående revisorn inte följer med i bytet.   

 

Tabellen 6 visar även att endast 10,6 procent av företagen i urvalet har anlitat samma 

revisionsbyrå i högst tre år medan 25 procent har haft sin nuvarande revisionsbyrå mellan fyra 

till sju år. Majoriteten av urvalet har således reviderats av samma revisionsbyrå i mer än åtta 

år. I förhållande till de långa partneruppdragens frekvens, behåller företagen i större 

uträckning sina revisionsbyråer i åtta år eller längre. Detta kan förklaras av de höga 

uppstartskostnader som enligt tidigare studier är förknippade med ett byte av revisionsbyrå 

(SEC 2011:1384, s. 174). Höga uppstartskostnader kan således innebära att företag väljer att 

behålla sin befintliga revisionsbyrå trots att det kan föreligga omständigheter som talar för ett 

byte. Byte av revisor kan således ses som ett mer kostnadseffektivt alternativ till företag som 

är oroliga för att inte uppfattas som objektivt granskade, detta då den företagsspecifika 

kunskapen kan behållas inom revisionsbyrån vid ett byte av revisor inom samma byrå.  

(Myers et al., 2003, s. 780) Senare i detta avsnitt kommer en diskussion föras kring sambandet 

mellan de tre intervallerna för partnerlängd och byrålängd.     

 

Vidare kan utläsas att det är 96,2 procent av företagen i urvalet som reviderats av någon av de 

fyra stora revisionsbyråerna. Då urvalet består av de största publika bolagen börsnoterade i 

Sverige indikerar denna fördelning att stora publika företag väljer att revideras av byråer inom 

Big 4. Som tidigare studier visar kan en förklaring till detta vara att de revisionsbyråer som 

ingår i Big 4 anses vara förknippade med högre revisionskvalitet, vilket gör att företag i större 

utsträckning väljer att anlita dem (Becker et al. 1998, s. 19; Francis et al. 1999, s. 31-32; Teoh 

& Wong, 1993, s. 364-365). Som diskuterats i avsnitten 3.5 och 3.6.2 kan några av 

anledningarna till högre revisionskvalitet vara att dessa revisionsbyråer anses besitta en högre 

kompetens samt är mindre benägna att äventyra sitt oberoende (Becker et al. 1998, s. 19; 

DeAngelo, 1981, s. 184; Johnson et al., 2002, s. 641). I studien granskas stora publika bolag 

som har många utomstående intressenter som alla är intresserade av att få en rättvisande bild 

av företagens finansiella ställning. Valet av revisionsbyrå i stora börsnoterade företag 

påverkas enligt tidigare studier bland annat av acceptans från intressenter (Beattie & Fearnley, 

1995, s. 237). Då intressenter saknar resurser att effektivt och tillförlitligt granska företagens 

finansiella rapporter samt inte har tillgång till alla finansiella dokument, kan företagens val av 

revisionsbyrå i sådana situationer påverkas av huruvida intressenterna uppfattar 

revisionsbyrån som trovärdig (Knapp & Elikai, 1988, s. 83). De fyra stora revisionsbyråerna 

(Big 6, Big 8) har på grund av deras storlek, internationella spridning samt goda rykte en hög 

trovärdighet utifrån intressenternas perspektiv, vilket gör att det således inte är förvånande att 

majoriteten av företagen i urvalet i den här studien anlitar någon utav Big 4 (Citron & 

Manalis, 2001, s. 455; Knapp & Elikai, 1988, s. 83).   

 

Av företagen i urvalet har 80,5 procent endast en påskrivande revisor, vilket innebär att endast 

19,5 procent av företagen har under räkenskapsåret 2011 haft två påskrivande revisorer. 

Grundtanken med att fler än en revisor är påskrivande, är att det då är fler som är ansvariga 

för att revisionsberättelsen är tillförlitlig då de är beredda att underteckna på det. Dock är det 

vanligt att större företag granskas av ett team av revisorer, vilket innebär att flera personer är 

involverade i granskningen även om inte alla revisorer är påskrivande. Det här kan innebära 
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att även om inte alla är påskrivande så kan det finnas många åsikter som kommer fram. Likt 

den tidigare diskussionen kring ett gemensamt samarbete som är associerat med högre 

redovisningskvalitet (Ittonen & Trønnes, 2012, s. 1) så kan antagligen en liknande koppling 

göras i dessa fall. 

 

Nedan i tabell 7 visas sambandet mellan de tre intervallerna för partnerlängd och byrålängd: 

 

 Partnerlängd 

kort  

Partnerlängd         

mellan  

Partnerlängd             

lång  

Byrålängd kort 25 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Byrålängd mellan  7 (11,9 %) 52 (88,1 %) 0 (0 %) 

Byrålängd lång  52 (34,2 %) 73 (48 %) 27 (17,8 %) 

TABELL 7: KORSTABELL 

 

En korstabell kan användas för att visa på om det föreligger ett samband mellan intervallerna 

för partnerlängd och byrålängd (Hair et al., 1998, s. 548). Korstabellen ovan visar att samtliga 

av de företag i urvalet som har anlitat sin revisionsbyrå under ett till tre år, även har haft sin 

revisor under samma tidsperiod. Detta indikerar att ett byte av revisionsbyrå även inneburit ett 

byte av revisor, vilket även har observerats vid den manuella granskningen av 

årsredovisningarna. Tabellen visar vidare på att det är vanligare med byte av revisor jämfört 

med byte av revisionsbyrå. Endast 17,8 procent av de företag som anlitat samma 

revisionsbyrå under minst 8 år har haft sin ansvariga revisor under lika lång tid. Det här kan 

bero på som tidigare diskuterats att det föreligger en intern rotation av revisorer inom 

revisionsbyråerna. Om detta beror på reglerna om obligatorisk revisorsrotation eller 

revisionsbyråernas egna interna säkerhetsåtgärder är emellertid inte möjligt att uttala sig om.   

5.3 T-TEST  

T-tester har utförts på de absoluta oväntade periodiseringarna för att försöka identifiera 

signifikanta statistiska skillnader mellan dels de oberoende variablerna partnerlängd kort, 

mellan och lång samt byrålängd kort, mellan och lång. Om det föreligger skillnader mellan 

dessa variabler kan ett signifikanstest avgöra huruvida denna skillnad beror på en slump i 

urvalet eller om det kan förväntas gälla för hela populationen, det vill säga för alla publika 

bolag börsnoterade i Sverige (Hair et al., 1998, s. 331). Vid granskning av resultaten från t-

testerna har hänsyn tagits till Levenes test av varians. Levenes test visar nämligen på om 

spridningen inom grupperna är densamma, vilket är en förutsättning för att kunna testa 

signifikanta skillnaderna mellan grupperna. Det testas i syfte att avgöra om det kan antas vara 

lika eller olika varians mellan grupperna av variabler (Hair et al., 1998, s. 75). Nedan i 

tabellerna 8a och 8b presenteras resultaten från t-testerna:   

 

T-test Partnerlängd Längd N Medelvärde T-värde Sig. 

Partner kort & mellan 1 84 0,056167500 1,787
 

0,076 

  2 125 0,041020720     

Partner mellan & lång  2 125 0,041020720 0,151
 

0,880 

  3 27 0,039430000     

Partner kort & lång  1 84 0,056167500 1,290
 

0,242 

  3 27 0,039430000     
TABELL 8a: T-TEST PARTNERLÄNGD 
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T-test Byrålängd  Längd N Medelvärde T-värde Sig. 

Byrå kort & mellan   1 25 0,053532800 0,505
 

0,615 

  2 59 0,046242712     

Byrå mellan & lång  2 59 0,046242712 0,138
 

0,890 

  3 152 0,045023882     

Byrå kort & lång 1 25 0,053532800 0,727
 

0,468 

  3 152 0,045023882     
TABELL 8b: T-TEST BYRÅLÄNGD 

 

Resultaten av t-testerna för längden på partneruppdraget i tabell 8a visar att medelvärdet är 

högst för korta partneruppdrag som sträcker sig ett till tre år medan medelvärdet är lägst för 

de långa partneruppdragen som är längre än åtta år. Samma förhållande gäller även för 

byråuppdrag, där medelvärdet är högst för korta uppdrag, samt lägst för långa byråuppdrag (se 

tabell 8b). Dessa resultat indikerar att de absoluta oväntade periodiseringarna är högre för 

korta partner- och byråuppdrag i förhållande till de övriga tidsintervallerna. Det här 

förhållandet stämmer överens med tidigare forskning som studerat byråuppdragets längd, som 

visat att kortare byråuppdrag har högre oväntade periodiseringar (Johnson et al., 2002, s. 637). 

Dock var det endast sambandet mellan partneruppdraget på kort och mellanlång längd som 

var signifikant på tio procentsnivån, vilket innebär att det är endast för den här gruppen som 

det går att med säkerhet anta att samma förhållande generellt gäller för alla publika bolag som 

är börsnoterade i Sverige. 

5.4 OVÄNTADE PERIODISERINGAR ÖVER TID  

Ett linjediagram används i syfte att undersöka nivån på de oväntade periodiseringarna i 

förhållande till hur länge revisionsuppdraget varat. Med hjälp av detta diagram är det möjligt 

att se fördelningen av de oväntade periodiseringarna vid olika längder på både 

partneruppdraget och byråuppdraget (Blumberg et al., 2011, s. 495). Nedan i figur 2 och 3 

visas de oväntade periodiseringarna fördelad efter längden på partneruppdraget samt längden 

på byråuppdraget: 

 

 

 
FIGUR 2: OVÄNTADE PERIODISERINGAR - PARTNERLÄNGD 

 

Resutaten från figur 2 tyder på att längden på partneruppdrag har i genomsnitt liten påverkan 

på oväntade periodiseringar eftersom det inte förekommer väsentliga skillnader i medelvärdet 

och median för de oväntade periodiseringarna i början av ett uppdrag jämfört med ett uppdrag 
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som varat under en längre tid. Det är endast då partneruppdraget varat under fem år som 

median skiljer sig i större utsträckning från de övriga partnerlängderna. Utifrån första och 

tredje kvartilen som representerar de 25 procent lägsta och högsta värdena av de oväntade 

periodiseringarna kan de extrema oväntade periodiseringarna i urvalet observeras. 

Partneruppdrag som varat upp till tre år har utifrån diagrammet de högsta inkomstökande 

oväntade periodiseringarna. Det här antyder på en lägre revisionskvalitet under de första åren 

av ett partneruppdrag, vilket stämmer överens med tidigare forskning som föreslår att det 

förekommer en inlärningskurva för nya uppdrag som enligt Beck et al. (1988) kan minska 

revisionskvaliteten (referad i Johnson et al., 2002, s. 642; Knapp, 1991 s. 47). 

 

 

 
FIGUR 3: OVÄNTADE PERIODISERINGAR - BYRÅLÄNGD 

 

I figur 3 ovan visas förhållandet mellan byrålängden och de oväntade periodiseringarna. 

Resultaten från den här figuren indikerar även att byråuppdragens längd har i genomsnitt en 

låg påverkan på oväntade periodiseringar, detta då det inte förekommer väsentliga skillnader i 

medelvärde och median för de oväntade periodiseringarna i början av ett uppdrag i 

förhållande till ett längre uppdrag som varat upp till åtta år. Det är endast för byråuppdrag 

som varat under sex år som medianen avviker i större utsträckning från de övriga 

byrålängderna. Utifrån diagrammet går det att se att de extrema oväntade periodiseringarna är 

högre för de första åren av ett byråuppdrag, vilket tyder på att revisionskvaliteten är lägre i 

början av ett byråuppdrag. Även dessa resultat tyder således på att det föreligger en 

inlärningskurva för nya uppdrag som föreslås av tidigare studier av Johnson et al. (2002, s. 

654) samt Carcello och Nagy (2004, s. 55).  

 

Generellt visar figur 2 och 3 att de oväntade periodiseringarna är mindre extrema för längre 

partner- samt byråuppdrag, vilket indikerar att revisorer begränsar företagsledningens extrema 

redovisningsbeslut i större utsträckning för längre uppdrag. Hittills har det endast studerats 

hur de oväntade periodiseringarna påverkas av längden på partner- samt byråuppdraget och 

därmed har inte andra faktorer som möjligtvis kan påverka variationen i de oväntade 

periodiseringarna beaktats. Det går således inte att med säkerhet diskutera längden av 

revisionsuppdragets individuella inflytande på de oväntade periodiseringarna. Av den 

anledningen genomförs även multipla linjära regressionsanalyser, där ytterligare faktorer 

inkluderas.   
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5.5 EXTREMVÄRDEN 

Inledningsvis utfördes ett regressionstest för samtliga sex regressionsmodeller beskrivna i 

avsnitt 4.6. Resultatet från detta regressionstest hade en låg förklaringsgrad på mellan 3,3 till 

1,8 procent beroende på vilken modell som testades. De låga förklaringsgraderna kan 

möjligtvis förklaras av att förklaringsvariablerna innehåller extrema värden, det vill säga 

värden som avviker i väsentlig omfattning från övriga värden i samma variabel, som påverkar 

regressionstesterna i betydande utsträckning (Aczel, 2002, s. 531). Det finns olika sätt att ta 

hänsyn till dessa extrema värden i testerna, exempelvis kan de extrema värdena manuellt 

plockas bort alternativt kan samtliga värden för en variabel beräknas om till den naturliga 

logaritmen. Att ta logaritmen av värden innebär, som tidigare beskrivits i avsnitt 4.5.3 att 

värdena blir mindre känsliga för påverkan av extremvärden. De värden som är extremvärden i 

den här studien är tydliga att identifiera och endast ett fåtal, vilket innebär att värdena utan 

svårighet manuellt kan plockas bort och hädanefter presenteras och genomförs våra statistiska 

tester utan extremvärden. De förklaringsvariabler där extremvärden observerats är ålder, 

skuldsättningsgrad samt lönsamhet.   
 

Variabeln ålder representerar antalet år som företagen varit registrerade. Spannet mellan 

företagens ålder är brett men i en jämt stigande fördelning från 1 till 114 år. Det rör sig 

således egentligen inte om några extremvärden. Det är emellertid troligt att variabeln ålder 

inte kan förklara variationen i de oväntade periodiseringarna efter att företagen uppnått en viss 

ålder, det vill säga om företag är 100 år eller 114 år bör inte påverka den förklaring som 

variabeln ger alternativt att den påverkar resultatet felaktigt. Då det inte utifrån tidigare 

forskning inte har varit möjligt att identifiera en viss tidsgräns för när åldern på företag slutar 

att vara intressant utifrån detta sammanhang, har det i denna studie således valts att sätta en 

gräns vid 90 år. Gränsen är förmodligen aningen hög men den väljs för att gardera att 

väsentlig data inte exkluderas samt även för att inte urvalet skall minskas alltför mycket. Detta 

innebär att alla värden över 90 har exkluderats från urvalet. Ingen lägre gräns för ålder har 

valts, med anledning av att dessa inte utgör extremvärden utan antas påverka resultaten på det 

sätt som är tänkt att testa. Det innebär att det totalt är 21 observationer som exkluderas från 

variabeln ålder.  

 

Extremvärden tas bort för variabeln skuldsättningsgrad. För den här variabeln var det tydligt 

att endast ett av värdena, det allra lägsta, behövde exkluderas eftersom den tydligt skiljde sig 

från de övriga värdena. Företaget som exkluderas har en skuldsättningsgrad på -10,07 medan 

det nästföljande företaget visar ett värde på skuldsättningsgraden på 0,00. De övriga värden 

har en tydlig stadig ökning eller minskning mellan sig, vilket gör att inga andra värden 

exkluderas från den här variabeln.   

 

En ytterligare variabel där extremvärden kan exkluderas är den beräknade variabeln för 

företagens lönsamhet. För den här variabeln har inga tydliga extremvärden observerats, dock 

för att genomföra studien på ett konsekvent sätt, har de tre lägsta samt det högsta värdet för 

variabeln lönsamhet exkluderats, eftersom dessa värden visar tendenser till att vara 

extremvärden, då de ligger något över/under de övriga värdena i variabeln. Totalt exkluderas 

såldes 26 observationer från datamaterialet, detta innebär att ett datamaterial på totalt 208 

företag används i de kommande statistiska testerna, eftersom det redan sen tidigare saknas en 

observation på lönsamhet och tre observationer på omsättninglog, på grund av att dessa 

företag saknar värden för dessa variabler. 
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5.6 KORRELATION 

I studien testas sambandet mellan absoluta oväntade periodiseringar och längden på partner- 

samt byråuppdraget genom multipel linjär regressionsanalys. Innan en sådan regression utförs 

är det viktigt att undersöka korrelationen mellan variablerna (Whalin, 2011, s. 277). Är 

variablerna allt för högt korrelerade med varandra föreligger det problem med 

multikollinearitet. Detta blir ett problem i regressionsanalysen, då det inte är möjligt att hålla 

isär effekterna som de variabler som är högt korrelerade med varandra har på den beroende 

variabeln, det vill säga, det blir svårt att göra en tolkning utifrån de uppställda 

regressionsmodellerna (Körner & Wahlgren, 2005, s. 69 & 174). Föreligger multikollinearitet 

måste de förklaringsvariabler som är högt korrelerade uteslutas (Whalin, 2011, s. 277).  En 

tumregel på korrelationer som indikerar multikollinearitet är korrelationer från 0,7 (Anderson 

et al., 1999, s. 662) alternativt 0,8 (Gujarati, 2003, s. 359).  

 

Korrelationen mellan samtliga förklaringsvariabler som ingår i modellerna som testas i 

regressionen kan ses i tabell 9 i Appendix 3. Utifrån korrelationsmatrisen kan det utläsas att 

det inte föreligger någon betydande korrelation mellan variablerna om tumregeln på 0,8 

tillämpas. De variabler som har högst korrelation och som överstiger tumregeln, är 

variablerna exakt byrålängd och byrålängd lång som har en korrelation på 0,870. Att det 

föreligger en hög korrelation mellan dessa variabler är dock inget problem då dessa variabler 

inte ingår i samma modell, vilket gör att de inte kan påverka sambandet med den beroende 

variabeln. Samma resonemang gäller även för exakt partnerlängd och partnerlängd kort.  

 

En annan anledning till varför korrelationen mellan variablerna testas är att undersöka 

korrelationen mellan längden på partneruppdraget och längden på byråuppdraget, eftersom de 

enligt Chen et al (2008, s. 419) är korrelerade med varandra. Utifrån ett utdrag från tabell 9 

nedan (Fullständig tabell se Appendix 3), föreligger det inte korrelationer som överstiger 

tumregeln på 0,8 mellan variabler som testas i samma modell. Dock har variablerna 

byrålängd lång och byrålängd mellan en korrelation på -0,777, vilket ligger nära gränsen som 

indikerar på multikollinearitet enligt Gujarati (2003, s. 359). Då inga variabler överstiger 

tumregeln genomförs regressionsanalyserna utan att någon förklaringsvariabel exkluderas 

från regressionerna. 

 
Exakt  

P-längd 

P-längd 

kort 

P-längd 

mellan 

P-längd 

lång  

Exakt  

B-längd 

B-längd 

kort 

B-längd 

mellan  

B-längd 

lång 

Exakt partnerlängd 1 -0,8 0,389 0,593 0,301 -0,353 0,1 0,136 

Partnerlängd kort -0,8 1 -0,789 -0,267 -0,222 0,463 -0,286 -0,039 

Partnerlängd 

mellan 

0,389 -0,789 1 -0,381 0,072 -0,365 0,407 -0,133 

Partnerlängd lång  0,593 -0,267 -0,381 1 0,222 -0,124 -0,208 0,267 

Exakt byrålängd 0,301 -0,222 0,072 0,222 1 -0,763 0,42 0,87 

Byrålängd kort            -0,353 0,463 -0,365 -0,124 -0,763 1 -0,199 -0,463 

Byrålängd mellan  0,1 -0,286 0,407 -0,208 0,42 -0,199 1 -0,777 

Byrålängd lång 0,136 -0,039 -0,133 0,267 0,87 -0,463 -0,777 1 

TABELL 9: KORRELATIONSMATRIS 
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5.7 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION 

5.7.1 REGRESSIONER 

Genom en multipel linjär regression ämnar studien undersöka huruvida det föreligger ett 

samband mellan längden på revisionsuppdraget och de oväntade periodiseringarna. Likt 

tidigare studier används oväntade periodiseringarna som ett mått på revisionskvalitet (Davis et 

al., 2009; Gul et al., 2007; Johnson et al., 2002; och Myers et al., 2003). De beräknade 

oväntade periodiseringarna har omvandlats till absoluta värden och används som den 

beroende variabeln i regressionsanalyserna. Totalt analyseras sex olika modeller i varje 

regression (se Appendix 1). Där exakt partnerlängd analyseras i modell 1, exakt byrålängd i 

modell 2 samt exakt partner- och byrålängd i modell 3. Partnerlängd kort och mellan 

analyseras i modell 4, byrålängd kort och mellan i modell 5 samt i modell 6 analyseras 

längderna kort och mellan för partner och byrå. Dummyvariabler för längderna kort och 

mellan jämförs sedan med den långa uppdragslängden som inte finns i modellerna utan är en 

referensvariabel. I regressionsanalyserna har förutom variablerna för partner- samt byrålängd 

även kontrollvariablerna Big 4, en revisor, omsättningLog, lönsamhet, skuldsättningsgrad 

samt ålder inkluderats. Tolkningen av koefficienten för varje variabel görs utifrån antagandet 

att de övriga variablerna i modellen hålls konstanta (Anderson et al., 2011, s. 648).  

 

Dessa modeller har testats i fem olika regressionsanalyser. I regression 1 analyseras modell 1 

till 6 med de absoluta oväntade periodiseringar som beroende variabel. I den andra 

regressionen används istället de oväntade periodiseringar som beroende variabel där de 

negativa och positiva oväntade periodiseringar undersöks var för sig. I regression 3 görs 

regressionerna utifrån företagens storlek, där indelningen har gjorts utifrån deras börsnotering 

i Large, Mid och Small Cap. I den fjärde regressionen studeras endast de företag med de 

högsta absoluta oväntade periodiseringarna. I den sista regressionen studeras enbart de företag 

som valt att anlita någon av de fyra stora revisionsbyråerna.     

5.7.2 REGRESSION 1: GRUNDREGRESSION 

Baserat på tidigare studier samt de uppställda hypoteserna förväntas det inte ske någon 

försämring av revisionskvaliteten på grund av långa revisionsuppdrag (Chen et al., 2008; Gul 

et al., 2007; Johnson et al., 2002; Manry et al., 2008; Myers et al., 2003). De absoluta 

oväntade periodiseringarna förväntas även utifrån Johnson et al. (2002, s. 654) vara högre för 

korta uppdrag i förhållande till medellånga uppdrag. Nedan i tabell 10 presenteras resultaten 

av beräkningarna av de sex regressionsmodellerna: 
 

Variabel Modell  

1 

Modell 

2 

Modell 

3 

Modell        

4 

Modell    

5 

Modell 

6 

  Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. 

  (sig.) (sig.) (sig.) (sig.) (sig.) (sig.) 

Exakt partnerlängd -0,003 - -0,003 - - - 

  (0,113) - (0,154) - - - 

Partnerlängd kort - - - 0,013 - 0,013 

  - - - (0,346) - (0,383) 

Partnerlängd 

mellan  

- - - 0,004 - 0,002 

  - - - (0,746) - (0,871) 
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Exakt byrålängd - -0,001 0,000 - - - 

  - (0,473) (0,829) - - - 

Byrålängd kort - - - - 0,006 -0,001 

  - - - - (0,610) (0,956) 

Byrålängd mellan - - - - 0,002 0,004 

      (0,823) (0,679) 

Big 4 0,001 0,000 0,001 -0,00005972 0,000 0,000 

  (0,967) (0,988) (0,974) (0,998) (0,984) (0,988) 

En revisor 0,014 0,016 0,014 0,013 0,016 0,013 

  (0,191) (0,124) (0,189) (0,214) (0,131) (0,235) 

OmsättningLog -0,004 -0,003 -0,004 -0,004 -0,003 -0,003 

  (0,084) (0,135) (0,094) (0,106) (0,132) (0,131) 

Lönsamhet 0,003 0,006 0,003 0,004 0,007 0,004 

  (0,901) (0,807) (0,909) (0,878) (0,805) (0,875) 

Skuldsättningsgrad 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 

  (0,070) (0,073) (0,071) (0,086) (0,078) (0,093) 

Ålder  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

   (0,025) (0,028) (0,025) (0,036) (0,030) (0,036) 

       

N 208 208 208 208 208 208 

R
2
 0,055 0,046 0,055 0,050 0,045 0,051 

Modellens sig.  0,117 0,217 0,172 0,236 0,321 0,393 

TABELL 10: MULTIPEL LINJÄR REGRESSIONSANALYS 

 

Modellernas regressionskoefficienter är låga för samtliga variabler som visar partner- och 

byrålängd, det här tyder på att de absoluta oväntade periodiseringarna ökar i genomsnitt 

endast ytterst lite för en förändring i dessa förklaringsvariabler (Befring, 1994, s. 133; Wahlin, 

2011, s. 256). Variabeln för exakt partnerlängd har negativa koefficienter i både modell 3 och 

6, vilket indikerar att när längden på partneruppdraget ökar, så minskar de absoluta oväntade 

periodiseringar i genomsnitt. Både variablerna partnerlängd kort och partnerlängd mellan i 

modellerna 4 och 6 har positiva koefficienter. Dessa två variabler jämförs i regressionerna 

med variabeln partnerlängd lång som inte är inkluderad i modellerna. Utifrån koefficienten 

för den korta partnerlängden kan det därmed utläsas att företag med korta partneruppdrag 

mellan ett till tre år har högre absoluta oväntade periodiseringar i förhållande till företag där 

partneruppdraget har varat åtta år eller längre. Samma förhållande föreligger för partnerlängd 

mellan och lång, då medellånga partneruppdrag (4-7 år) har högre absoluta oväntade 

periodiseringar i genomsnitt jämfört med långa uppdrag. Variabeln för partnerlängd kort har 

dock något högre koefficienter jämfört med partnerlängd mellan. Detta innebär att 

partneruppdrag upptill tre år har högre absoluta oväntade periodiseringar i jämförelse med 

partneruppdrag som är fyra till sju år långa. Dock bör det återigen poängteras att 

koefficienterna är låga, vilket tyder på ett svagt samband och skillnaderna mellan partnerlängd 

kort och partnerlängd mellan är marginella. 

 

Exakt byrålängd har en negativ koefficient i modell 2 samt 0,00 i värde på koefficienten i 

modell 3 där även variabeln exakt partnerlängd ingår. Detta tyder på att en ökning av längden 

på byråuppdrag medför en genomsnittlig minskning utav de absoluta oväntade 

periodiseringarna. Allt annat lika, när exakt partnerlängd inkluderas i modellen så har den 

exakta byrålängden inte längre någon påverkan på periodiseringarna. Detta kan jämföras med 
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att koefficienten för den exakta partnerlängden inte påverkas av att en variabel för den exakta 

byrålängden inkluderas i modellen. För modell 5 är koefficienterna för variablerna byrålängd 

kort och byrålängd mellan positiva. Byrålängd lång ingår inte i modellerna utan används som 

referensvariabel för byrålängd kort och mellan. Den positiva koefficienten för byrålängd kort 

visar på att företag som har haft samma revisionsbyrå mellan ett till tre år har högre absoluta 

oväntade periodiseringar i genomsnitt jämfört med företag där byråuppdraget har varat åtta år 

eller längre. Samma förhållande gäller för byrålängd mellan, då medellång byrålängd (4-7 år) 

har högre absoluta oväntade periodiseringar i förhållande till långa uppdrag. Utifrån en 

jämförelse mellan koefficienterna för byrålängd kort och byrålängd mellan kan det utläsas att 

byråuppdrag upptill tre år har högre absoluta oväntade periodiseringar i förhållande till 

byråuppdrag som varat fyra till sju år. Dessa resultat stämmer överens med tidigare forskning 

(Carcello & Nagy, 2004, s. 55; Johnson et al., 2002, s. 654). I modell 6 där även partnerlängd 

kort och mellan ingår är koefficienten negativ för den korta byrålängden. Det här antyder att 

de absoluta oväntade periodiseringarna är lägre vid kortare uppdrag i genomsnitt jämfört med 

längre uppdrag. För byrålängd mellan i modell 6 är koefficienten positiv och indikerar att 

företag med medellånga byråuppdrag i genomsnitt har högre absoluta oväntade 

periodiseringar i förhållande till företag med långa uppdrag. Det här indikerar även på att 

mellanlånga uppdrag i genomsnitt ger högre absoluta oväntade periodiseringar jämfört med 

korta uppdrag. Samtliga koefficienter är låga, vilket tyder på att de skillnader som observeras 

är marginella.   

 

Kontrollvariabeln Big 4 visar på om de studerade företagen anlitar en revisionsbyrå som ingår 

i Big 4 eller inte. Som tidigare beskrivits i avsnitt 4.5.1 är Big 4 en dummyvariabel som kan 

anta två värden, 1 i de fall revisionsbyrån tillhör Big 4 och 0 för annan revisionsbyrå. Ett 

exempel på hur tolkningen av denna variabel kan göras med resultatet från modell 1 där 

koefficienten för Big 4 är 0,001, vilket innebär att revisioner utförda av Big 4 i genomsnitt har 

0,001 högre värden på de absoluta oväntade periodiseringar än revisioner som gjorts av någon 

revisionsbyrå som inte tillhör Big 4. Tidigare studier har emellertid visat att det omvända 

förehållande föreligger, nämligen att revisioner utförda av Big 4 visat på högre 

revisionskvalitet (Becker et al., 1998, s. 19; DeAngelo, 1981, s. 197; Francis et al., 1999 s. 

31). För samtliga modeller är värdet för denna variabel låg alternativt 0,00, vilket antyder att 

valet av revisionsbyrån endast har ett svagt samband med de absoluta oväntade 

periodiseringarna. Det bör även noteras att det i denna studie endast är ett fåtal företag, 

närmare bestämt nio stycken som valt att anlita en byrå som inte tillhör Big 4, vilket kan 

påverka resultaten då det inte är en jämn fördelning. 

 

I modellerna inkluderas en kontrollvariabel för om företagen har en eller två påskrivande 

revisorer. Likt variabeln Big 4 är detta en dummyvariabel som kan anta värdena 1 för en 

påskrivande eller 0 för två påskrivande. Samtliga koefficienter i modellerna är positiva, vilket 

tyder på att de absoluta oväntade periodiseringarna är högre i de fall när företagen revideras 

av endast en påskrivande revisor. Det här indikerar, som även visats i tidigare studier, att ett 

gemensamt ansvar bidrar till en högre kvalitet på revisionen (Ittonen & Trønnes, 2012, s. 1). 

Dock är koefficienterna för denna variabel låg, vilket tyder på ett svagt samband mellan 

absoluta oväntade periodiseringar och variabeln för en revisor.  

 

OmsättningLog är en kontrollvariabel som visar storleken på företagen mätt i omsättning. 

Värdena har logaritmeras för att bli mindre känsliga för påverkan av extremvärden. I samtliga 

modeller är koefficienten negativ och signifikanta på 10 procentsnivån i modell 1 och 3, detta 

tyder på att större företag har i genomsnitt lägre nivåer på de oväntade periodiseringarna. 

Detta stämmer inte överens med tidigare studier som istället visar att nivåerna på de absoluta 
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oväntade periodiseringarna är högre och stabilare för större företag (Dechow & Dichev, 2002, 

s. 37). Samtliga modeller har låga koefficienter, vilket tyder på svaga samband.   

 

Kontrollvariabeln lönsamhet visar på företagens beräknade lönsamhet. Koefficienterna i 

samtliga sex modeller är positiva, vilket antyder att de absoluta oväntade periodiseringarna i 

genomsnitt ökar i takt med att företagens lönsamhet ökar. Koefficienterna är emellertid låga, 

vilket innebär att det föreligger ett svagt samband mellan företagens lönsamhet och absoluta 

oväntade periodiseringar.  

 

Kontrollvariabeln för skuldsättningsgrad visar hur mycket företagen är finansierade av 

främmande kapital. Utifrån resultaten kan utläsas att denna variabel har i samtliga sex 

modeller positiva koefficienter signifikanta på 10 procentsnivån. Resultaten indikerar därmed 

på att företag som i större utsträckning finansierar sin verksamhet med lånat kapital har i 

genomsnitt högre absoluta oväntade periodiseringar. Redovisningskvaliteten kan således ses 

som lägre för företag med högre skuldsättningsgrad. Detta kan enligt tidigare studier, bero på 

att företag som har större belåning har högre incitament att manipulera sin redovisning 

(DeFond & Jiambalvo, 1994, s 174; Lee och Masulis, 2008 s. 990), eftersom det i låneavtal 

kan finnas villkor som kräver att företaget ska uppnå särskilda nivåer på nyckeltal (Healy & 

Whalen, 1999, s. 375). Dock är dessa koefficienter låga, vilket indikerar på ett svagt samband 

med absoluta oväntade periodiseringar.  

 

Utifrån resultatet kan det avläsas att koefficienten för variabeln ålder är 0,00 i samtliga 

modeller och signifikant på fem procentsnivån, vilket innebär att denna variabel inte har något 

samband med de absoluta oväntade periodiseringarna. En ökning i ålder för ett företag 

påverkar således inte den beroende variabeln. Det här stämmer inte överens med tidigare 

studier som istället menar på att kvaliteten på redovisningen skiljer sig beroende på vart i 

livscykeln som företag befinner sig (Anthony & Ramesh, 1992, s. 226).  

 

Modellens förklaringsgrad (R
2
) visar hur mycket variationen av de absoluta oväntade 

periodiseringarna som förklaras av modellen (Hair et al., 1998, s. 143). Utifrån resultaten kan 

det utläsas att förklaringsgraden i samtliga sex modeller är låga, då förklaringsgraderna ligger 

mellan 4,6 procent till 5,5 procent beroende på modell. Jämfört med den regressionsanalys 

som inledningsvis utfördes med variabler som innehöll extremvärden, har förklaringsgraderna 

för samtliga sex modeller ökat. Detta beror på att extremvärdena för variablerna ålder, 

skuldsättningsgrad samt lönsamhet har exkluderats inför regressionen av de här modellerna. 

Dessa modeller kan således ge en bättre, om än fortfarande svag, förklaring av variationen i 

de absoluta oväntade periodiseringarna (Wahlin, 2011, s. 259).  

 

Samtliga utav modellerna är inte signifikanta på 10 procentsnivån, vilket innebär att det inte 

går att dra slutsatser om hela populationen utifrån resultaten. Populationen är i detta 

sammanhang samtliga publika bolag som är börsnoterade i Sverige. Således går det inte med 

statistisk säkerhet uttala sig om att revisionskvaliteten försämras av längre revisionsuppdrag 

även om resultaten tyder på detta. Även vad gäller individuella variabler i modellerna har det 

endast observerats signifikanta samband för variablerna omsättningLog, skuldsättningsgrad 

samt ålder. Det här innebär att de resonemang som förts om de övriga variabler som inte är 

signifikanta endast kan hänföras till det studerade urvalet och inte till hela populationen.   

 

Hädanefter kommer ingen utförlig diskussion att föras kring kontrollvariablerna 

omsättningLog, lönsamhet, skuldsättningsgrad samt ålder om det inte föreligger resultat som 

har en betydande påverkan på de absoluta oväntade periodiseringarna. Detta med anledning 
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utav att det inte är dessa variabler som främst avses att undersöka. Resultaten för dessa 

variabler i regressionerna 2, 3, 4 och 5 redovisas i Appendix 4. Utifrån studiens syfte att 

studera både partnerlängdens och byrålängdens påverkan, väljs att i fortsättningen endast 

diskutera modellerna 3 och 6. Det här med anledning utav att i dessa modeller är både 

variabler för partner samt byrålängden inkluderade i samma modell, vilket testas då det 

föreligger ett samband mellan revisorer och revisionsbyråer samt för att det förenklar 

analysen. Dessa modeller behåller samma benämning (modell 3 och 6) även i de kommande 

regressionsanalyserna.        

5.7.3 REGRESSION 2: POSITIVA OCH NEGATIVA PERIODISERINGAR 

Regressioner där absoluta värden används kan vara bristfälliga på grund av att det kan 

förekomma asymmetriska förhållanden mellan den beroende variabeln och positiva samt 

negativa oväntade periodiseringar. Därför analyseras även inkomstökande och 

inkomstminskande oväntade periodiseringar separat. (Menon & Williams, 2004, s. 1114; 

Myers et al., 2003, s.792) Inkomstökande periodiseringar kan användas för att öka nuvarande 

resultat medan inkomstminskande periodiseringar istället kan användas för att minska 

nuvarande resultatet för att i senare år visa ett högre resultat (Myers et al., 2003, s. 792). 

Genom att testa dem var för sig ämnas det undersöka huruvida långa revisionsuppdrag 

begränsar förekomsten av endera/både negativa samt positiva oväntade periodiseringar. De 

absoluta oväntade periodiseringar som användes i regression 1 (se tabell 10), visar alla värden 

som positiva värden. För att undersöka positiva och negativa värden var för sig, används 

istället de oväntade periodiseringar som beroende variabel. Datamaterialet delas således in i 

företag som har positiva (inkomstökande) och negativa (inkomstminskande) oväntade 

periodiseringar och regressionsmodellerna estimeras var för sig. Nedan i tabell 11 presenteras 

resultaten från denna regressionsanalys för modellerna 3 och 6:    

 

 Positiva Negativa 

Variabel Modell 3 Modell 6 Modell 3 Modell 6 

  Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. 

  (sig.) (sig.) (sig.) (sig.) 

Exakt partnerlängd -0,004 - 0,002 - 

  (0,125) - (0,463) - 

Partnerlängd kort - 0,024 - -0,003 

  - (0,237) - (0,884) 

Partnerlängd mellan  - 0,011 - 0,008 

  - (0,559) - (0,696) 

Exakt byrålängd 0,001 - 0,002 - 

  (0,587) - (0,574) - 

Byrålängd kort - -0,005 - 0,000 

  - (0,776) - (0,995) 

Byrålängd mellan - -0,013 - -0,022 

  - (0,357) - (0,167) 

     

N 100 100 108 108 

R
2
 0,106 0,114 0,100 0,108 

Modellens sig. 0,220 0,330 0,204 0,303 

TABELL 11: POSITIVA OCH NEGATIVA OVÄNTADE PERIODISERINGAR 
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Även i dessa regressionsanalyser visar resultaten att regressionskoefficienterna är låga för 

samtliga modeller, vilket tyder på ett svagt samband mellan förklaringsvariablerna och den 

beroende variabeln. Resultaten för exakt partnerlängd tyder på att revisorer generellt både 

begränsar inkomstökande och inkomstminskande periodiseringar, detta då koefficienten för 

denna variabel är negativ för de positiva oväntade periodiseringarna och positiv för de 

negativa oväntade periodiseringarna. Detta stämmer överens med tidigare studier som 

undersökt partnerlängdens påverkan på revisionskvaliteten fördelat i negativa och positiva 

periodiseringar (Carey & Simnett, 2006, s. 667). Studeras istället resultaten där 

partnerlängden är indelad i olika tidsintervaller, är koefficienten för variabel partnerlängd 

kort positiv för de oväntade periodiseringarna och negativ för de negativa periodiseringarna. 

Det här tyder istället på att de positiva och negativa oväntade periodiseringarna är högre för 

kortare partneruppdrag i förhållande till partneruppdrag som varat i åtta år eller längre, vilket 

indikerar att revisionskvaliteten är lägre för kortare uppdrag i genomsnitt. Variabeln 

partnerlängd mellan har positiva koefficienter för både positiva samt negativa oväntade 

periodiseringar, vilket antyder att revisorer med uppdrag som varat mellan fyra till sju år 

begränsar inkomstminskande periodiseringar i större utsträckning än inkomstökande 

periodiseringar i genomsnitt, jämfört med långa partneruppdrag.  

 

För variabeln exakt byrålängd är koefficienterna för både positiva och negativa oväntade 

periodiseringar positiva, vilket indikerar att långa byråuppdrag minskar de negativa oväntade 

periodiseringarna samt ökar de positiva oväntade periodiseringarna i genomsnitt. Detta 

stämmer delvis överens med tidigare studier som visar att revisorer begränsar både 

inkomstökande och inkomstminskande periodiseringar (Myers et al., 2003, s. 792). Enligt 

resultaten från regressionen kan det endast observeras att revisorer begränsar de 

inkomstminskande periodiseringarna. För variablerna där byrålängden är indelad i 

tidsintervaller, är koefficienterna för byrålängd kort negativ för positiva oväntade 

periodiseringar och 0,00 för negativa oväntade periodiseringar. Resultaten indikerar således 

att kortare byråuppdrag i förhållande till långa byråuppdrag i genomsnitt har lägre positiva 

oväntade periodiseringar, vilket skulle tyda på att revisionskvaliteten är högre i början av ett 

uppdrag i förhållande till uppdrag som varat åtta år eller längre. För medellånga byråuppdrag 

som varat fyra till sju år är koefficienterna negativa både för positiva samt negativa oväntade 

periodiseringar. Detta tyder på att inkomstökande periodiseringar minskas i större 

utsträckning än inkomstminskade periodiseringar i genomsnitt, jämfört med långa 

byråuppdrag. Detta kan relateras till tidigare studier av DeFond och Jiambalvo (1991, 1993) 

samt Kinney och Martin (1994) som visar att revisorer i större utsträckning begränsar 

inkomstökande periodiseringar än inkomstreducerande periodiseringar (refererad i Becker et 

al., 1998, s. 6-7). Dock är dessa koefficienter låga vilket tyder på ett generellt svagt samband 

mellan variablerna för byrålängd och negativa samt positiva oväntade periodiseringar.  

 

Fördelningen mellan positiva och negativa oväntade periodiseringar är relativt jämnfördelat, 

vilket indikerar att företag använder inkomstökande samt inkomstminskade periodiseringar i 

ungefär samma utsträckning. Förklaringsgraden har i regressionsanalyserna för positiva och 

negativa periodiseringar ökat, vilket innebär att dessa modeller bättre kan förklara 

förändringarna i de oväntade periodiseringarna i förhållande till regressionsanalyserna i tabell 

10 där absoluta värden används.   

 

Resultaten från dessa regressioner visar generellt att långa partneruppdrag eller byråuppdrag 

inte är förknippade med en minskad revisionskvalitet. Dock är varken modellerna eller 

variablerna för partner- och byrålängd signifikanta, vilket innebär att det inte går att med 

statistik säkerhet avgöra om detta förhållande även föreligger för hela populationen.  
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5.7.4 REGRESSION 3: FÖRETAGSSTORLEK 

De publika företag som ingår i den här studien är olika stora, vilket gör det intressant att även 

undersöka om det föreligger skillnader mellan storleken på företagen och de absoluta 

oväntade periodiseringarna. Det motiveras även utifrån tidigare studier att göra en sådan 

fördelning då det har visats att det finns ett samband mellan klientföretagens storlek och 

vinstmanipulation samt att nivåerna på de oväntade periodiseringarna är högre och stabilare 

för större företag (Dechow & Dichev, 2002, s. 37). Med anledning av att de företag som ingår 

i urvalet finns uppdelad efter storlek i Large, Mid och Small Cap är det naturligt att använda 

denna indelning för regressionsanalyserna. I Large Cap ingår de företag som har ett börsvärde 

på över en miljard euro medan de företag som har ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 

en miljard euro presenteras i Mid Cap.  I small Cap presenteras de företag som har ett 

börsvärde som understiger 150 miljoner euro. (Swedbank). Den beroende variabeln i 

regressionerna är återigen de absoluta oväntade periodiseringar och resultaten presenteras 

nedan i tabell 12: 

 

  Large Cap Mid Cap Small Cap 

Variabel Modell 3 Modell 6 Modell 3 Modell 6 Modell 3 Modell 6 

  Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. 

  (sig.) (sig.) (sig.) (sig.) (sig.) (sig.) 

Exakt 

partnerlängd 

-0,003 - 0,001 - -0,002 - 

  (0,406) - (0,867) - (0,431) - 

Partnerlängd kort - 0,000 - 0,003 - 0,007 

  - (0,993) - (0,910) - (0,766) 

Partnerlängd 

mellan  

- -0,008 - 0,006 - -0,003 

  - (0,775) - (0,825) - (0,895) 

Exakt byrålängd 0,000 - -0,001 - -0,001 - 

  (0,967) - (0,764) - (0,636) - 

Byrålängd kort - 0,006 - -0,019 - 0,010 

  - (0,778) - (0,495) - (0,627) 

Byrålängd mellan - 0,002 - 0,022 - 0,000 

  - (0,927)  (0,238) - (0,993) 

       

N 37 37 59 59 112 112 

R
2
 0,240 0,232 0,199 0,250 0,091 0,092 

Modellens sig. 0,389 0,642 0,152 0,124 0,254 0,432 

TABELL 12: ABSOLUTA OVÄNTADE PERIODISERINGAR INDELAD EFTER FÖRETAGSSTORLEK 

 

Samtliga regressionskoefficienter är låga i alla modeller vilket indikerar ett svagt samband 

mellan förklaringsvariablerna och den beroende variabeln, absoluta oväntade periodiseringar. 

Resultaten av modellerna 3 visar att den exakta partnerlängdens koefficient är negativa för de 

största och minsta företagen medan den är positiv för de medelstora företagen. Detta indikerar 

att en ökning av partnersamarbetet bland de största och minsta företagen generellt minskar de 

absoluta oväntade periodiseringarna. Motsatt effekt har ökningar av längden på 

revisionsuppdragen för medelstora företag, vilket innebär att de absoluta oväntade 

periodiseringarna istället ökar.  
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I modellerna 6 redovisas att koefficienten för dummyvariabeln partnerlängd kort är 0,00 för 

de stora företag som befinner sig på listan Large Cap, vilket innebär att de absoluta oväntade 

periodiseringarna inte skiljer sig mellan företag med korta partneruppdrag (1-3 år) och de 

företag där partneruppdraget har varat åtta år eller längre. Koefficienten för den korta 

partnerlängden är istället positiv för de två grupperna med medelstora och små företag. Det 

här indikerar att bland företag som har ett börsvärde som understiger en miljard så har 

företagen med korta partneruppdrag mellan ett till tre år högre absoluta oväntade 

periodiseringar än de företag där partneruppdraget har varat åtta år eller längre. Koefficienten 

för partnerlängd mellan är negativ för grupperna med de största och minsta företagen, vilket 

tyder på att när företagen anlitat samma revisor mellan fyra till sju år är de absoluta oväntade 

periodiseringar i genomsnitt lägre i förhållande till företagen som haft långa partneruppdrag. 

För de medelstora företagen som har ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och en miljard 

euro är istället koefficienten positiv, vilket antyder att de företag som anlitat samma revisor 

mellan fyra till sju år i genomsnitt har högre absoluta oväntade periodiseringar i förhållande 

till företag som haft samma revisor under en längre tid.  

 

För variabeln exakt byrålängd i modell 3 är koefficienten 0,00 för gruppen med de största 

företagen, vilket innebär att de absoluta oväntade periodiseringarna inte påverkas av att 

längden på byråuppdraget förändras. För de andra två grupperna med de mindre företagen är 

koefficienterna istället negativ, vilket indikerar att en ökning i längden på byråuppdraget ger 

minskade absoluta oväntade periodiseringar.   

 

Utifrån modellerna 6 kan det utläsas att koefficienten för dummyvariabeln byrålängd kort är 

positiv för de största samt minsta företagen. Det här visar på att de företag som anlitat samma 

revisionsbyrå mellan ett till tre år har högre oväntade periodiseringar i genomsnitt jämfört 

med företag där byråuppdraget har varat åtta år eller längre. För de medelstora företagen där 

koefficienten istället är negativ betyder det att företag som anlitat samma revisionsbyrå en 

kort tid (1-3år) i genomsnitt har lägre oväntade periodiseringar i förhållande de med långa 

uppdrag. Koefficienten för variabeln byrålängd mellan har värdet 0,00 för gruppen med de 

minsta företagen, vilket innebär att de absoluta oväntade periodiseringarna är detsamma för 

företag med korta byråuppdrag (1-3år) och de företag där partneruppdraget har varat åtta år 

eller längre. Koefficienten är positiv för de medelstora samt de allra största företagen, vilket 

indikerar att bland företag med ett börsvärde som överstiger 150 miljoner euro så har företag 

högre absoluta oväntade periodiseringar vid medellånga byråuppdrag (4-7 år) jämfört med där 

byråuppdraget har varat åtta år eller längre. 

 

Det kan utifrån uppdelningen i företagsstorlek noteras att till den gruppen med urvalets minsta 

företag (Small Cap) räknas 112 stycken företag. I gruppen med medelstora företag (Mid Cap) 

hör 59 stycken samt de allra största företagen (Large Cap) är totalt 37 stycken. Fördelningen 

är inte jämn och det är tydligt att den största delen av företagen i urvalet har ett börsvärde på 

under 150 miljoner euromiljard euro. En jämnare fördelning hade varit att föredra för att 

uppnå mer precisa resultat.  

 

Modellerna har förhållande till regression 1 (se tabell 10) högre förklaringsgrader, vilket 

innebär att dessa modeller bättre kan förklara förändringarna i de oväntade periodiseringarna i 

förhållande till regressionsanalyserna som inte är uppdelade utifrån företagsstorlek. Vad som 

även går att utläsa från resultaten avseende förklaringsgrad är att den är högre för företagen 

inom Large Cap i förhållande till Mid Cap och samtidigt är förklaringsgraden för Mid Cap är 
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högre jämfört med Small Cap. Detta innebär att förklaringsgraden ökar för storleken på 

företaget. 

 

Resultaten indikerar således att långa partneruppdrag generellt har lägre oväntade 

periodiseringar i förhållande till korta uppdrag för större och mindre företag. Liknande 

resultat visas även för långa byråuppdrag, vilket tyder på att det inte sker någon försämring i 

revisionskvaliteten på grund av längre uppdrag som antyds av lagstiftare (KOM 2010:561, s. 

12). Dock är varken modellerna eller variablerna i denna regressionsanalys signifikanta, vilket 

innebär att det inte är möjligt att dra några generella slutsatser om det förhållande som 

föreligger för hela populationen.  

5.7.5 REGRESSION 4 OCH 5: EXTREMA PERIODISERINGAR SAMT BIG 4 

Som tidigare diskuterats har regressionsanalyser genomförts där dels de absoluta oväntade 

periodiseringarna studerats samt de positiva samt de negativa periodiseringar var för sig 

studerats. I syfte att ytterligare stärka tillförlitligheten i resultaten studeras även 

extremvärdena av absoluta oväntade periodiseringar. Det här innebär en replikering av 

regression 1 (se tabell 10), där skillnaden är att endast den översta kvartilen studeras. Totalt 

innebär detta att 52 observationen används i regressionen och resultaten presenteras i tabell 13 

nedan.   

 

Koefficienterna för den exakta partnerlängden är i modell 6 negativ, vilket indikerar att en 

ökning av längden på partneruppdraget i genomsnittlig leder till en minskning av de extrema 

värdena av de absoluta oväntade periodiseringarna. De negativa koefficienterna för 

dummyvariablerna partnerlängd kort och partnerlängd mellan i modell 6 indikerar på att de 

företag med korta partneruppdrag mellan ett till tre år i genomsnitt har lägre extrema värden 

på de absoluta oväntade periodiseringar i förhållande till företag där partneruppdraget har 

varat åtta år eller längre. Detta förhållande föreligger även för partneruppdrag mellan och 

lång, där medellånga partneruppdrag (4-7 år) har lägre oväntade periodiseringar i genomsnitt 

jämfört med långa uppdrag. Den lägre koefficienten för variabeln partnerlängd kort jämfört 

med partnerlängd mellan innebär att företag med partneruppdrag upptill tre år i genomsnitt 

har ännu lägre extrema värden på de absoluta oväntade periodiseringar i jämförelse med de 

som har partneruppdrag som är fyra till sju år långa.  

 

För variabeln exakt byrålängd är koefficienten positiv, vilket indikerar att längre byråuppdrag 

i genomsnitt ökar de extrema värdena av de absoluta oväntade periodiseringarna. Det kan 

även utläsas av resultaten att korrelationskoefficienten för variabeln byrålängd kort är negativ 

i modell 6, vilket innebär att företag som har anlitat samma revisionsbyrå mellan ett till tre år 

har lägre oväntade periodiseringar i genomsnitt jämfört med företag där byråuppdraget har 

varat åtta år eller längre. Med anledning utav att korrelationskoefficienten för variabeln 

Byrålängd mellan i modell 6 istället är positiv innebär detta att företag som har haft samma 

revisionsbyrå mellan fyra till sju år har i genomsnitt högre extrema värden på de absoluta 

oväntade periodiseringar i förhållande till företag som haft långa uppdrag.  

 

Dessa regressionsanalyser har i förhållande till regression 1 (se tabell 10) högre 

förklaringsgrader, vilket innebär att dess modeller bättre kan förklara förändringar i de 

absoluta oväntade periodiseringarna. Koefficienterna för samtliga variabler är låga, vilket 

tyder på att en förändring i dessa förklaringsvariabler endast får en liten påverkan på de 

absoluta oväntade periodiseringarna. Ingen av variablerna eller någon utav modellerna är 
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signifikanta, vilket innebär att det inte går att dra några generella slutsatser för hela 

populationen utifrån resultaten från dessa regressioner.  

 

 Extrema oväntade 

periodiseringar 

 Big 4 

Variabel Modell 3 Modell 6  Modell 3 Modell 6 

  Koeff. Koeff.  Koeff. Koeff. 

  (sig.) (sig.)  (sig.) (sig.) 

Exakt partnerlängd -0,001 -  -0,003 - 

  (0,814) -  (0,092) - 

Partnerlängd kort - -0,005  - 0,015 

  - (0,926)  - (0,305) 

Partnerlängd mellan  - -0,025  - 0,004 

  - (0,639)  - (0,792) 

Exakt byrålängd 0,001 -  0,000 - 

  (0,900) -  (0,894) - 

Byrålängd kort - -0,018  - -0,002 

  - (0,524)  - (0,894) 

Byrålängd mellan - 0,020  - 0,002 

  - (0,452)  - (0,844) 

Big 4 -0,113 -0,102  - - 

  (0,110) (0,152)  - - 

En revisor 0,024 0,015  0,010 0,009 

  (0,514) (0,705)  (0,346) (0,395) 

      

N 52 52  199 199 

R
2
 0,125 0,147  0,063 0,056 

Modellens sig. 0,617 0,696   0,081 0,269 

TABELL 13: EXTREMA OVÄNTADE PERIODISERINGAR SAMT BIG 4.  

Till höger i tabell 13 ovan redovisas resultaten för regressionstester utförda på företag som 

revideras av en revisionsbyrå som tillhör Big 4. Anledningen till att genomföra sådana tester 

är främst att det är vanligt förekommande i tidigare studier att studera vilka effekter som 

kommer av att anlita en byrå som tillhör Big 4. I flertalet studier, bland annat en gjord av 

DeAngelo (1981, s. 197) har resultaten visat på att revisionskvaliteten kan skilja sig beroende 

på storleken på revisionsbyrån. Det hade även varit intressant att genomföra tester på de 

företag som valt att inte anlitat någon byrå tillhörande Big 4 och därmed kunna göra en 

jämförelse. Dock är det inte möjligt i den här studien då det antalet företag endast är ett fåtal, 

vilket gör att ett statistiskt test inte blir möjligt.   

De stora fyra revisionsbyråerna har i tidigare forskning visats förknippats med högre 

revisionskvalitet och därför kan det således även vara intressant att undersöka om det blir 

någon förändring i resultatet från regressionsanalysen att exkludera de företag som inte ingår i 

Big 4. Av de företag som ingår i urvalet är det endast 9 företag som har en annan 

revisionsbyrå än Big 4. Detta innebär att dessa observationer exkluderas för denna regression 

och således studeras endast de företag som under 2011 reviderades av en revisionsbyrå inom 

Big 4, vilket totalt är 199 företag. Den tidigare inkluderade variabeln Big 4 har således 

exkluderats från modellerna.  
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Resultaten visar att regressionskoefficienterna är låga för både modell 3 och 6, vilket 

indikerar ett svagt samband mellan förklaringsvariablerna och den beroende variabeln. I dessa 

tester visar resultaten att modell 3, där både den exakta partnerlängden samt den exakta 

byrålängden är inkluderade, är signifikant på tio procents nivå. Det här indikerar att det 

utifrån denna regressionsmodell går att dra generella slutsatser för hela populationen. I 

modellen har koefficienten för variabeln exakt partnerlängd ett signifikant negativt värde på 

tio procent, vilket tyder på att när längden på partneruppdraget ökar, så minskar de absoluta 

oväntade periodiseringarna i genomsnitt. I samma modell kan utläsas värdet på variabeln 

exakt byrålängd är 0,00 vilket indikerar på att de absoluta oväntade periodiseringarna inte 

påverkas utav en förändring i längden på byråuppdraget. Dock är denna koefficient inte 

signifikant.  

För modell 6 kan det utifrån de positiva värdena på dummyvariablerna partnerlängd kort och 

partnerlängd mellan utläsas att de företag med korta partneruppdrag mellan ett till tre år har 

högre absoluta oväntade periodiseringar i jämförelse mot de företag där partneruppdraget har 

varat åtta år eller längre. På samma sätt föreligger det att medellånga partneruppdrag på fyra 

till sju år i genomsnitt har högre oväntade periodiseringar i jämfört med långa uppdrag. Dessa 

koefficienter är emellertid inte signifikanta, vilket innebär att det inte går att dra några 

generella slutsatser för hela populationen utifrån resultaten från dessa variabler. 

Koefficienten för variabeln byrålängd kort är i modell 6 negativ, vilket indikerar att de företag 

som har anlitat samma revisionsbyrå mellan ett till tre år i genomsnitt har lägre absoluta 

oväntade periodiseringar i jämförelse med företag där byråuppdraget har varat åtta år eller 

längre. I samma modell är istället variabeln för byrålängd mellan positiv, vilket tyder på att 

företag som har haft samma revisionsbyrå mellan fyra till sju år har i genomsnitt högre 

absoluta oväntade periodiseringar i förhållande till företag som haft långa uppdrag. Resultaten 

kring den korta byrålängden stämmer överens med tidigare forskning. Johnson et al., (2002) 

som studerat oväntade periodiseringar bland företag som anlitat Big 6 har i sina resultat 

kommit fram till att kortare revisionsuppdrag (1-3 år) är förknippade med en lägre 

revisionskvalitet. Johnson et al., (2002) fan inga statistiska signifikanta skillnader i oväntade 

periodiseringar när det gäller medellånga och långa uppdrag (9>år). (Johnson et al., 2002, s. 

654). 

 

Förklaringsgraden är för dessa modeller låga men i jämförelse med regression 1 (se tabell 10) 

där även de revisionsbyråer som inte ingår i Big 4 inkluderas, är de högre, vilket innebär att 

dessa modeller bättre kan förklara förändringarna i de absoluta oväntade periodiseringarna.     

 

Varken modell 6 eller koefficienterna för denna modell är signifikanta, vilket innebär som 

diskuterats för de tidigare gjorda regressionerna, att det inte går att med statistik säkerhet säga 

att samma förhållande gäller för de övriga publika bolagen börsnoterade i Sverige. Om en 

jämförelse görs mellan de här resultaten och det resultat som presenterades utav regression 1 

(se tabell 10) kan ses att i stort sätt samma förhållande föreligger även när de företag som inte 

anlitar en revisionsbyrå bland Big 4 är uteslutna. I studien fanns endast ett fåtal företag som 

anlitat en annan byrå vilket antagligen kan påverkat resultaten.  

5.8 BEDÖMNING AV REGRESSIONER 

I samtliga av dessa regressionstester har endast ett ytterst svagt samband observerats mellan 

oväntade periodiseringar, som är studiens använda mått på revisionskvalitet och längden på 

partner- samt byråuppdraget. Detta tyder på, som även visats i tidigare studier (Johnson et al., 
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2002, Myers et al., 2003; Gul et al., 2007, Davis et al., 2009, Manry et al., 2008, Chen et al., 

2008) att långa revisionsuppdrag inte påverkar revisionskvaliteten i någon större utsträckning. 

Då modellerna i nästan samtliga regressioner inte har varit signifikanta medför det svårigheter 

att dra slutsatser för hela populationen om huruvida längre revisionsuppdrag påverkar 

revisionskvaliteten negativt som bland annat föreslås av EU kommissionen (KOM 2010:561, 

s. 12).  

 

Det kan således utifrån de låga signifikansnivåerna diskuteras huruvida samtliga av de 

studerade variablerna borde inkluderats i modellerna eller om någon borde ha uteslutits. I 

studien har företag som revideras av någon av de fyra stora revisionsbyråerna samt företag 

som inte revideras av Big 4 tagits med i urvalet. Detta för att se om det föreligger skillnader i 

de oväntade periodiseringarna och därigenom revisionskvaliteten, beroende på vilken 

revisionsbyrå som har uppdraget. När de ytterligare testerna genomfördes där de nio företag 

som anlitade en annan revisionsbyrå exkluderades, kan det i tabell 13 ses att modellernas 

signifikansnivåer blivit mycket bättre. Med detta i åtanke kan därmed funderas över om de här 

företagen hade kunnat exkluderas ifrån det studerade materialet.  

 

Andra alternativa förändringar som hade kunnat genomföras för att eventuellt se en effekt på 

signifikansnivån hade varit att utesluta särskilda observationer från urvalet. Exempelvis hade 

företag som endast haft sin revisor eller revisionsbyrå under ett år kunnat elimineras, eftersom 

en revisor under sitt första år på ett nytt uppdrag vill öka säkerheten i granskningen och kan 

därmed begära att företagsledningen redovisar legitima avskrivningar och nedskrivningar. 

Dessa avskrivningar och nedskrivningar kan medföra att det under det första året av ett nytt 

revisionsåtagande förekommer höga nivåer på de absoluta och negativa periodiseringarna, 

som inte nödvändigtvis kan relateras till vinstmanipulering. Sådana observationer kan således 

elimineras för att de inte ska påverka tolkningen av resultaten. (Myers et al., 2003, s. 790). I 

studiens urval finns det ett antal företag som endast hade haft sin revisor eller byrå under ett 

år, vilket innebär att sådana observationer hade kunnat exkluderas.  

 

Det finns även en möjlighet att ytterligare variabler borde inkluderats i modellen för att 

komma till mer signifikanta resultat. Tidigare studier har även studerat revisorers benägenhet 

att utge en ren eller oren revisionsberättelse samt en going-concern utlåtande i 

revisionsberättelsen (Carey & Simnett, 2006; Ruiz-Barbadillo et al., 2009). Det här hade 

kunna bidragit med en tydligare koppling mellan oväntade periodiseringar och revisorernas 

reaktion på företagsledningens eventuella försöka att manipulera med redovisningen. Det är 

emellertid ovanligt att revisorer ger ut orena revisionsberättelser i publika bolag (Craswell et 

al., 2002, s. 260), vilket även har observerats vid granskningen av revisorernas 

revisionsberättelser. Att inkludera en sådan variabel hade därmed förmodligen inte påverkat 

regressionernas signifikansnivå. 

 

Att ta hänsyn till extremvärden på kontrollvariabeln ålder och exkludera dessa gav en stor 

positiv påverkan på variabelns signifikansnivå. Från att ursprungligen ligga mellan 15,1-19,9 

procent till att variabeln är signifikant på fem procentsnivån i samtliga sex modeller (se 

regression 1). Det här kan indikera på att det eventuellt vore fördelaktigt att ta bort ytterligare 

värden. Emellertid föreligger det svårigheter i att avgöra vart gränsen går för när ålder på 

företaget inte har någon potentiell inverkan på oväntade periodiseringar, då det utifrån tidigare 

forskning inte går att urskilja någon gräns.  

 

Som tidigare beskrivits visar längderna på revisionsuppdraget hur länge uppdragen varat fram 

till och med räkenskapsåret 2011. Ett alternativ hade varit att studera de verkliga exakta 
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längderna, vilket innebär hur länge en partner eller byrå har innehaft ansvaret innan byte sker 

till någon ny. Det hade möjligtvis blivit en effekt på resultatet men problemet är då att det blir 

olika räkenskapsår som studeras, vilket kan göra en jämförelse svår. Även med anledning utav 

att studien ämnar studera kvaliteten vid olika revisionslängder och inte just vid byten, är valet 

att endast studera ett specifikt år befogat. I studien väljs även att endast studera åtta år tillbaka 

och därefter hänvisa till att längderna blir åtta år eller längre. Valet av begränsning är gjort 

utifrån gällande regler samt att det antagligen inte har någon inverkan på kvaliteten om 

uppdraget har varat 20 eller 30 år. Även tidigare studier har valt att göra liknande indelning 

och går därmed inte tillbaka till exakt hur länge företagen haft sin revisor (Johnson et al., 

2002, s. 645).  

 

Det finns även en möjlighet att välja att genomföra studien under flera år och då möjligtvis få 

tydligare resultat. Om en studie genomförs under flera år kan konjunkturförändringar 

undvikas samt att resultaten blir tydligare då det går att visa att resultaten inte är en 

tillfällighet just det året.  

 

Trots att det kan finnas en del begränsningar med studiens regressioner är valen av modeller 

samt variabler väl motiverade utifrån tidigare studier. Modellerna är även testade flera gånger 

i olika regressioner med olika uppställningar som genom tidigare studier testats för att se om 

det föreligger ett samband mellan längden på partner- eller byråuppdraget och 

revisionskvalitet. De val som gjorts i studien kan således anses relevanta.  

5.9 FÖRDJUPANDE ANALYS 

5.9.1 FÖRVÄNTNINGAR PÅ RESULTATET  

Från de tidigare studierna som har undersökt sambandet mellan revisionskvalitet och längden 

på partneruppdraget samt byråuppdraget har majoriteten av studierna visat på att 

revisionskvaliteten inte påverkas negativt av varken långa byråuppdrag eller partneruppdrag 

(Chen et al., 2008; Johnson et al., 2002; Manry et al., 2008; Myers et al., 2003). De flesta utav 

studierna på detta område är utförda i USA, vilket är ett land med hög risk för att få rättsliga 

påföljder vid revisionsmisslyckanden. Då Sverige är ett land där låg risk för stämning 

föreligger skapas det istället en miljö där det är möjligt att minskat oberoende kan förekomma 

hos revisorer (Hope & Langli, 2010, s. 573).      

 

Tidigare forskning som har undersökt huruvida längden på partneruppdraget eller 

byråuppdraget påverkar revisionskvaliteten har använt oväntade periodiseringar som ett mått 

på revisions- eller redovisningskvalitet. Högre nivåer på de oväntade periodiseringarna har 

genom tidigare studier indikerat högre rättslig påföljdsrisk, vilket innebär en lägre 

revisionskvalitet (Heninger 2001, s. 124). Lägre oväntade periodiseringar är istället 

förknippade med större revisionskonservatism, vilket har tolkats tyda på högre 

revisionskvalitet (Becker et al., 1998, s. 19; Francis et al., 1999, s. 157). När absoluta 

oväntade periodiseringar används som mått på revisionskvalitet indikerar negativa 

koefficienter på längden på uppdraget enligt tidigare studier att revisionskvaliteten förbättras 

med långa uppdrag, detta då kvaliteten föreslås öka i takt med att längden på uppdraget ökar 

(Chen et al., 2008, s. 439-440; Johnson et al., 2002, s. 654; Myers et al., 2003, s. 796). Utifrån 

hypoteserna förväntas långa revisionsuppdrag inte leda till en försämrad revisionskvalitet. För 

tolkningen av resultaten innebär detta en förväntning på låga alternativt negativa nivåer på de 

oväntade periodiseringarna för de variabler som beskriver partnerlängd samt byrålängd.  
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5.9.2 LÄNGDEN PÅ PARTNERUPPDRAGET  

Den här studien har utgått från räkenskapsåret 2011 och tittat tillbaka åtta år för att ta reda på 

hur länge företagen i urvalet har haft sin nuvarande revisor. Anledningen till varför hänsyn 

endast har tagit till åtta år bakåt beror på att det finns regler som säger att nyckelrevisorer inte 

får revidera samma företag i mer än sju år (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap. 21a §). 

Detta tyder på att lagstiftaren anser att längre uppdrag än sju år har en negativ inverkan på 

revisionskvaliteten, då oberoendet kan äventyras på grund att det kan det uppstå en vänskaps- 

eller förtroenderelation mellan klienten och revisorn (Prop. 2008/09:135 s. 86). Det här 

innebär att de revisionsuppdragslängder som undersökts i studien ligger mellan ett till åtta år. 

När det här i analysen diskuteras förändringar i partnerlängd avser således diskussionen 

förändringar upptill åtta år.  

 

Linjediagrammet i avsnitt 5.4 som visar fördelning av oväntade periodiseringar efter tiden på 

partneruppdraget, visar att kortare uppdrag upp till tre år har högre nivåer på de extrema 

oväntade periodiseringarna, vilket indikerar, som vidare diskuteras i avsnitt 5.9.5, att 

revisionskvaliteten är lägre under de första åren av ett partneruppdrag. Detta föreslås i tidigare 

studier bero på att det finns en inlärningskurva för revisorer på nya uppdrag att förvärva 

kunskap som är specifikt knytet till bland annat klientens redovisningssystem och interna 

kontroller och processer, som kan medföra att kvaliteten är lägre under de första åren av ett 

uppdrag (Johnson et al., 2002, s. 641-642 & 654; Knapp, 1991, s. 47). Detta då det är en 

större risk enligt Beck et al., (1988) att väsentliga fel upptäcks i redovisningen (refererad i 

Johnson et al, 2002, s. 642). Det här skulle således kunna vara en anledning till varför det 

observeras högre nivåer på de oväntade periodiseringarna i början av ett nytt uppdrag. Om 

byten sker mellan revisorer inom samma byrå bör troligtvis denna inlärningskurva inte vara 

lika brant, då den klientspecifika kunskapen och erfarenheten finns tillgänglig inom 

revisionsbyrån (Chen et al., 2002, s. 420). Vid byte av revisionsbyrå är det större sannolikhet 

att den klientspecifika kunskapen inte överförs, då byte av revisionsbyrå i urvalet har 

inneburit ett byte av revisor. Detta gör att den information om företaget som förvärvades går 

förlorad vid bytet av revisionsbyrå om inte de olika byråerna har ett informationsutbyte, vilket 

inte är särskilt sannolikt då det råder konkurrens inom revisionsbranschen. Detta skulle kunna 

vara en förklaring till varför det observeras ett tydligare samband mellan uppdrag som varat 

upp till tre år och uppdrag som varat fyra upp till åtta år eller längre. 

 

Resultaten från regressionsanalyserna där kontrollvariabler är inkluderad i modellen för att 

undersöka sambandet mellan längden på partneruppdraget och revisionskvaliteten, visar i 

regression 5 modell 3, där endast företag som anlitar en revisionsbyrå som ingår i Big 4 testas, 

på ett svagt negativt signifikant samband mellan längden på partneruppdraget och 

revisionskvaliteten. Att sambandet är negativt indikerar att revisionskvaliteten ökar med 

längden på partneruppdraget, detta då nivåerna på de absoluta oväntade periodiseringarna 

minskar i takt med att längden på partneruppdraget ökar. Detta indikerar således på en högre 

revisionskvalitet för långa partneruppdrag. Det här kan förklaras, som kan relateras till 

diskussionen i stycket ovan, av att revisorer med tiden får mer klientspecifik kunskap, vilket 

enligt tidigare studier medför att revisorn kan förlitar sig mindre på klientens egna 

bedömningar och är därmed mer skeptisk i sin granskning (Myers et al., 2003, s. 780). 

Resultat stämmer överens med tidigare studier som också har visat att långa partneruppdrag 

inte försämrar revisionskvaliteten, när periodiseringar har använts som mått på 

revisionskvalitet (Carey & Simnett, 2006, s. 673; Chen et al., 2008, s. 439; Manry et al., 2008, 

s. 570). Resultaten visar även att revisionskvaliteten är högre för långa partneruppdrag när 

granskningen är utförda av revisorer tillhörande Big 4. Resultaten i studien kan således även 
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relateras till tidigare studier som visat att Big 4 (tidigare Big 6) i genomsnitt håller en högre 

revisionskvalitet i förhållande till andra revisionsbyråer (Becker et al., 1998, s. 19). 

Modellerna samt variabeln för exakt partnerlängd är signifikanta på 10 procentsnivån, vilket 

innebär att resultaten kan generaliseras till hela populationen. Detta innebär att 

revisionskvaliteten för längre partneruppdrag i genomsnitt även är högre för de övriga publika 

bolagen börsnoterade i Sverige som inte ingått i urvalet.   

 

I de övriga regressionerna där variabeln exakt partnerlängd ingått har varken modellerna eller 

variabelns koefficient varit signifikanta. Dock har dessa modeller generellt visat på liknande 

samband som i regression 5, vilket även indikerar att längre partneruppdrag inte är associerad 

med försämrad revisionskvalitet som föreslagits av lagstiftare (Prop. 2008/09:135 s. 86).  

5.9.3 LÄNGDEN PÅ BYRÅUPPDRAGET 

Utifrån linjediagrammet i avsnitt 5.4 kan ses att långa byråuppdrag har lägre nivåer på de 

oväntade periodiseringarna, vilket tyder på att revisorer både begränsar inkomstökande samt 

inkomstreducerande periodiseringar i takt med längden på byråuppdraget. Samma förhållande 

har även observerats i Myers et al. (2003, s. 788). En annan förklaring till att 

periodiseringarna är lägre för längre byråuppdrag har i tidigare studier förklarats av att 

företagsledningen redovisar mindre extrema periodiseringar när längden på uppdraget ökar 

(Myers et al., 2003, s. 789). Detta skulle kunna bero på att företagsledningens benägenhet att 

manipulera redovisningen minskar då företagets revideras av en revisor (Eilifsen et al., 2010, 

s. 6).   

 

Utifrån regressionsanalyserna har överlag nästintill inget samband mellan oväntade 

periodiseringar och längden på byråuppdraget observerats, vilket indikerar att byråuppdragets 

längd generellt har svag påverkan på revisionskvaliteten. Chen et al. (2008, s. 440) visar att 

oväntade periodiseringar signifikant minskar med längden på byråuppdraget, vilket tolkas 

som att längre byråuppdrag tillsammans med längre partneruppdrag förbättrar kvaliteten. 

Även i denna studie har i några utav de genomförda regressionsanalyserna ett negativt 

samband observerats mellan längden på byråuppdraget och revisionskvaliteten, vilket också 

indikerar att revisionskvaliteten ökar med längden på byråuppdraget. Emellertid har inga 

signifikanta samband mellan byrålängd och revisionskvalitet observerats genom 

regressionstesterna, men resultaten tyder på att det inte förekommer något samband mellan 

revisionskvalitet och längden på byråuppdraget. Johnson et al. (2002, s. 637) visar inte heller 

på några signifikanta samband i deras studie som talar för att längre byråuppdrag i förhållande 

till medellånga uppdrag har ett negativt samband med redovisningskvaliteten. Under gällande 

regim där byrårotation är frivilligt ger således inte resultaten några indikationer på att långa 

revisionsuppdrag försämrar revisionskvaliteten.  

5.9.4 KORRELATIONEN MELLAN PARTNER- OCH BYRÅUPPDRAGET 

Det föreligger enligt Chen et al. (2008, s. 419) en korrelation mellan längden på 

byråuppdraget och längden på partneruppdraget, vilket gör att den effekt som byrålängden har 

på revisionskvaliteten kan påverkas av partnerlängden och vice versa. Utifrån 

korrelationsmatrisen kan ingen hög korrelation mellan den exakta partnerlängden och 

byrålängden observeras, vilket innebär att effekterna som längden på byråuppdraget har på 

revisionskvaliteten skulle således kunna hållas isär från partnerlängdens effekt. Även om det 

inte har observerat någon hög korrelation dem emellan, så föreligger det trots det ett 

orsakssamband som gör att det finns en påverkan mellan revisor och byrå. Detta kan bero på 
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att revisorer är knutna till en revisionsbyrå samt att det är vanligare med revisorsrotation 

jämfört med byrårotation, då många företag väljer att fortsätta anlita samma byrå under flera 

år medan revisorn kan roteras internt med jämna mellanrum. Det arbete som revisorn utför 

speglar även revisionsbyråns arbete, vilket gör att det finns ett samband mellan dessa två 

faktorer.  

 

Det här går även att observera utifrån resultaten från regression 1, då det kan utläsas att den 

exakta byrålängden påverkas av att variabeln för den exakta partnerlängden är inkluderad i 

modellen. Detta genom att koefficienten för exakt byrålängd blir noll medan koefficienten för 

exakt partnerlängd förbli oförändrad när de båda variablerna ingår i samma modell. Liknande 

observationer har även gjorts för de övriga regressionerna. Det här tyder på att det föreligger 

ett samband mellan byrålängd och partnerlängd. Chen et al. (2008) menar att om inte långa 

byråuppdrag har en negativ inverkan på kvaliteten efter det att effekterna av längden på 

partneruppdraget har tagits med i beaktning, kan således inte införandet av obligatorisk 

byrårotation rättfärdigas. Detta då obligatorisk byrårotation är en betydligt mer kostsam 

åtgärd i förhållande till obligatorisk revisorsrotation, på grund av de uppstartskostnader som 

är förknippade med nya byråuppdrag. (Chen et al., 2008, s. 440; DeAngelo, 1981, s. 188) Då 

inga negativa samband har observerats mellan längden på byråuppdraget och revisionskvalitet 

när partnerlängden är inkluderad i regressionen tyder det således på att förslaget att införa 

obligatorisk byrårotation för publika bolag inte kan rättfärdigas med anledningen av att långa 

byråuppdrag skulle ha en negativ inverkan på revisionskvaliteten.   

5.9.5 KORTA, MELLAN OCH LÅNGA REVISIONSUPPDRAG 

De genomförda t-testerna visar att kortare uppdrag, både på partner-och byrånivå, har ett 

högre medelvärde på de absoluta oväntade periodiseringarna, i förhållande till medellång och 

lång längd på revisionsuppdraget. Långa partner- och byråuppdrag har utifrån resultaten från 

t-testerna det lägsta medelvärdet. Det här indikerar att de absoluta oväntade periodiseringarna 

är högst i början av ett nytt revisionsuppdrag samt att de oväntade periodiseringarna minskar i 

takt med att längden på revisionsuppdraget ökar. Resultaten tyder således på att 

revisionskvaliteten är lägst i början av ett partner- samt byråuppdrag samt att den ökar i takt 

med längden på revisionsuppdraget. Samma förhållande observeras även utifrån 

linjediagrammen där de oväntade periodiseringarna är fördelade utifrån längden på både 

partneruppdraget samt byråuppdraget.  

 

Att revisionskvaliteten är lägre för nyare uppdrag som varat upp till tre år, kan som tidigare 

diskuterats i avsnitt 5.9.2, förklaras av att den inlärningskurva som finns för revisorn att lära 

sig om klientens redovisningssystem samt interna kontroller och processer, vilket medför 

enligt Beck et al. (1988) att sannolikheten att väsentliga felaktigheter i klientföretagets 

redovisning upptäcks är lägre under de första åren av ett nytt uppdrag (refererad i Johnson et 

al., 2002, s. 641-642; Kapp, 1991, s. 47). Att revisionskvaliteten är lägre under de första åren 

av ett uppdrag kan således kopplats till revisorns kompetens. Det har även argumenterats att 

revisorer med tiden får mer företagsspecifik kunskap, vilket möjliggör en effektivare revision 

då revisorn förlitar sig mindre på klientens bedömningar (Arruñada & Paz-Ares, 1997, s. 34; 

Myers et al., 2003, s. 780). Detta skulle således kunna vara en förklaring till att de oväntade 

periodiseringarna visar lägre nivåer för uppdrag som varat under en längre tid, vilket även 

diskuterats i avsnitt 5.9.2.    

 

En annan förklaring till att resultaten visar att revisionskvaliteten är lägre under de första tre 

åren av ett nytt uppdrag kan bero på de uppstartskostander som är förknippade med nya 
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revisionsuppdrag (DeAngelo, 1981, s. 188). På grund av den höga konkurrens som råder på 

revisionsmarknaden, kan revisorer och revisionsbyråer ta ut ett lägre arvode i förhållande till 

den tid som läggs ut på nya uppdrag, vilket senare tjänas igen då revisorerna inte behöver 

lägga ner lika mycket arbete då de lärt känna företaget och fått den klientspecifika kunskapen 

som krävs för att genomföra en effektiv granskning. Det ekonomiska incitamentet att behålla 

klienterna tillräckligt länge för att tjäna in den förlust som gjorts vid början av uppdraget kan 

medföra att revisorer äventyrar sitt oberoende och godkänner företagsledningens eventuella 

extrema redovisningsval. (Geiger & Raghunandan, 2002, s. 70) Summer (1998) menar att 

obligatorisk byrårotation således kan försämra oberoendet istället för att stärka oberoendet 

(refererad i Geiger & Raghunandan, 2002, s. 70).  

 

Även resultaten från regressionerna visar överlag att de absoluta oväntade periodiseringarna 

är högst under de tre första åren av ett partner- samt byråuppdrag, vilket indikerar att 

revisionskvaliteten är lägre för kortare uppdrag i förhållande till långa uppdrag. Tidigare 

studier som undersökt sambandet mellan längden på byråuppdraget och revisionskvalitet har 

visat att kortare revisionsuppdrag (2-3 år) är förknippad med en lägre revisionskvalitet. Detta 

har förklarats av en lägre kompetensnivå under de första åren av ett nytt revisionsåtagande. 

(Johnson et al., 2002, s. 654) Utifrån resultaten i denna studie ges således inget stöd för att 

långa revisionsuppdrag, som i denna studie är definierat som åtta år eller längre, är ett hot mot 

oberoendet som har argumenterats av bland annat lagstiftare och som ligger till grund för 

förslaget om införandet av obligatorisk byrårotation (KOM 2010:561, s. 12).   

5.9.6 REVISIONSKVALITET OCH KOMPETENS 

Slutsatsen som dras är att längre partner- och byråuppdrag inte är associerat med försämrad 

revisionskvalitet som föreslagits av lagstiftare (KOM 2010:561, s. 12; Prop. 2008/09:135 s. 

86). Förklaring till detta går nog att finna i det faktum som tidigare studier visat (Carcello & 

Nagy, 2004, s. 55; Johnson et al., 2002, s. 654) att en revisor med tiden samlar på sig 

klientspecifik kunskap och skaffar andra informationskällor, vilket gör att revisorn inte enbart 

utgår från företagsledningen egna bedömningar och redovisningssiffror vid sin granskning 

och bedömning av företagets redovisningskvalitetet. Revisorn kan således vara mer objektiv 

och skeptisk i sin bedömning av de primära källorna för granskningen (Arruñada och Paz-

Ares, 1997, s. 34; Myers et al., 2003, s. 780). Detta kan samtidigt vara en förklaring till hur 

sambandet mellan partner- och byrålängd ser ut. Partnerrotation förekommer inom en och 

samma byrå vilket gör att en del av den unika kunskapen och informationskällorna kan 

förmedlas vidare till nästkommande revisor. Processen behöver således inte börja om från noll 

utan kvaliteten på revisionen kan i viss mån bibehållas. Det går även att finna visst stöd för 

detta i studiens resultat som antyder att kvaliteten är lägst i den inledande fasen av ett 

revisionsuppdrag både på partner- och byrånivå. Nivån på de oväntade periodiseringarna som 

linjediagrammen i avsnitt 5.4 visar är högst för uppdrag som varat i tre är i förhållande till 

medellånga och långa uppdrag.  

 

Att finna en enhetlig definition på revisionskvalitet är svårt då begreppet kan ha olika 

betydelse för olika användare (Wooten, 2003, s. 48). I denna uppsats har revisionskvalitet 

definierats som sannlikheten att revisor upptäcker fel i klientens redovisning samt rapporterar 

om dessa felaktigheter (DeAngelo, 1981, s. 186). Denna definition förutsätter emellertid att 

det finns fel som kan uppmärksammas och påtalas. Om en revisor inte finner några fel betyder 

det att revisorn gör ett dåligt jobb? Med utgångspunkt i ett vinstmanipuleringsperspektiv så 

kan detta potentiellt vara fallet, då den hävdar att det finns incitament som kan göra att 

företagledningen försöker manipulera resultaten till sin fördel (Healy & Wahlen, 1999, s. 
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368). Denna studie och även tidigare studier ger visst stöd för en sådan tolkning med 

anledning av att mängden oväntade periodiseringar minskar med tiden. Detta förutsätter 

emellertid att oväntade periodiseringar är ett tydligt mått på vinstmanipulering. Det här är en 

svag tolkning där det säkerligen finns fler förklaringar då verkligheten sällan är så enkel. En 

annan delförklaring som lyfts fram av tidigare forskare är att företagsledningens benägenhet 

att manipulera redovisningen minskar då företaget revideras av en revisor (Eilifsen et al., 

2010, s. 6). Enbart den granskande rollen av en revisor har en avskräckande effekt. Denna 

förklaring kan i vissa fall räcka för att hävda en god redovisningskvalitet om utgångspunkt tas 

i ovanstående resonemang.  

 

Är detta en fullgod förklaring för vad begreppet redovisningskvalitet innebär? Förmodligen 

inte. Den mest genomgående faktorn för att kunna utföra ett gott revisionsarbete är att 

revisorn införskaffar sig företagsspecifik kunskap, förståelse för hur verksamheten fungerar 

och leds, för att på så sätt få fram andra källor till information än den information som 

företagsledningen ger ut. Vi vill nog påstå att en revisors kompetens ligger i hur bra denne är 

på att införskaffa sig nödvändig kunskap, förståelse samt hur den ska förhålla sig till denna 

för att göra tillförlitliga bedömningar. Kompetens är alltså inte något som kommer med tiden 

och längden på uppdraget utan något som en revisor besitter och kan förbättra via erfarenhet. 

Det krävs dock att en revisor har utfört sitt arbete under en viss tid för att den ska kunna samla 

in tillräcklig kunskap och förståelse. Enligt resultaten i studien och tidigare studier (Johnson 

et al., 2002) antyds denna period ligga på cirka två till tre år. 

 

Sammantaget går det att säga att de viktigaste aspekterna för en god revisionskvalitet är att 

revisorn har tillräcklig kompetens, fackmannamässig kunskap samt haft möjligheten att 

revidera en företagsledning under en längre tid. Det kan då tyckas kontraproduktivt och 

märkligt att lagstiftare försöker tvinga fram, inte bara partnerrotation som redan är lagstiftat 

utan även byrårotation. Det finns trots allt tendenser till att den nödvändiga företagsspecifika 

kunskapen hittar vägar att föras vidare inom en byrå. Detta är något som kan vara värt att 

studera närmre, vilka strategier och handlingsplaner en byrå har när en revisor lämnar över 

uppdraget till en annan. 

5.9.7 REVISIONSKVALITET OCH OBEROENDE 

Trots att majoriteten av forskningen på området visar att längden på revisionsuppdraget 

varken påverkar revisorns eller byråns oberoende, är oberoendet en central fråga i 

diskussionen om införandet av obligatorisk byrårotation. Detta är emellertid inte så konstigt 

eftersom en revisors objektivitet och tillförlitlighet är helt avgörande för att revisionen ska 

fullfölja sitt syfte. Därav är det förståeligt att säkerställandet av oberoendet och revisions 

integritet är viktigt för lagstiftare och andra intressenter. Frågan är emellertid om det inte finns 

en övertro på att vänskapsband skulle uppstå på ett sådant sätt och att sådana relationer skulle 

riskera att äventyra oberoendet samt om det finns orsak att reglera längden på uppdrag som 

genom denna studie samt tidigare studier visats ha en positiv effekt på revisionskvaliteten 

(Myers et al., 2003, Chen et al., 2008). Det underliggande argumentet är att längden på 

uppdraget ökar sannlikheten att vänskapliga band mellan företagsledningen och revisorn 

uppstår (KOM 2010:561, s. 12), som kan påverka revisorn till att understödja ledningens 

eventuella vilja att manipulera vinster för egen vinning (Myers et al., 2003, s. 780). Givetvis 

finns det någon substans i detta påstående men det hela är mer komplex än så. Ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv kan förklara hur en individs identitet skapas och formas (Herman 

& Reynolds, 1995, s. 263). Ett interaktionistiskt perspektiv beskriver samspelet mellan olika 

individer och hur individens identitet påverkas av olika interaktioner (Herman & Reynolds, 



  
67 

 
  

1995, s. 263), detta skulle kunna kopplas till revisorns samspel med exempelvis 

revisionsbyrån och klienten.    

 

I fallet med revisorskapet så har personen redan innan själva utövandet utsätts för en lång 

utvecklingsprocess genom exempelvis utbildning där denne anpassats för yrket. Under 

utbildningen lär personen ha kommit i kontakt med andra individer och en värld vars 

förväntningar gjort avtryck i personens identitet. En revisorsidentitet kan byggas upp olika 

element, några exempel skulle kunna vara:  

 

1. Revisorn känner en lojalitet gentemot professionen som helhet, en slags yrkesstolthet 

vars kodex som värderas högt tillsammans med den funktion revisorn har. 

2. Lojalitet gentemot byrån och arbetskamrater, delar av vänskapskretsen kan vara 

knutna till arbetsplatsen. 

3. Till sist kan det vara så att personen själv har stark etik och moral antingen inom sig 

själv eller också knuten till andra världar som hindrar personen att bryta mot regler. 

 

För att knyta an det som står ovan till studiens frågeställning känns det tveksamt att det skulle 

kunna uppstå en sådan vänskaps- lojalitetsband till en företagsledning att revisorn skulle ge 

upp så stora delar av sin identitet som det skulle kunna medföra. I ett normalt 

revisionsförhållande har revisorn endast ena foten inom företagsvärlden medan den andra står 

kvar i byrån och professionen. Visst kommer revisorn exponeras för ledningens förväntningar 

och inflytandeprocesser, vilket kan påverka identiteten och bryta ner oberoendet, men den 

kommer likväl i kontakten med byrån utsättas för förväntningar som stärker den befintliga 

grunden för identiteten. Vi finner därför att det är osäkert om ett beroende- eller 

jävsförhållande skulle kunna uppstå under normala omständigheter. Det kan emellertid finnas 

situationer där oberoendet kan ifrågasättas, några utav dessa skulle kunna vara: 

 

1. Revisorn känner låg tilltro till professionen och samtidigt svag lojalitet till byrån. 

2. Byrån är i beroendeställning och revisorn har starka band till byrån. 

3. Incitamenten för att bryta oberoendet är så starka att det inte går att förbise. 

 

Märk väl att även om dessa situationer uppstår är det inte säkert att revisorn infriar alla 

förväntningar. Exempelvis i fall nummer tre kan det röra sig om starka ekonomiska motiv att 

personen inte längre behöver revisorsidentiteten för att kunna leva ut sitt liv. Det kan finnas 

många viktiga signifikanta faktorer utanför yrkesvärlden.  

 

Detta visar sig också i forskningen även om tolkningen är en aning spekulativ. Det finns vissa 

tendenser att små revisionsbyråer har lättare att själva hamna i beroendeställning. I sådana fall 

har det antyds att revisorn ger vika eftersom både företagsledningen och byrån projicerar 

samma förväntningar och då skulle eventuellt motståndskraften lättare brytas ner och 

personen skulle acceptera en omdefinition av revisorsrollen. DeAngelo (1981) förklarar detta 

som att större revisionsbyråer har mindre incitament att äventyra sitt oberoende på grund av 

ekonomiska motiv, detta då dessa byråer har ett stort antal klienter samt att ingen enskild 

klient är avgörande för revisionsbyråernas överlevnad. Byrån och revisorerna har mer att 

förlora på att äventyra deras oberoende i detta fall, då deras rykte kan skadas kraftigt, vilket 

kan resultera i att byrån förlorar alla sina klienter. (DeAngelo, 1981, s. 184)  

 

För att svara på frågan om hur längden påverkar oberoendet blir svaret att det är tveksamt om 

den har någon direkt påverkan överhuvudtaget. Däremot har den en indirekt inverkan 

eftersom med längden ökar sannolikheten att en problematisk situation kan uppstå.  



  
68 

 
  

 

Sammanfattningsvis går det att säga att det är ytterst tveksamt i vilken grad uppdragets längd 

påverkar oberoendet. Däremot finns det bevis på att den har en positiv inverkan på 

revisionskvaliteten. Istället för att försöka begränsa längden på uppdraget bör den viktigare 

frågan vara hur revisorers lojalitet gentemot professionen som helhet kan stärkas. Detta skulle 

kunna ha en stark förebyggande effekt eftersom påtryckningarna från företagsledningar skulle 

få svårare inverkan på revisorns identitet och därmed oberoendet. En förutsättning är 

emellertid att revisionsbyråerna bibehåller sitt oberoende och därför bör extra uppmärksamhet 

ges där det föreligger en skev maktbalans mellan revisionsbyrå och företaget som kan komma 

att medföra att byrån hamnar i beroendeställning till klienten. I dessa falla kan det vara bra 

med en granskning genomförd av utomstående part eller att byrårotation tvingas på i sådana 

situationer för att jämna ut maktbalansen.   

5.9.8 IMPLIKATIONER AV STUDIENS RESULTAT 

Resultaten i studien är således lik de resultat som visats i tidigare studier och indikerar att 

revisorer i takt med att längden på revisionsuppdraget ökar, gör en mer effektiv övervakning 

samt begränsar företagsledningens potentiella benägenhet till att använda sig av extrema 

redovisningsåtgärder (Chen et al., 2008; Johnson et al., 2002; Manry et al., 2008; Myers et al., 

2003). De implikationer som dessa resultat har utifrån ett intressentperspektiv, är att den 

information som presenterats i årsredovisningar och som har granskats av en och samma 

revisor eller revisionsbyrå under en lång tid i genomsnitt är tillförlitlig, detta då 

revisionskvaliteten inte försämras av långa uppdrag. Resultaten är således positiva ur 

intressentsynpunkt och indikerar således att intressenter kan fortsätta att känna förtroende för 

revisionsyrket.  

 

Revisionskvalitet har undersökts med flertalet mått som exempelvis oväntade periodiseringar, 

revisionsmisslyckanden, revisionsarvoden samt benägenheten att utge ett utlåtande om fortsatt 

drift i revisionsberättelsen och majoriteten av forskningen på detta område tillsammans med 

denna studie ger inget stöd för införandet av obligatorisk byrårotation (Chen et al., 2008; 

Geiger & Raghunandan., 2002; Johnson et al., 2002; Manry et al., 2008; Ruiz-Barbadillo et 

al., 2009). Frågan är således om det hot mot oberoendet som av lagstiftare anses föreligga för 

långa byråuppdrag verkligen existerar och om obligatorisk byrårotation är rätt åtgärd för att 

stärka revisorers oberoende. Då nya uppdrag är förknippad med höga uppstartskostnader som 

har argumenteras kan medföra en risk att oberoendet äventyras samt en högre sannolikhet att 

väsentliga felaktigheter i klientens redovisning upptäcks på grund av den inlärningskurva för 

klientspecifik kunskap som finns på nya uppdrag (se avsnitt 5.9.5), kan det således 

argumenteras att obligatorisk byrårotation potentiellt kan vara skadlig för revisionskvaliteten. 

Emellertid är det inte möjligt att utifrån studiens resultat diskutera om obligatorisk 

byrårotation kommer att skada eller förbättra revisionskvaliteten då studien har genomförts i 

en regim där det inte förekommer några regler om obligatorisk byrårotation. Detta innebär att 

det inte går att dra slutsatser om vilken inverkan en sådan åtgärd skulle få på 

revisionskvaliteten utan det är endast möjligt att uttala sig om det föreligger ett behov av en 

sådan regel. Resultaten i studien ger emellertid inget stöd för att det under den nuvarande 

regimen skulle finns behov att införa obligatorisk byrårotation, eftersom resultaten indikerar 

att långa partner- samt byråuppdrag inte försämrar revisionskvaliteten. 
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6. DISKUSSION & SLUTSATSER 

I det här kapitlet diskuteras resultaten från studien och slutsatser dras för huruvida 

revisionskvaliteten påverkas av längden på revisionsuppdraget. Slutsatserna återkopplas till 

studiens problemformulering och syfte samt till den presenterade teorin. En diskussion förs 

även över studiens bidrag samt förslag på vidare forskning inom området.  

6.1 SLUTSATSER  

Årsredovisningar och andra rapporter som granskas av en utomstående part kan öka kvaliteten 

och trovärdigheten till den finansiella informationen som ges ut av företagsledningen (Hayes, 

2005). Emellertid kan revisionskvaliteten påverkas av brist på kompetens samt den 

inlärningskurva som finns vid förvärvandet av klientspecifik-kunskap för nya 

revisionsuppdrag (Beck et al., 1988; DeAngelo, 1981; Johnson et al., 2002). Denna 

inlärningskurva argumenteras vara orsaken till varför kortare revisionsuppdrag kan vara av 

lägre revisionskvalitet (Johnson et al., 2002, s. 654). Även revisorers oberoende påverkar 

revisionskvaliteten och trovärdigheten av den finansiella rapporteringen, då exempelvis 

vänskapsrelationer mellan klienten och revisorn kan medföra att revisorn förlitar sig i större 

utsträckning på klientens bedömningar, vilket minskar revisorns bidrag till kvaliteten av de 

finansiella rapporterna (Johnstone et al., 2011; Myers et al., 2003). Långa revisionsuppdrag 

har av den anledningen argumenterats vara skadliga för revisionskvaliteten (Geiger & 

Raghunandan, 2002). Den forskningsfråga som den här studien ämnade undersöka var:  

 

Finns det ett samband mellan längden på revisionsuppdraget och revisionskvaliteten?  

 

Med studiens forskningsfråga ämnades undersöka 1.) om revisionskvaliteten påverkas av 

längden på partneruppdraget och 2.) om revisionskvaliteten påverkas av längden på 

byråuppdraget. Urvalet i studien har bestått av publika bolag börsnoterade på Large, Mid och 

Small Cap som har reviderats av samma revisor samt revisionsbyrå i ett till åtta år eller längre. 

Längden på revisionsuppdraget har även studerats indelat i kategorier utifrån om företaget har 

reviderats av samma revisor eller byrå i ett till tre år (kort uppdrag), fyra till sju år (medellångt 

uppdrag) eller åtta år eller längre (långt uppdrag). I linje med tidigare studier (Johnson et al., 

2002) har absoluta oväntade periodiseringar beräknad utifrån industritillhörighet använts som 

ett mått på revisionskvalitet för att undersöka forskningsfrågan.  

 

Resultaten från studien visar på svagt samband mellan oväntade periodiseringar och längden 

på partneruppdraget och byråuppdraget, vilket indikerar att längden på revisionsuppdraget har 

svag inverkar på revisionskvaliteten. Studien visar även på ett negativt signifikant samband 

mellan partnerlängden och de oväntade periodiseringarna för företag som reviderats av Big 4, 

vilket tyder på att revisorer begränsar företagsledningens möjlighet att genomföra extrema 

redovisningsbeslut i takt med att längden på partneruppdraget ökar. Även om det är svårt att 

koppla resultaten till att bero på revisorers höga kompetens eller deras oberoende vid 

utförandet av sina uppgifter, överensstämmer resultaten med att de förhåller sig till den 

professionella yrkesetiken som finns inom revisionsyrket vid utförandet av sina 

arbetsuppgifter.  

 

Resultaten visar inga statistiska signifikanta samband mellan längden på byråuppdraget och 

oväntade periodiseringar för företag som revideras av Big 4, vilket gör att det inte finns bevis 

för att långa byråuppdrag har en negativ inverkan på revisionskvaliteten. Dessa resultat 
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stämmer inte överens med argumentet att långa revisionsuppdrag har en negativ inverkan på 

oberoendet och därmed revisionskvaliteten (KOM 2010:561). Resultaten stämmer således 

överens med tidigare studier som inte har funnit att långa partneruppdrag samt byråuppdrag 

försämrar revisionskvaliteten (Chen et al., 2008; Davis et al., 2009; Manry et al., 2008; Myers 

et al., 2003). Resultaten ger således inget stöd för införandet av obligatorisk byrårotation. 

Dock har studien genomförts i en regim där obligatorisk byrårotation inte gäller, vilket gör att 

det inte går att diskutera vilken inverkan en sådan åtgärd skulle få på revisionskvaliteten utan 

en diskussion kan endast föras över huruvida det finns ett behov av en sådan regel, vilket 

resultaten indikerar att det inte gör. Resultaten för de statiska testerna där även företag som 

revideras av revisionsbyråer som inte ingår i Big 4 har ingått, har inte varit signifikanta men 

de visar emellertid överlag på samma resultat som när endast Big 4 testades.  

 

Överlag visar resultaten från regressionerna där partnerlängden samt byrålängden är indelad 

efter längder att de oväntade periodiseringarna är högre för kortare partner- och byråuppdrag i 

förhållande till långa uppdrag. De visar även på att medellånga partner- och byråuppdrag har 

högre oväntade periodiseringarna än långa uppdrag. Detta indikerar, som även t-testerna samt 

linjediagrammen visar, att oväntade periodiseringar är något högre i början av ett nytt partner- 

samt byråuppdrag i förhållande till långa uppdrag, vilket tyder på en lägre revisionskvalitet i 

början av ett uppdrag. Dessa resultat stämmer överens med tidigare studier som också har 

studerat revisionsuppdraget utifrån tidsintervaller (Carcello & Nagy, 2004; Johnson et al., 

2002). Att revisionskvaliteten är lägre i början av ett revisionsuppdrag skulle kunna bero på, 

som diskuterats i tidigare studier, att det finns en inlärningskurva för förvärvandet av 

företagsspecifik-kunskap som medför att sannolikheten att revisorn upptäcker väsentliga fel är 

lägre under de första åren av ett nytt uppdrag (Johnson et al., 2002).  

 

Samtliga resultat från studien indikerar emellertid att det inte skulle föreligga ett behov av 

obligatorisk byrårotation som föreslås av den Europeiska Kommissionen. Det har 

argumenterats att införandet av obligatorisk byrårotation kommer att bli kostsamt för både 

företagen och revisionsbyråerna, då nya uppdrag är förknippade med en del 

uppstartskostnader (DeAngelo, 1981; SEC 2011:1384). Det har även argumenterats att 

införandet av obligatorisk byrårotation kan medföra att risken för revisionsmisslyckanden 

ökar då revisorer under de första åren av ett nytt revisionsuppdrag inte har tillräckligt med 

kunskap om de klient-specifika risker som är förknippad med uppdraget (Myers et al., 2003). 

Det kan således diskuteras om nyttan överväger kostnaderna, då denna studie samt tidigare 

studier överlag visar att det inte föreligger något behov av obligatorisk byrårotation.  

 

Studiens uppställda hypoteser var att revisionskvaliteten inte påverkas av längre 

partneruppdrag samt byråuppdrag. Då majoriteten av regressionerna inte visade på 

signifikanta samband går det inte att med statistisk säkerhet dra generella slutsatser om att 

revisionskvaliteten inte påverkas utav längre revisionsuppdrag. Emellertid indikerar resultaten 

på att revisionskvaliteten inte försämras med långa revisionsuppdrag. Trots att resultaten från 

studien tyder på att långa revisionsuppdrag inte är förknippade med en försämring av 

revisionskvaliteten, finns emellertid risken att det saknas någon kontrollvariabel som påverkar 

förhållandet mellan revisionskvaliteten och längden på partner- samt byråuppdraget eller att 

andra statistiska test skulle kunna upptäcka ett samband. Emellertid har flertalet 

kontrollvariabler använts som dessutom är vanligt förekommande i tidigare studier, vilket gör 

att detta inte anses vara ett allvarligt hot för slutsatserna.  
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6.2 BIDRAG 

Det har utifrån granskning av tidigare studier inom området identifierats ett forskningsgap 

som denna studie ämnade ge nytt bidrag till. Det som är nytt med denna studie i förhållande 

till tidigare forskning, är att det i denna studie undersöks sambandet mellan revisionskvalitet 

och längden på partneruppdraget samt byråuppdraget. Tidigare studier har nästan uteslutande 

endast studerat en av dessa faktorer. De studier som har undersökt både partnerlängden och 

byrålängden kommer båda från Taiwan (Chen et al., 2008; Chi & Huang, 2005), där 

förhållandena skiljer sig från Sverige. Exempelvis finns det krav i Taiwan på att publika bolag 

ska revideras av två påskrivande revisorer, vilket inte är en regel som gäller för publika bolag 

börsnoterade i Sverige. Dessa två studier visar även motsättande resultat, vilket gör att det var 

oklart på vilket sätt revisionskvaliteten påverkas av längden på partneruppdraget samt 

byråuppdraget. Resultaten från denna studie indikerar att längden på uppdraget, både vad 

gäller hur länge revisorn samt revisionsbyrån har haft uppdraget, har svag påverkan på 

revisionskvaliteten. Detta tyder på att långa revisionsuppdrag inte har en negativ effekt på 

revisionskvaliteten, vilket stämmer överens med resultaten i Chen et al. (2008).  

 

Det har även observerats att det finns begränsat med tidigare studier som har studerat längden 

på partneruppdragets inverkan på revisionskvaliteten, detta då den information som krävs för 

en sådan studie inte är offentligt tillgänglig i många länder. Därför ger den här studien även 

nytt bidrag vad gäller forskning om partnerlängdens samband med revisionskvaliteten. Det 

bör dock återigen betonas att resultaten överlag inte visade signifikanta samband, vilket 

försvårar möjligheten att dra slutsatser om företeelser som ligger utanför det för studien 

undersökta urvalet. Det här gör att studiens bidrag inte är lika starkt i förhållande till tidigare 

forskning som har funnit signifikanta resultat.  

 

En förutsättning för en fungerande aktiemarknad är att den information som presenteras i 

företagens årsredovisningar och andra rapporter är tillförlitliga och ger en rättvisande bild 

över företagens ekonomiska ställning. Då revisionen fungerar som en kvalitetssäkring av 

företagens redovisning är det således centralt att revisorn är oberoende för att informationen i 

årsredovisningarna ska uppfattas som tillförlitlig. Utifrån studiens valda intressentperspektiv 

är resultaten således positiva då de indikerar att revisionskvaliteten inte försämras av långa 

revisionsuppdrag. Utöver aktieägare och investerare är det även viktigt för kreditgivare, 

anställda, leverantörer samt stat och kommun att känna förtroende för revisorn och 

revisionsbyrån, vilket gör att studiens resultat även är positiva utifrån dessa intressenters 

perspektiv.  

 

Ett gott rykte är inom revisionsbranschen viktigt då uppfattningen om årsredovisningarnas 

samt revisionsberättelsens tillförlitlighet påverkas av om revisorer och revisionsbyråer 

uppfattas som kompetenta och oberoende av intressenter och andra utomstående. Förtroendet 

för revisionsyrket har sedan revisionsskandalerna och finanskrisen skadats. Ett förslag till att 

återuppbygga förtroendet för revisionsyrket är införandet av obligatorisk byrårotation, då 

revisorers oberoende anses påverkas av långa uppdrag. Resultaten i studien indikerar att 

revisionskvaliteten inte påverkas av långa partner- samt byråuppdrag, vilket innebär att dessa 

resultat även är positiva utifrån revisionsyrkets synvinkel. Då denna studie samt tidigare 

forskning visar att revisorer håller en hög revisionskvalitet i sin granskning, kan det således 

anses att lagstiftare och andra intressenter kan känna fortsatt förtroende för revisionsyrket i 

detta avseende.    
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6.3 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Det finns ur flera olika aspekter möjligheter att genomföra vidare forskning utifrån 

diskussionen huruvida längden på revisionsuppdraget påverkar revisionskvaliteten. I studien 

undersöktes revisionskvalitet ur två aspekter, dels utifrån längden på partneruppdrag samt 

utifrån längden på byråuppdraget. Även om det i studien inte observerades en stark 

korrelation mellan dessa variabler finns det ett samband mellan dessa faktorer, då det 

revisionsarbete som revisorn utför även är det arbete som revisionsbyrån gör. Det behövs 

vidare forskning inom detta område som undersöker dessa två faktorer, eftersom det är svårt 

att diskutera resultaten angående byrålängd utan att beakta att resultatet kan vara påverkad av 

partnerlängden. Det finns begränsat med forskning som har undersökt dessa två faktorer 

tillsammans. Bortsett från denna studie har detta endast testas av Chen et al. (2008) samt Chi 

och Huang (2005) som båda undersökte ett urval av företag i Taiwan. En orsak till varför det 

finns begränsat med forskning som studerat båda dessa faktorer är att information om längden 

på partneruppdraget normalt inte är offentligt tillgänglig, eftersom det i många länder inte 

lämnas information om vem revisorn är i revisionsberättelserna. Inom Europa och många 

andra länder gäller även obligatorisk revisorsrotation, vilket gör det svårt att undersöka 

längden på partneruppdraget då det inte längre finns några fall av långa partneruppdrag. Detta 

innebär svårigheter att undersöka huruvida revisionskvaliteten försämras av i synnerhet längre 

partneruppdrag. Dock skulle det vara möjligt att undersöka perioden innan obligatorisk 

revisorsrotation implementerades och fick genomslag och undersöka båda dessa faktorer 

tillsammans i de länder där information om vem som utfört revisionen finns i 

revisionsberättelsen. Detta för att undersöka om långa byråuppdrag har en negativ inverkan på 

revisionskvaliteten.  

 

Obligatorisk revisorsrotation implementerades i svensk lag under 2009, vilket innebär att de 

företag i urvalet som den här studien är baserad på omfattades av denna regel. Emellertid hade 

inte regeln obligatorisk rotation av revisorer för publika bolag fått fullt genomslag vid mätåret 

2011, vilket innebär att det i studien inte har varit möjligt att undersöka vilken effekt 

obligatorisk revisorsrotation har på revisionskvaliteten. En annan intressant aspekt vore 

således att studera hur längden på revisionsuppdraget påverkar de oväntade periodiseringarna 

som mått på revisionskvalitet om ett antal år då obligatorisk revisorsrotation har fått sitt fulla 

genomslag. Detta för att undersöka vilken effekt regeln har på revisionskvaliteten.   

 

Likt tidigare studier (Davis et al., 2009; Johnson et al., 2002; Myers et al., 2003), ger 

resultaten från denna studie inget stöd för att långa byråuppdrag påverkar revisionskvaliteten 

negativt. Vid tidpunkten för studien finns det ingen lagstiftning som reglerar hur länge ett 

publikt bolag får revideras av samma revisionsbyrå. Dock ligger det på förslag sedan 2011 

från europeiska kommissionen att införa obligatorisk byrårotation vart sjätte år och sedan 

april 2013 finns det ett godkännande från ledamöterna i Europaparlamentet om en maxtid på 

14 år för byråuppdrag. Medlemsstaterna har vid tidpunkten för studien ännu inte röstat om 

förslaget. Om förslaget på obligatorisk byrårotation går igenom och implementeras i Sverige 

vore det intressant att undersöka, när regeln fått genomslag, vilken inverkan obligatorisk 

byrårotation har på revisionskvaliteten. Detta då det utifrån tidigare studier föreslås att 

obligatorisk byrårotation kan ha en negativ effekt på revisionskvaliteten (Geiger & 

Raghunandan, 2002; Myers et al, 2003; Ruiz-Barbadillo et al., 2009).  
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7. SANNINGSKRITERIER 

Det är viktigt att forskare ställer sig kritiska till sin insamlade information och tolkning. 

Därför presenteras i detta kapitel sanningskriterier som valts utifrån studiens kvantitativa 

metod och valda angreppssätt. Främst förs en diskussion kring begreppen reliabilitet och 

validitet.  Det är nämligen viktigt att studien har en hög reliabilitet och validitet för att det 

vetenskapliga värdet utav resultatet i forskningen skall anses högt (Ejvegård, 2003, s. 70). 

7.1 RELIABILITET 

Reliabiliteten i en studie visar på hur pålitlig och tillförlitlig undersökningen är. Studiens 

tillförlitlighet är beroende av kvaliteten på det datamaterial som samlas in, det vill säga, hur 

noggranna har mätningarna utförts samt hur bearbetningen har gått till. (Holme & Solvang, 

1997, s. 163) Denna studie är genomförd med en kvantitativ metod och då är det enligt 

Bryman och Bell (2005, s. 48) extra viktigt att hög reliabilitet eftersträvas. Det krävs att 

samma information kommer fram varje gång undersökningsverktyget används för att en 

studie ska uppnå högsta reliabilitet. Detta ska även gälla om andra forskare skulle genomföra 

en exakt likadan undersökning. (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002, s. 111) Enligt Bryman 

och Bell (2005) finns olika typer av reliabilitet och för denna forskning är främst stabilitet och 

interbedömarreliabilitet aktuella. Stabiliteten syftar till att exakt samma information går att 

mäta vid olika tidpunkter. (Bryman & Bell, 2005, s. 94) Den information som samlats in i 

denna studie kommer främst från företagen i urvalets årsredovisningar, vilket innebär att 

denna information inte kommer förändras med tiden utan kommer alltid vara densamma 

oberoende när den samlas in. Detta är enligt Muijs (2004, s. 72), ett krav för att bibehålla 

stabiliteten i studien, då informationen kan hämtas vid olika tillfällen men informationen är 

emellertid fortfarande densamma.   

Interbedömarreliabilitet handlar om risken att olika observatörer gör olika tolkningar som inte 

överensstämmer med varandra (Bryman & Bell, 2005, s. 94). Interbedömarreliabiliteten i 

denna studie är liten, då den information som hämtats in främst består av sekundärdata som 

finns offentligt tillgänglig och datamaterialet grundar sig således inte på författarnas egna 

bedömningar. Egna bedömningar har emellertid gjorts angående sex utav företagens 

branschtillhörighet. Dock rör det sig om breda branschgrupper och välkända företag, vilket 

tyder på att det är troligt att andra forskare skulle göra liknande bedömning. Däremot har de 

egna bedömningarna haft betydelse för de utförda testerna, där exempelvis val har gjorts för 

vilka observationer som ska anses utgöra extremvärden.  

Reliabiliteten i denna studie kan anses som hög med anledning av att det studerade 

datamaterialet enkelt kan samlas in igen vid en annan tidpunkt för en ny studie. Den manuella 

hanteringen och främst insamlingen av data har genomförts noggrant, detta för att 

datamaterialet ska stämma överens med företagens finansiella information. En stor del av 

datamaterialet har hämtats från databaser, där materialet har granskats för att kontrollera att 

det blir så korrekt som möjligt. När fel har påträffats och när det har förekommit skillnader 

mellan databaserna som har använts i den här studien har dessa korrigerats. Detta har 

inneburit att mycket tid har lagts ner för att säkerställa att informationen är korrekt och 

överensstämmer med den information som finns tillgänglig i företagens årsredovisningar.  

Att många variabler är inkluderade i analysen bidrar till en ökad tillförlitlighet. Att även 

många av de analyserade variablerna ofta använts i tidigare studier inom området styrker 

tillförlitligheten. Dock är signifikansnivåerna samt modellernas förklaringsgrader låga, vilket 

diskuterats i avsnitt 5.8 bland annat kan bero på att någon viktig variabel saknas eller att 
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någon variabel borde plockats bort. Det här medför att eventuella förändringar i studien hade 

kunnat göra resultaten mer tillförlitliga.       

7.2 VALIDITET 

Till skillnad mot reliabiliteten som visar på hur mätningarna i studien är gjorda visar 

validiteten istället på vad det är som mäts i studien (Ejvegård, 2003, s. 73). Validitet visar 

således om det som mäts verkligen är det som eftersträvas att mätas, vilket innebär att en hög 

validitet är något som eftersträvas. För att uppnå en hög validitet krävs det att mätningen även 

har en hög reliabilitet, detta för att inte felaktigheter ska komma in i mätningen. (Dahmström, 

2005, s. 334) Det är viktigt att den mätmetod som används i studien verkligen speglar det den 

avser att mäta, något som även brukar benämnas som begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 

2005, s. 48). I den här studien har oväntade periodiseringar använts som ett mått på 

revisionskvalitet. Metodvalet styrks med bakgrund i att oväntade periodiseringar är ett vanligt 

förekommande mått i tidigare studier. Studier av exempelvis Johnson et al. (2002) och Myers 

et al. (2003) har genom att studera oväntade periodiseringar undersökt sambandet mellan 

revisionsuppdragets längd och redovisningskvaliteten, vilket genom tidigare studier har 

föreslagits kunna kopplas till att även spegla revisionskvaliteten (Myers et al., 2003, s. 780). 

Av den anledningen kan således studiens begreppsvaliditet anses vara tillräckligt hög.  

Den interna validiteten i en studie beskriver förekomsten av kausala samband. Det vill säga, 

om det föreligger ett kausalt samband mellan två variabler eller inte samt om det kan finnas 

andra faktorer som inte ingår i mätningen som kan ha en påverka studien. (Bryman & Bell, 

2005, s. 48) Multipla regressioner har genomförts i denna studie, vilket gör att även om 

resultatet exempelvis tyder på att de oväntade periodiseringarna påverkas utav längden på 

partneruppdraget så kan det i själva verket bero på exempelvis företagens ålder. I studien har 

därmed valen utav förklaringsvariablerna baserats utifrån tidigare studier, ytterligare variabler 

har sedan valts för att försöka få en bättre förklaring över variationen i den beroende 

variabeln. Att olika förberedande tester genomförts för att bland annat studera korrelationen 

mellan variablerna gör att det lättare går att göra tillförlitliga uttalanden. Det här gör att 

studien därmed kan anses inneha en hög intern validitet. 

En studies externa validitet visar istället på vilka möjligheter det finns att generalisera de 

resultat som visats för den undersökta gruppen till en större population. En förutsättning för 

att resultaten i studien ska vara möjliga att generalisera är att urvalet ska vara representativt, 

det vill säga, urvalet ska dels vara tillräckligt stort samt att urvalet även ska besitta egenskaper 

som stämmer överens med populationen. (Befring, 1994, s. 42; Bryman & Bell, 2005, s. 49) 

Den population som denna studie ämnade undersöka var publika bolag, detta då förslaget på 

obligatorisk byrårotation samt gällande lag om obligatorisk revisorsrotation gäller för publika 

bolag (KOM 2011:779, s. 8; Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap. 21a §). Urvalet i studien 

bestod av publika bolag börsnoterade på listorna Large, Mid och Small Cap, då detta urval 

besitter likande egenskaper som den population som studien ämnade undersöka. Detta med 

anledning av att företagen är av olika storlek samt att olika branscher finns representerade. 

Urvalet i studien bestod ursprungligen av 236 företag, vilket kan anses tillräckligt stort och 

representativt för de publika bolagen börsnoterade i Sverige, då det sammanlagt finns 536 

börsnoterade bolag i Sverige (Retriever, 2013).  

Det krävs en hög reliabilitet för att validiteten av studien skall kunna vara hög, med detta sagt 

betyder det inte att en hög reliabilitet automatiskt leder till att validiteten är hög (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2002, s. 112; Dahmström, 2005, s. 334). Den höga reliabiliteten i studien 

gör således att förutsättningen för hög validitet är uppfylld och sammanfattningsvis kan sägas 
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att även validiteten i studien är hög. Förutsättningarna för att kunna generalisera föreligger 

således, dock var resultaten i studien överlag inte signifikanta, vilket begränsar möjligheterna 

att generalisera studiens slutsatser till hela populationen.    
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APPENDIX 1: MODELLER 
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APPENDIX 2: BESKRIVANDE STATISTIK  

 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min Max 1:a kvartil Median 3:e kvartil 

Exakt  partnerlängd (år) 4,3 2,206 1 8 2,25 4 6 

Exakt  byrålängd (år) 6,65 2,069 1 8 5 8 8 

Ålder (år) 35,4 28,929 1 114 15 23 50,75 

Oms. (tkr) 12033946 35620921,74 0 310367000 395219 1377933 5195558 

OmsLog  14,1341 2,36118 3,64 19,55 12,9315 14,1539 15,4709 

Lönsamhet 0,0284 0,21735 -1,32 0,76 -0,0075 0,0646 0,1212 

Skuldsättngr 1,2239 1,23339 -10,07 6,01 0,5437 1,0933 1,723 

        

OväntP -0,0282780 0,0731278 -0,324550 0,292890 -0,0297675 -0,000350 0,025720 

AbsOväntP 0,046229958 0,0566516 0,00 0,32455 0,010265 0,026495 0,0613 

TABELL 5: BESKRIVANDE STATISTIK. 
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APPENDIX 3: KORRELATIONSMATRIS 

 Exakt  

B-längd 

B-längd 

kort 

B-längd 

mellan  

B-längd 

lång 

Exakt  

P-längd 

P-längd 

kort 

P-längd 

mellan 

P-längd 

lång  

Big 4 En 

revisor  

Oms-

Log 

Ålder Skuld

s-grad 

Lön-

samhet 

Exakt byrålängd 1 -0,763 0,420 0,870 0,301 -0,222 0,072 0,222 -0,001 -0,062 0,149 0,107 0,069 -0,018 

Byrålängd kort -0,763 1 -0,199 -0,463 -0,353 0,463 -0,365 -0,124 0,069 0,065 -0,024 -0,042 -0,010 0,077 

Byrålängd mellan  0,420 -0,199 1 -0,777 0,100 -0,286 0,407 -0,208 -0,089 0,062 -0,211 -0,141 -0,032 -0,075 

Byrålängd lång 0,870 -0,463 -0,777 1 0,136 -0,039 -0,133 0,267 0,037 -0,098 0,206 0,157 0,035 0,018 

Exakt partnerlängd 0,301 -0,353 0,100 0,136 1 -0,800 0,389 0,593 -0,003 -0,109 -0,118 0,036 0,019 -0,138 

Partnerlängd kort -0,222 0,463 -0,286 -0,039 -0,800 1 -0,789 -0,267 0,056 0,187 0,071 0,021 0,016 0,092 

Partnerlängd mellan 0,072 -0,365 0,407 -0,133 0,389 -0,789 1 -0,381 -0,099 -0,164 0,016 -0,006 0,001 0,019 

Partnerlängd lång  0,222 -0,124 -0,208 0,267 0,593 -0,267 -0,381 1 0,072 -0,025 -0,132 -0,023 -0,026 -0,173 

Big 4 -0,001 0,069 -0,089 0,037 -0,003 0,056 -0,099 0,072 1 0,125 0,134 -0,059 0,040 -0,080 

En revisor  -0,062 0,065 0,062 -0,098 -0,109 0,187 -0,164 -0,025 0,125 1 -0,189 -0,225 -0,138 -0,033 

OmsättningLog 0,149 -0,024 -0,211 0,206 -0,118 0,071 0,016 -0,132 0,134 -0,189 1 0,295 0,340 -0,370 

Ålder 0,107 -0,042 -0,141 0,157 0,036 0,021 -0,006 -0,023 -0,059 -0,225 0,295 1 0,020 0,130 

Skuldsättningsgrad 0,069 -0,010 -0,032 0,035 0,019 0,016 0,001 -0,026 0,040 -0,138 0,340 0,020 1 0,040 

Lönsamhet -0,018 0,077 -0,075 0,018 -0,138 0,092 0,019 -0,173 -0,080 -0,033 0,370 0,130 0,040 1 

TABELL 9: KORRELATIONSMATRIS. 
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APPENDIX 4: REGRESSIONSTABELLER 

Regression 2: Positiva och negativa periodiseringar 

  Positiva Negativa 

Variabel Modell 3 Modell 6 Modell 3 Modell 6 

  Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. 

  (sig.) (sig.) (sig.) (sig.) 

Exakt partnerlängd -0,004 - 0,002 - 

  (0,125) - (0,463) - 

Partnerlängd kort - 0,024 - -0,003 

  - (0,237) - (0,884) 

Partnerlängd mellan  - 0,011 - 0,008 

  - (0,559) - (0,696) 

Exakt byrålängd 0,001 - 0,002 - 

  (0,587) - (0,574) - 

Byrålängd kort - -0,005 - 0,000 

  - (0,776) - (0,995) 

Byrålängd mellan - -0,013 - -0,022 

  - (0,357) - (0,167) 

Big 4 -0,027 -0,033 -0,028 -0,025 

  (0,315) (0,247) (0,343) (0,403) 

En revisor 0,006 0,006 -0,015 -0,015 

  (0,654) (0,696) (0,350) (0,355) 

OmsättningLog -0,005 -0,005 0,004 0,003 

  (0,104) (0,118) (0,246) (0,366) 

Lönsamhet 0,071 0,067 0,031 0,028 

  (0,081) (0,104) (0,396) (0,458) 

Skuldsättningsgrad 0,003 0,004 -0,015 -0,015 

  (0,495) (0,471) (0,034) (0,030) 

Ålder  0,000 0,000 -0,001 -0,001 

  (0,177) (0,250) (0,041) (0,037) 

     

N 100 100 109 109 

R
2
 0,106 0,114 0,100 0,108 

Modellens sig. 0,220 0,330 0,204 0,303 

TABELL 11: POSITIVA OCH NEGATIVA OVÄNTADE PERIODISERINGAR 
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Regression 3: Företagsstorlek 

  Large Cap Mid Cap Small Cap 

Variabel Modell 

3 

Modell           

6 

Modell  

3 

Modell  

6 

Modell  

3 

Modell 

6 

  Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. Koeff. 

  (sig.) (sig.) (sig.) (sig.) (sig.) (sig.) 

Exakt 

partnerlängd 

-0,003 - 0,001 - -0,002 - 

  (0,406) - (0,867) - (0,431) - 

Partnerlängd 

kort 

- 0,000 - 0,003 - 0,007 

  - (0,993) - (0,910) - (0,766) 

Partnerlängd 

mellan  

- -0,008 - 0,006 - -0,003 

  - (0,775) - (0,825) - (0,895) 

Exakt byrålängd 0,000 - -0,001 - -0,001 - 

  (0,967) - (0,764) - (0,636) - 

Byrålängd kort - 0,006 - -0,019 - 0,010 

  - (0,778) - (0,495) - (0,627) 

Byrålängd mellan - 0,002 - 0,022 - 0,000 

  - (0,927)  (0,238) - (0,993) 

Big 4 0,035 0,030 -0,004 0,006 0,005 0,000 

  (0,277) (0,375) (0,882) (0,834) (0,904) (0,996) 

En revisor 0,008 0,008 0,035 0,038 0,017 0,016 

  (0,503) (0,509) (0,086) (0,059) (0,326) (0,400) 

OmsättningLog 0,002 0,002 -0,005 -0,005 0,001 0,001 

  (0,574) (0,543) (0,464) (0,438) (0,882) (0,790) 

Lönsamhet 0,085 0,098 0,100 0,114 -0,052 -0,051 

  (0,110) (0,079) (0,100) (0,065) (0,143) (0,152) 

Skuldsättngr 0,001 0,003 0,002 0,003 0,011 0,010 

  (0,860) (0,673) (0,820) (0,697) (0,081) (0,118) 

Ålder  0,000 -0,0000892900 0,001 0,001 0,001 0,001 

  (0,641) (0,745) (0,028) (0,021) (0,092) (0,132) 

       

N 36,000 36 59,000 59,000 111,000 111,000 

R
2
 0,240 0,232 0,199 0,250 0,091 0,092 

Modellens sig. 0,389 0,642 0,152 0,124 0,254 0,432 

TABELL 12: ABSOLUTA OVÄNTADE PERIODISERINGAR INDELAD EFTER FÖRETAGSSTORLEK 
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Regression 4 & 5: Extrema periodiseringar samt Big 4 

  Extrema oväntade 

periodiseringar 

  Big 4 

Variabel Modell 3 Modell 6  Modell 3 Modell 6 

  Koeff. Koeff.  Koeff. Koeff. 

  (sig.) (sig.)  (sig.) (sig.) 

Exakt partnerlängd -0,001 -  -0,003 - 

  (0,814) -  (0,092) - 

Partnerlängd kort - -0,005  - 0,015 

  - (0,926)  - (0,305) 

Partnerlängd mellan  - -0,025  - 0,004 

  - (0,639)  - (0,792) 

Exakt byrålängd 0,001 -  0,000 - 

  (0,900) -  (0,894) - 

Byrålängd kort - -0,018  - -0,002 

  - (0,524)  - (0,894) 

Byrålängd mellan - 0,020  - 0,002 

  - (0,452)  - (0,844) 

Big 4 -0,113 -0,102  - - 

  (0,110) (0,152)  - - 

En revisor 0,024 0,015  0,010 0,009 

  (0,514) (0,705)  (0,346) (0,395) 

OmsättningLog -0,004 -0,003  -0,004 -0,004 

  (0,494) (0,642)  (0,063) (0,395) 

Lönsamhet -0,061 -0,051  -0,002 0,000 

  (0,294) (0,420)  (0,938) (0,996) 

Skuldsättningsgrad 0,010 0,009  0,009 0,008 

  (0,268) (0,333)  (0,037) (0,051) 

Ålder  0,001 0,001  0,000 0,000 

  (0,230) (0,321)   (0,029) (0,046) 

      

N 52 52  199 199 

R
2
 0,125 0,147  0,063 0,056 

Modellens sig. 0,617 0,696   0,081 0,269 

TABELL 13: EXTREMA OVÄNTADE PERIODISERINGAR SAMT BIG 4 
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