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1 Inledning 
I denna del presenteras en bakgrund till det valda ämnet samt en problemställning som 

illustreras med exempel hämtade från praktiken. Problem och syfte preciseras efter en 

genomgång av problembakgrunden.  Avgränsning avslutar denna del.  

 

1.1 Problembakgrund  

Kvalité är viktigt i många sammanhang, vare sig det gäller produkter, tjänster, konstnärliga 

verk eller kapital, för att nämna några. Ordagrant översatt från latinet betyder kvalité 

”hurudanhet” men kan närmast beskrivas i betydelsen beskaffenhet, sort, rang eller inre värde. 

Det finns olika mått att mäta kvalitet såsom pålitlighet, prestanda, säkerhet, uppfyllelse av 

avtal och lämplighet. Sammanfattningsvis kan sägas att många ting uttrycks i termer av 

kvalité.
1
 Denna studie fokuseras på området redovisning, där vi kommer att göra ett försök att 

mäta kvalité inriktat mot att mäta redovisningskvalité.   

 

Vi menar att den diskussion som för närvarande förs om redovisningskvalité och hoten mot 

revisorns oberoende är ett aktuellt ämne som historiskt debatterats otaliga gånger och som 

förmodligen kommer att diskuteras också i framtiden. Även ur ett lagstiftningsperspektiv är 

ämnet aktuellt både med tanke på en nationell- och internationell lagstiftning i konstant 

utveckling.
2
    

 

Bakgrunden till dagens mediala och samhälliga intresse för ämnet kan spåras till de flertal 

företagsskandaler som drabbat flera stora väletablerade företag på den internationella 

marknaden, exempelvis Enron, WorldCom och Parmalat.
3
 Den svenska ekonomin har också 

varit drabbad av dessa typer av skandaler av vilka Skandiaaffären kan nämnas som kanske 

den mest kända, dock med betydligt mindre efterskalv än de förstnämnda. Samtliga affärer 

skiljer sig åt från varandra i flera avseenden men har en gemensam nämnare, fusk och 

oegentligheter. Detta har medfört att en intensiv debatt nu förs om näringslivets insatser är 

tillräckliga för att förhindra att liknande saker sker igen.
4
 

 

Revisorn har här en central roll som utsedd granskare av ekonomisk information med syfte att 

säkerställa dess riktighet. Revisorn ska vara en oberoende tredje part som på ett objektivt sätt 

granskar och lämnar ett uttalande om det reviderade företagets räkenskaper och förvaltning.
5
   

 

I Enrons fall visade det sig att de hade utnyttjat luckor i bokföringssystemet och lyckats 

manipulera den ekonomiska informationen så att de kunde undanhålla skulder och styra 

företagets vinster
6
. En av de utpekade huvudaktörerna i denna skandal blev Enrons 

                                                 
1
 ”Svenska akademins ordlista över svenska språket”, trettonde upplagan, första tryckningen, Norstedts 

Akademiska Förlag, 2006, S. 491 och Bergman, G., ”Ord med historia”, Bokförlaget Prisma, åttonde upplagan, 

2005, S. 322 - 323  
2
 Regeringens proposition 2000/01:146, ”Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet”, Stockholm 

2001, S. 56 - 57 
3
 Ferrara, D., ”Directors and officers: Side a only coverage working through the hype”, FDCC Quarterly, 2007, 

Vol. 57, Issue 4, S. 247 - 374 
4
 Ibid. 

5
 FAR:s samlingsvolym del2, FAR Förlag, 2007, revisionslag 5 §, S. 19 

6
 Ferrara, D., ”Directors and officers: Side a only coverage working through the hype”, FDCC Quarterly, 2007, 

Vol. 57, Issue 4, S. 247 - 374 



revisionsföretag Arthur Andersen, som tillhandahöll dem både med revisions- och 

rådgivningstjänster.
7
  

 

Detta skakade om en hel företagsvärld och tvivlande blickar riktades inte bara mot Arthur 

Andersen utan på revisorsyrket som helhet och funktion. De direkta följderna för Arthur 

Andersen lät inte vänta på sig. Från att ha varit en av ”de fem stora” revisionsfirmorna 

tillsammans med KPMG, Pricewaterhousecoopers, Deloitte och Ernst & Young före 

skandalen fanns i princip ingenting kvar efteråt. År 2002 lämnade de frivilligt tillbaka sin 

certifiering för att få utföra lagstadgad revision varvid den ledande maktpositionen blev 

fördelad bland de kvarvarande ”fyra stora”.
8
  

 

Följderna av ovanstående ledde till en genomgående revidering av gällande lagstiftning kring 

revisorsyrket med fokus på ny reglering gällande revisorns oberoendeställning. Uppdaterad 

reglering av revisorernas oberoende var förvisso sedan tidigare på gång då regeringen redan 

1996 tillsatt en särskild utredning med syfte att reda ut den oberoendeproblematik som rådde. 

Speciellt om det fanns anledning till en striktare reglering av de tjänster som är sidoordnat 

revision som fristående rådgivning
9
.
10

  

 

Oberoenderegleringen är en komplex fråga. Lagstiftningen sker på flera olika nivåer som i 

slutändan måste samspela med varandra. Nationell reglering är i många fall kopplat till den 

reglering som sker inom EU och internationellt genom normgivande organ såsom IFAC och 

SEC
11

. 

 

Både inom EU och IFAC har det exempelvis arbetats fram en självgranskningsmodell med 

syfte att göra det lättare för revisorer att pröva om det finns förhållanden som kan rubba 

dennes objektivitet och självständighet. Detta har tagits tillvara på i en uppdaterad version av 

revisorslagen som regeringen lade fram i proposition 2000/01:146, som i huvudsak behandlar 

oberoende i revisionsverksamhet. Modellen fick namnet Analysmodellen och behandlar fem 

situationer som inte får inskränkas
12

.
13

  

 

1.1.1 Små företag - Revisionsplikten i Sverige 

I januari 2008 fanns enligt statistiska centralbyrån (SCB) 947 424 registrerade företag i 

Sverige. 99,2 % av dessa företag har färre än 50 anställda. De flesta av dessa företag har färre 

än 10 anställda. Om vi bortser från den sistnämnda storlekskategorin så har 82 % av Sveriges 

övriga företag 10 – 49 anställda varav 28 % bedrivs som ett aktiebolag.
14

 För att möta 

Sveriges långsiktiga ekonomiska mål och vara en aktör att räkna med på den globala 

                                                 
7
 Srinivasan, K., Zhou, J., Zhou, N., Auditor reputation, auditor independence, and the stock-market impact of 

Andersen´s indictment on its client firms”, Contemporary accounting research, 2006, Vol. 23, Issue 3, S. 465 - 

490 
8
 Ibid. 

9
 Se avsnitt 2.3.5 som behandlar den renodlade- och den utvidgade revisorsrollen för mer information om 

begreppet 
10

 Regeringens proposition 2000/01:146, ”Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet”, Stockholm 

2001, S. 30 och Diamant, A., “Revisors oberoende - Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess 

funktion och konstruktion”, Iustus förlag AB, Uppsala 2004, S. 21 
11

 Se avsnitt 1.5 begreppsförklaringar för en närmare beskrivning 
12

 Analysmodellen behandlas vidare i avsnitt 2.3.8 sammanfattning av svensk och internationell lagstiftning 
13

 Regeringens proposition 2000/01:146, ”Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet”, Stockholm 

2001, S. 30 
14

 Statistiska centralbyrån (SCB), 2008, företagsregister, http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp, 

viewed, 2008-06-10, kl 10:00 

http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp


marknaden krävs nya reformer där en del är att ge bättre förutsättningar för eget företagande. 

Här är det privata företagandet centralt där de små företagen ses som särskilt viktiga för en 

framtida tillväxt. Den ökande globaliseringen bedöms vara fylld av möjligheter men ställer 

också krav på att Sverige hänger med i utvecklingen. En del som debatteras i detta 

utvecklingsarbete är en avskaffning av den nu obligatoriska revisionsplikten.
15

   

 

Idag är alla aktiebolag skyldiga till att ha en kvalificerad revisor. Detta blev lagstadgat i 1983-

års aktiebolagslag och motiverat utifrån en ökad bokföringsskyldighet och att många 

småföretag skulle behöva hjälp både med den löpande redovisningen och med att upprätta 

årsbokslut. De lagar som omfattar större aktiebolag gäller således också de mindre 

aktiebolagen. Detta innebär att de ändringar som sker mot bakgrund av resonemanget i 

föregående avsnitt även avspeglas i de små företagens verklighet.
16

   

 

I slutet av 2006 tillsatte regeringen en särskild utredning med syfte att se över regleringen för 

små företag. Tanken var att företag med mindre verksamhet skulle få lättnader i form av en 

frivillig revisionsplikt istället för de nu lagbundna genom att sätta upp olika gränsvärden. 

Dessa värden skulle innebära att företag som understiger dem undantas den lagstadgade 

revisionsplikten. De lägsta värden som övervägs är att företag med en balansomslutning på 

max 1,5 miljoner, nettoomsättning på max 3 miljoner och 3 anställda inte ska innefattas av 

revisionsplikt. Detta skulle innebära att två tredjedelar av Sveriges bolag inte kommer att 

omfattas av revisionsplikten. Att inte sätta gränsen högre motiveras med att nyttan av ett 

avskaffande avtar ju större aktiebolaget är. Om vi ser till EU:s föreslagna gränsvärden gäller 

en balansomslutning på 41,5 miljoner, nettoomsättning på 83 miljoner och 50 anställda, vilket 

skulle innebära att 95,6 procent av Sveriges aktiebolag inte skulle innefattas av lagstadgad 

revisionsplikt.
17

 

 

Enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet daterat 3 april, 2008, menar Bo 

Svensson i egenskap av utsedd ensamutredare, att Sverige borde ha ännu högre 

beloppsgränser. Inom EU: s bolagsrättsliga direktiv finns möjlighet att sätta gränsvärdena 

högre, vilket Svensson tycker vi ska utnyttja maximallt. Detta motiverar han med att det 

skulle göra Svenska företag mer konkurrenskraftiga internationellt i form av att tjänsteutbudet 

för revision och rådgivning skulle öka och priserna för sådana tjänster skulle sjunka. Vilka 

gränsvärden som bestäms är ännu inte klart, betänkandet ska vara klart i september 2008 då 

de nya reglerna planeras att träda i kraft den 1 juli 2008.
18

    

 

1.1.2 Rådgivning  

Johansson framhåller vikten av småföretagens fortlevnad i syfte att generera framtida 

arbetstillfällen. För detta ändamål krävs en konstant utveckling av deras produkter, tjänster 

och företagsledning.
19

 Småföretag har ofta inte de finansiella resurser, personal eller den 

                                                 
15

 Regeringens proposition, 2007/08:100, ”2008 års vårproposition – förslag till riktlinjer för den ekonomiska 

politiken och budgetpolitiken”, S. 15 – 20, 33 
16

 SOU 2008:32, ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag”, Justitiedepartementet, Utredningen om 

revisorer och revision, 2008, S. 73 - 74 
17

 Ibid. S. 13 – 14, 188 
18

 Svensson, B., Förslag om avskaffande av revisionsplikten för små företag”, pressmeddelande från 

justitiedepartementet, 3 April 2008  
19

 Johansson, A. W., ”Att förstå rådgivning till småföretagare”, dissertation, Lunds Universitet, 1997, S. 11 - 12 



spetskompetens som behövs för att hålla en fokuserad strategi och planering levande. 

Förhållanden som skapar ett behov av att ta in extern rådgivningshjälp.
20

  

 

Rådgivning kan ske från en rad olika aktörer utifrån vad företaget efterfrågar. Ofta 

koncentreras rådgivningen till en samlad grupp aktörer från det lilla företaget. Stora företag 

har stordriftsfördelar i form av att de kan slå ut rådgivningskostnader på en större verksamhet 

vilket medför att de inte behöver vara lika koncentrerade i sina insatser.
21

  

 

NUTEK kom i en studie fram att svenska små- och medelstora företag främst anlitar banker 

och revisorn som rådgivare. Om vi ser till revisorn som rådgivare kommer vi in i den 

problematik som är skapad ur det faktum att det kan uppstå en intressekonflikt som oberoende 

granskare och fristående rådgivare
22

.
23

  

 

1.1.3 Tidigare forskning och en framtida ansats  

Det finns en rad olika undersökningar som undersökt sambandet mellan rådgivning och 

redovisningskvalité. Tänkbara metoder för att undersöka detta samband är att se rena och 

orena revisionsberättelser som ett mått på kvalité, intervjua intressenter, eller undersöka ett 

företags periodiseringar. Den sist nämnda är en kvantitativ metod som ofta tillämpas genom 

en modell kallad Jones (1991) model, som kopplar ett företags faktiska och oväntade 

periodiseringar mot variabler som konsultarvodets storlek och därigenom få ett mått på 

redovisningskvalité.
24

 Detta har bland annat forskning av Frankel, Antle och Cohen 

kommittén testat. 

 

Frankel hittade i sin undersökning ett positivt samband mellan rådgivningstjänster och 

redovisningskvalité vilket tydde på att kvalitén är lägre för dem som använder sig av extern 

rådgivningshjälp.
25

 Forskning av Antle visar att fristående rådgivning ger positiva fördelar i 

form av att revisorn får information som kan hjälpa revisorn i sin revision som en sorts 

kunskapsöverföringseffekt (knowledge-spillover)
26

.Cohen kommittén kom fram till att det 

inte fanns något signifikant samband mellan rådgivningstjänster och redovisningskvalité
27

.  

 

Vi finner att forskning kring rådgivningstjänster och revisorns oberoende främst är inriktat 

mot noterade företag. Forskning som specifikt gäller onoterade företag är mer sparsmakad. 

Det finns därmed en möjlighet att det är en skillnad mellan dessa två grupperingar när det 

gäller kvalitén och att hotet mot revisorns oberoende är mer påtagligt bland små företag 

jämfört med större. Vi hittar främst två forskningsrapporter med denna inriktning av Hope 

                                                 
20

 Nahavandi, A., Chesteen, S., ”The impact of consulting on small business: A further examination”, 

Entrepreneurship: Theory and practise, Fall88, Vol. 13 Issue 1, S. 29-40 
21

 Johansson, A. W., ”Att förstå rådgivning till småföretagare”, dissertation, Lunds Universitet, 1997, S. 11 - 14 
22

 Se avsnitt 2.3.5 som behandlar den renodlade- och den utvidgade revisorsrollen för information om fristående 

rådgivning 
23

 Nutek, ”Support services for SMEs in Sweden: Analysis of the market of support services in the context of the 

working group on the visibility and take-up of support services”,R 2000:13, Stockholm, S. 34 - 36 
24

 Frankel, R., M. Johnson, and K. Nelson,”The Relation Between Auditors’ Fees for Non-Audit Services and 

Earnings Quality”, Accounting Review, Oct2002. Vol. 77, Issue 4, S. 35 - 71 
25

 Ibid. 
26

 Antle, R., Gordon, P.A., Tecce, D.J., Williamsson, O.E., An economic analysis of auditor independence for a 

multi-client, multi-service pubic accounting firm”, Law and consulting group Inc., 1997, S. 5   
27

Simunic, D., ”Auditing, consulting and auditor independence”, Journal of accounting research, Vol. 22 No. 2 

Autumn 1984, S. 679 – 702 



och Langli och Svanström
28

. Hope och Langlis slutsats var att revisionskvalitén inte 

försämrades av att revisorn tillhandahöll klienter andra tjänster än revision
29

. Även Svanström 

kom till slutsatsen att kvalitén inte försämrades av att revisorns även tillhandahöll 

rådgivningstjänster
30

. 

 

Med bakgrund av detta och det faktum att vi går mot en uppluckring av nu gällande 

lagstiftning angående revisionsplikten finner vi denna forskning som en del i debatten. Vi har 

inte som syfte att generalisera våra resultat över en hel population då vårt urval är begränsat, 

men skulle vi till skillnad från Hope och Langli och Svanström hitta ett signifikant samband 

som visar att rådgivningstjänster har en negativ inverkan på redovisningskvalitén kan det vara 

skäl till ytterligare forskning i frågan innan man bestämmer sig för en lösare reglering 

och/eller en förskjutning av kontrollfunktionen till andra myndigheter, som vi ser i 

exempelvis skatteverket och en hårdare skattekontroll.
31

  

 

1.1.4 Redovisningskvalitet 

Det vi i denna studie ska inrikta oss på är redovisningskvalité. Denna kvalité skall vi 

kontrollera genom att använda oss av Jones (1991) modell. Data till denna undersökning 

kommer att samlas in från 90 stycken svenska aktiebolags årsredovisningar med 10 till 49 

anställda.  

  

1.2 Problemformulering 

Finns det något samband mellan redovisningskvalité och andelen konsultarvode till 

revisionsbyråer i små svenska aktiebolag?  

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka ifall redovisningskvaliteten i små svenska aktiebolag har ett 

samband med storleken på konsultarvodet i förhållande till det totala arvodet till 

revisionsbyrån. Ifall ett samband finns kommer vi även att undersöka hur detta förhållande ser 

ut. Vi kommer också att undersöka några kontrollvariabler för att se deras samband med den 

beroende variabeln oväntade periodiseringar.  

 

1.4 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att undersöka redovisningskvalitet utifrån tre branscher, industri, 

data och detaljhandel. Vi har även begränsat oss till svenska onoterade bolag med 10 till 49 

anställda. Då vi inte har som syfte att generalisera våra resultat för totala antalet småföretag 

som verkar i ovan nämnda branscher och antal anställda avgränsas studien till att behandla 90 

företag, med 30 stycken utifrån varje bransch, genom ett slumpmässigt urval.     

                                                 
28

 Hope, O-K., Langli, J., ”Auditor independence in a private firm setting”, Fourth European auditing research 

network –EARNET, Aarhus school of business, 2007 och Svanström, T., ”Revision och rådgivning – 

Efterfrågan, kvalitet och oberoende”, Umeå school of business, 2008   
29

 Hope, O-K., Langli, J., ”Auditor independence in a private firm setting”, Fourth European auditing research 

network –EARNET, Aarhus school of business, 2007, S. 29 - 30 
30

 Svanström, T., ”Revision och rådgivning – Efterfrågan, kvalitet och oberoende”, Umeå school of business, 

2008, S. 265 
31

 SOU 2008:32, ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag”, Justitiedepartementet, Utredningen om 

revisorer och revision, 2008, S. 144 - 147 



 

Anledningen till varför vi begränsat oss till att undersöka företag i denna storlekskategori 

följer av EU:s definition av små företag, vilket enligt 2003/361/EC är företag med färre än 50 

anställda. I denna kategori definierar EU även vad som kallas mikroföretag, det vill säga 

företag med färre än 10 anställda.
32

 Den sistnämnda kategorin har vi valt bort i vår 

undersökning då vi anser att det är lämpligare att undersöka redovisningskvalité i denna 

storlekskategori med hjälp av rena och orena revisionsberättelser, då 92 % av de orena 

revisionsberättelserna hamnar på företag med färre än 10 anställda i gruppen små företag 

(färre än 50 anställda). Detta tycker vi skulle utgöra ett för litet underlag att basera vår 

undersökning på i vald storleksordning.
33

  

 

1.5 Begreppsförklaringar 

Andelen konsultarvode: Avser andelen rådgivningstjänster, en revisionsbyrå tillhandahåller en 

kund, av det totala arvodet från kunden. Denna information inhämtas från not i bolagets 

årsredovisning. 

 

EU-kommissionen: Den enda myndighet som har rätt att föreslå ny lagstiftning. 

Kommissionen förvaltar även EU: s tillgångar och övervakar att den gemensamma 

lagstiftningen efterlevs av medlemsstaterna.
34

  

 

FAR SRS: FAR SRS är en sammanslagning av Sveriges tidigare två revisorssamfund 

Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) och Svenska Revisorssamfundet (SRS) som skedde 

2006. Dess huvudsyfte är att skapa normer och ge stöd för revisorer i dess yrkesutövning och 

affärsverksamhet så att förtroendet inom näringsliv och samhälle upprätthålls.
35

    

 

IFAC: Är en global myndighet för revisorsprofessionen med syfte att skydda allmänhetens 

intressen genom att utveckla internationella lagar och normer
36

. 

 

Oväntade periodiseringar: Skillnaden mellan faktiska och förväntade periodiseringar (Se 

närmare förklaring i avsnitt 2.6). 

 

Redovisningskvalité: I denna studie definieras redovisningskvalité utifrån oväntade 

periodiseringar som beräknas med Jones (1991) modell. 

 

Securities and Exchange Commission (SEC): SEC är en myndighet som är tillsatt för att 

skydda investerare, upprätthålla effektiva marknadsförhållanden och finansiell information i 

USA. Trots att myndigheten primärt upprätthåller dess nationella marknad har den stor 

internationell påverkan.
37
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Småföretag: När vi använder termen småföretag eller små företag så menar vi företag med 10 

till 49 anställda.   

 

      



2 Teoretisk referensram 
Vi kommer här att presentera vad som kan ses som en tvådelad teoretisk referensram. I del 1 

kommer vi att presentera den lagstadgade revisorsrollen, rådgivningsrelaterad lagstiftning 

och koppla den lagstadgade revisorsrollen till rollen som rådgivare och vilka konsekvenser 

den tvådelade rollen har utifrån tidigare forskning.  Kort och gott vad som kan betraktas som 

en inledning och bakgrund till ämnet. Delar och begrepp som ligger under denna del kommer 

att plockas in i den stundande analysen mer när det passar utan att följa någon särskild 

systematik. Del 2 utgörs av tidigare forskningsresultat med fokus på forskning som använt sig 

av Jones (1991) modell och forskning som tar sikte på våra kontrollvariabler. Denna del 

kommer att ligga som grund i analyskapitlet.  

 

En notis i läsandet är att vi i vår teoridel valt att skriva egna funderingar och diskussioner 

med kursiv stil för att på ett tydligt sätt separera dem från referenslitteraturen 

 

2.1 Inledning 

Framväxten av vad som idag går under namnet revision kan spåras tillbaka ända till 1200-

talets Italien. Det finns dokument som visar på att det där fanns personer vars uppgift var att 

verifiera räkenskapers riktighet. Deras position i samhället kan närmast liknas vid nutidens 

yrkesrevisorer. För att ta ett exempel hade den part med räkenskaper reviderade av en revisor 

lättnader i sin bevisbörda vid en eventuell tvist. Allt sedan dess har revisorsrollen växt i 

betydelse och lett till en mer organiserad yrkeskår.
38

  

 

Om vi ser på dagens förhållanden har framförallt globalisering, internationalisering, 

teknologisk utveckling, lagreglering och förändrande marknadsklimat fått en allt större 

betydelse för flertalet företag i takt med framväxten av ett mer konkurrensutsatt 

marknadsklimat. Inte minst för småföretagen som ofta jobbar med mindre marginaler än 

större företag
39

. Vi ser här att det finns ett behov av att snabbt kunna ta till sig nya 

förhållanden, lära sig och anpassa sig.  

 

2.2 Revisionskravet – revisorns uppgifter 

I Sverige är alla aktiebolag tvungna enligt aktiebolagslagen att ha en revisor som utses på 

aktiebolagsstämman. Syftet med detta är att en oberoende part ska granska bolagets 

årsredovisning, bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Detta 

för att med en viss grad av säkerhet bekräfta och uttala sig om korrektheten i räkenskaperna 

och ledningens förvaltning av företagets angelägenheter.
40

 

 

Uttalandet lämnas i form av en revisionsberättelse. Revisorn kan antingen lämna en ren- eller 

oren revisionsberättelse, där den första är den vanligaste. En ren revisionsberättelse innebär 

att revisorn fastställer balans- och resultaträkningen, att vinsten (förlusten) disponeras enligt 

förslaget i verksamhetsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
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verksamhetsåret. Vid en oren revisionsberättelse lämnas en anmärkning, vilket kan ta sig 

olika uttryck beroende på felets väsentlighet.
41

  

 

Efter revisorns uttalande lämnas revisionsberättelsen över till bolagsstämman och slutligen till 

bolagsverket vilken måste ha handlingarna inom en månad från det att årsstämman fastställt 

balans- och resultaträkningen. Syftet med denna process är kortfattat att få en kvalitetsstämpel 

på den information som företaget lämnat och en försäkran om dess riktighet.
42

 

 

Vi ser här att revisorn är styrd i sitt arbete från två håll, dels från normgivande och 

lagstiftande organ såsom IFAC, EU-kommissionen och svensk lag men också intressenternas 

krav (aktieägare, stat, kommun, anställda och kreditgivare). Dessa diskuteras längre fram 

när vi går in i principal agent-teorin och svensk och internationell lagstiftning.        

 

2.2.1 Den renodlade och utvidgade revisorsrollen  

En revisor kan uppträda i två olika roller, den renodlade respektive den utvidgade 

revisorsrollen. Skiljelinjen mellan dessa kan i grova drag beskrivas som att den renodlade är 

lagbunden, genom främst aktiebolagslagen och revisorslagen och att revisorn arbetar i 

egenskap som vald revisor
43

 med lagstadgad revision och revisionsnära rådgivning. Den 

utvidgade innefattar konsultarbete som revisorn gör i form av fristående rådgivning och är 

begränsad av att den inte får inskränka på den rena revisorsrollens förpliktelser och god 

revisorssed
44

. Fristående rådgivning kan exempelvis innefatta redovisnings-, organisations- 

och skattekonsultationer.
45

  

 

2.2.2 Kravet på revisorns oberoende  

Vi tänkte i detta avsnitt föra en kort principdiskussion angående revisorns oberoende innan vi 

fortsätter med att sammanfatta den reglering som omger professionen.  

 

Oberoende och kompetens är två ledord som genomsyrar hela revisionsyrket och som ofta 

ställs bredvid varandra. Det som menas med oberoende kompetens är i den meningen att det 

både ställs höga krav på en revisors kunskapsnivå och att denna ska hålla sig objektiv i sitt 

arbete och förhållande till klienten i det enskilda uppdraget.
46

 

 

En revisors kompetens ifrågasätts sällan. Fokus ligger oftast på den objektivitetsproblematik 

som kan uppstå och inom vilka ramar revisorn får utföra sitt arbete och om/när denne har 

klivit över en lagstiftad eller moralisk gräns.
47

  

Paralleller dras ofta till den fristående rådgivningens inverkan på revisorns objektivitet och 

självständighet och det faktum att lagstiftare funnit det svårt att utöver revisionsverksamheten 
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fastställa en standard för alla de uppgifter en revisor får och inte får göra.
48

 Detta anser vi är 

högst intressant utifrån rådgivningstjänsters direkta och indirekta inverkan på revisorns 

omdöme då det väcker många funderingar kring de problem som kan uppstå. Speciellt de 

uppdrag som ligger i gråzonen av vad analysmodellen tillåter och de uppdrag som egentligen 

ligger utanför men som likväl accepteras. Vi ser att problematiken bottnar i att det är 

revisorns egen moral som måste avgöra rätt och fel utan större extern insyn förutom enstaka 

stickprov på uppdrag av revisorsnämnden för att avgöra revisionens kvalité.  

 

2.2.3  Oberoende utifrån principal agent-teorin 

Grunden för principal agent-teorin är att göra viss kommunicerad information föremål för 

granskning. I företagsekonomisk mening innebär det att kontrollera att ett företags intressen 

tillgodoses. På ena sidan har vi agenten, dvs. företagsledningen och på andra sidan 

principalen, dvs. ägarna. Det finns en separation av dessa två funktioner där båda parter 

strävar efter att maximera sin egen nytta. En fara är att agenten tillgodoser sitt egenintresse på 

bolagets och därmed principalens bekostnad. Två sätt att kvalitetssäkra agentens arbete och 

skydda principalens intressen är genom belöningssystem eller övervakning. Det senare 

används med fördel då det ofta ses som ett mer kostnadseffektivt alternativ. Det är här 

revisorn kommer in som en kvalitetssäkrande oberoende tredje part.
49

 

 

För Sveriges små- och medelstora bolag är dock verkligheten ofta en annan då ägare och 

bolagsledning i många fall utgörs av samma personer. Frågan blir då om kontrollerna är lika 

motiverade som när ägare och ledning är separerade?  

 

Om vi stödjer oss på 2007-års upplaga av IFACs reglering av revisorns oberoende verkar 

svaret ligga i att det finns ett stort intresse i samhället, speciellt för värdepappersmarknaden. 

Med motiveringen att många aktörer såsom banker, investerare, leverantörer med flera fattar 

beslut baserat på den kvalitetssäkrade informationen vilket gör att oberoende övervakning är 

att se som en viktig ingrediens i en effektiv kapitalmarknad oavsett företagsstorlek.
50

  

 

Denna uppfattning stöds även av andra normgivande instanser som SEC. De menar att 

revisionen ska skapa tilltro för mer än den enskilt granskade utan även för hela 

verksamhetsformen och slutligen också värdepappershandeln.
51

 Vi vill här återigen koppla till 

den framtid vi i Sverige verkar gå till mötes med ett avskaffande av lagstadgad revision för 

små- och medelstora företag. Vi ser att detta kunde medföra större krav och en striktare 

reglering av externa redovisningskonsulter. Vid internt skött redovisning skulle det istället 

kunna medföra en förskjutning av kontrollfunktionen till myndigheter som Skatteverket. Vi 

anser att de företag som står utanför en oberoende kvalitetssäkring av ekonomisk- och 

förvaltningsmässig information annars får det svårt att ta sig fram på 

värdepappersmarknaden. 
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2.3 Sammanfattning av svensk och internationell Lagstiftning 

Detta avsnitt kommer att innehålla en kortfattad genomgång av nationell och internationell 

lagstiftning som berör revision med hänseende till rådgivning. Den kan av en del ses som en 

aning sparsmakad men då uppsatsens syfte inte är att bidra med en extensiv lagredogörelse 

hänvisar vi till berörd referenslitteratur för vidare information.     

 

I början på detta teorikapitel hänvisade vi revision som företeelse tillbaka till 1200- talets 

Italien. För att koppla detta till yrkets framväxt i Sverige så visar historien att det redan på 

1600- talet utfördes granskningar av hur driftansvariga i ett bolag skötte sina uppgifter. Likt 

väl som det skett förändringar internationellt har mycket hänt på nationell nivå också. På 

senare år har exempelvis mycket gjorts för att harmonisera den lagstiftning som finns i olika 

länder. För detta syfte har vi en internationell instans i form av IFAC vilka de svenska 

revisorsorganisationerna är medlemmar i
52

. Som medlem i IFAC förpliktar vi oss att 

implementera IFACs regler i nationell lag. Då Sverige är med i EU så står vi även 

underkastade EU:s rekommendationer.
53

  Vi har inte som syfte att föra en argumentation 

genom att försöka hitta motsättningar mellan internationell-, EU- och nationell lagstiftning 

utan snarare peka på de förhållanden som påverkar nationell lagstiftning och yrkets 

reglering.   

 

IFAC har gett ut ett konceptuellt ramverk i form av Code of ethics for professional 

accountants vilket anger riktlinjer för revisorsyrket samt hur dessa riktlinjer ska tillämpas. 

Genom FAR SRS:s medlemskap får IFAC ett inflytande över svensk lagbildning, svensk rätt 

är emellertid överordnad.
54

 

 

Parallellt med utvecklingen av IFAC: s regler om oberoende och analysmodell arbetade även 

EU fram en analysmodell för dess medlemsstater som lades fram i proposition 2002/590/EG 

vilket skulle implementeras från och med 31 december, 2004. Det finns stora likheter mellan 

IFAC: s etiska regler om oberoende och EU-rekommendation 2002/590/EG med vissa 

skillnader i reglernas omfattning och vilka motåtgärder som ska sättas in om en revisors 

oberoende hotas.  EU-rekommendationen är likt IFAC: s regler inte formellt bindande för 

medlemsstaterna.
55

  

 

Den första juli 1995 införde statsmakten en ny tillsynsmyndighet i form av Revisorsnämnden. 

Syftet var att staten skulle bli mer effektiv i sin tillsyn av revisorer och revisionsbolag. 

Regeringen anförde också att tillsynsorganet skulle införliva mer internationell lagstiftning 

vilket saknats tidigare och vara mer aktivt. Bakgrunden ligger i att regeringen såg ett ökat 

behov av prövning och tillsyn genom den lagstadgade revisionen i början av nittiotalet för att 

stävja ekonomisk brottslighet.
56
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När Sverige uppdaterade 1995 års revisorslag med ny lagstiftning 2002 var det IFAC:s 

ramverk och EU:s rekommendation som låg till grund för lagens utformning och framförallt 

införandet av en analysmodell
57

.   

 

Grunden till analysmodellen ligger i att revisorn ska pröva om det finns omständigheter som 

kan inverka på revisorns opartiskhet och självständighet via självgranskning från revisorns 

sida. Lagen inriktar sig på några situationer då detta kan aktualiseras och huvudregeln är att 

revisorn ska avsäga sig uppdraget
58

.
59

 

 

2006 införde EU ett åttonde bolagsrättsligt direktiv i syfte att främja revisorns oberoende. 

Medlemsstaterna ska enligt detta direktiv när det gäller revision av allmänt intresse se till att 

revisorn inte utför en revision om det medför självgranskning. Ett hot till oberoendet ses om 

de kombiuppdrag som revisorn utför.
60

       

 

I proposition 2005/06:97 tar regeringen upp frågan huruvida kombiuppdrag leder till en bättre 

eller sämre redovisning och revision. Det nämns vidare att redovisningskvalité bör vara 

vägledande vid utformning av lagstiftning kring revisorns oberoende. Regeringen tar här i 

beaktning revisorns åsikt om att de anser att kombiuppdrag bidrar till en ökad kvalité på 

revisionen då revisorn löpande får information om väsentliga händelser i bolaget. Regeringen 

delar inte denna uppfattning och ser en risk med att revisorn förlitar sig för mycket på sin 

medarbetares arbete. När det gäller små bolag får denna åsikt stöd i Revisorsnämndens 

erfarenheter. Slutligt nämner regeringen att kombiuppdrag rent generellt inte leder till en 

bättre revision och att revisionskvalitén inte uppnår den standard som följer av god 

revisionssed.
61

   

 

Vidare säger regeringen att det ur en kostnadsaspekt kan vara ofördelaktigt att inskränka för 

mycket på revisorns möjlighet att tillhandahålla sin klient annat än revision och att det finns 

skäl att överväga reglerna för hur reglerna för små företag ska utformas i framtiden. 

Regeringen vill inte i detta nu uttala sig vidare i frågan utan vill avvakta vilka konsekvenser 

EU:s åttonde bolagsrättsliga direktiv får för små företag.
62

   

 

2.4 Rådgivning, en historisk ansats och analys 

I en brittisk enkätundersökning omfattande 2547 respondenter 1999 framkom det att 95 

procent av tillfrågade små- och medelstora företag anlitar minst en extern rådgivningskälla
63

. 

Detta kan jämföras med en liknande undersökning 1991 där samma siffra var 85 procent
64

. I 

en studie av Nutek
65

 var en del att undersöka företags behov av extern rådgivning och ta reda 

på vilka aktörer de främst använder sig utav. Studien utgjordes av 1 022 små- och medelstora 
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svenska företag. De mest anlitade rådgivningskällorna visade sig vara banker vilka 75 procent 

av de tillfrågade företagen vände sig till tätt följt av revisorer vilka 70 procent av de 

tillfrågade vände sig till.
66

 Det förefaller med andra ord som att fler och fler små- och 

medelstora företag ser nyttan i att anlita extern rådgivningshjälp och att revisorn är en vanlig 

part att vända sig till.     

 

En närmare analys visade att 80 procent av de företag som hade regelbunden kontakt med sin 

revisor hade stor nytta av denna kontakt. Motsvarande siffra för banker var 66 procent. För 

andra rådgivningskontakter var denna siffra mycket lägre. Endast 2 procent av dem som 

vände sig till revisorn var missnöjd med den rådgivning de fick, motsvarande siffra för banker 

var 4 procent.
67

 Vi tycker att detta är ett intressant resultat utifrån det faktum att 

revisionsbranschen håller på att genomgå ingående förändringar med vad som lutar åt ett 

avskaffande av revisionsplikten. Kanske hade resultatet av NUTEK-studien blivit ett annat, 

speciellt i fråga om antalet företag som vänder sig till revisorn för vägledning. Frågan vi 

ställer oss är om det kan vara av bekvämlighet som så många vänder sig till revisorn, genom 

att de finns nära till hands genom den nu tvingande revisionsplikten.   

 

2.5 Åsikter om rådgivningens vara eller icke-vara 

Frågan om en revisor ska få tillhandahålla sina revisionsklienter med andra tjänster än vad 

som följer av revisionsuppdraget är omdiskuterat. I många europeiska länder har lagstiftare 

uttryckt oro över att revisorer erbjuder sina revisionsklienter rådgivningstjänster. Som 

exempel kan nämnas en revisor i KPMG som blev fråntagen sitt uppdrag som revisor för 

Fokus Bank i Norge med bakgrund av att revisionsbyrån hade gett för mycket rådgivning till 

dem, vilket sågs som ett hot mot oberoendet av bankernas regleringsorgan
68

.
69

 

Utgångspunkten i den debatt som förts i Sverige tar sig uttryck i Proposition 2000/01:146, 

som ligger till grund för skapandet av en ny revisorslag och analysmodellen. Kritiker av 

analysmodellen, likt exempelvis Sveriges advokatsamfund, menar att det är för lite bett i 

modellen och finner den otillräcklig på grundval att det är en självgranskningsmodell.
70

  

 

Studier från flertalet forskare har antytt att utomstående rådgivning är av avgörande vikt för 

att småföretag ska kunna bli framgångsrika.
71

 Bennet och Robson fann i sin forskning att 95 

procent av deras tillfrågade småföretag använder sig av externa rådgivningstjänster
72

. Brown 

anser att den främsta nyttan av extern rådgivning finns i att hyra in så kallade 

speciallisttjänster vid exempelviss implementering av nya data- eller ordersystem, due 

diligence eller vid utvidgning av en helt ny avdelning.
73
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Soriano undersöker i en studie nyttan av extern rådgivning bland små- och medelstora 

spanska industriföretag och kommer där till slutsatsen att nyttan är större ju mer avgränsad 

och specifik rådgivningsbehovet och frågeställningen är
74

.  

 

En del forskare tillskriver nyttan av att anlita extern rådgivningshjälp som avgörande för 

mindre företags fortlevnad och menar rent utav att det är en förutsättning till att lyckas
75

.  

 

2.5.1 revisions- och rådgivningsutgifter kontra objektivitet 

De tre senaste årtiondena har det blivit en markant ökning i rådgivningsrelaterade intäkter 

proportionellt mot de revisionsintäkter som revisorer drar in
76

. Bryderier om vilken effekt 

denna ökning får för kvalitén av den finansiella rapporteringen har historiskt föranlett många 

studier inom området. Likaväl nu som tidigare finns två olika syner på huruvida en 

revisionsbyrå ska få tillhandahålla både rådgivnings- och revisionstjänster till en klient. Grovt 

generaliserat är den ena sidan att det kan inverka negativt på revisorns oberoende ställning 

som självständig granskare vilket i slutändan skulle kunna försämra kvalitén och tilltron till 

det reviderade materialet. Den andra sidan är att det kan medföra ett informationsutbyte 

mellan de två tjänsterna, med kostnadsbesparingar för klientföretaget och tidsbesparingar för 

revisionsfirman som främsta argument. Dessa två synsätt skulle med andra ord reducera 

problemet till att det hela skulle handla om en kostnads/fördels-”tradeoff” som beroende på 

åsikt ses olika på.
77

 En iakttagelse som vi vill ta ur ovanstående resonemang är att genom att 

tillhandahålla båda tjänsterna så tillhandahåller revisionsfirman inte bara två tjänster till sin 

klient utan har även två olika intressenters intressen att tillgodose. Dels företaget som de 

förser med rådgivning och dels revisionssamfunden och eventuella investerare som ska förlita 

sig på den ekonomiska informationens riktighet
78

.     

 

2.5.2 Positiva aspekter av att kunna erbjuda båda tjänsterna 

I proposition 2000/01:146, som låg till grund för skapandet av den nya revisorslagen var 

regeringens bedömning att den totala samhällsnyttan av att låta revisorer hålla på med 

fristående rådgivningsverksamhet större än att förbjuda den. De såg fördelar i att revisorn får 

bättre kännedom och insikt i företaget, vilket gör det lättare för denne att identifiera problem. 

De såg också att revisionens intressenter såsom aktieägare, borgenärer, anställda och det 

allmänna kan ha ett intresse av att företaget får kompetent rådgivning från någon med god 

insyn i företagets verksamhet, vilket fått stöd från Svenska bankföreningen
79

.
80

 

 

Cohen kommittén, vilket var en kommitté formad på sjuttiotalet för att undersöka en revisors 

förpliktelser, hittade i en studie 1978 ingen koppling till att rådgivningstjänster skulle inverka 

negativt på redovisningskvalitén. De såg snarare att det kunde finnas fördelar med att 
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tillhandahålla båda tjänsterna ur en effektivitetssynpunkt. Till exempel så reduceras 

kostnaderna för klienten i form av att de slipper söka rätt på en annan trovärdig rådgivare 

samt andra kringliggande transaktionskostnader som kan tänkas uppstå. De såg också att det 

kunde sparas både tid och pengar genom den kunskapsöverföring som uppstår mellan 

tjänsterna då båda tjänsterna kräver kunskap om klientens bransch, uppdrag osv.
81

  

 

Forskning av Antle et al visar att fristående rådgivning ger positiva fördelar i form av att 

revisorn får information som kan hjälpa revisorn i sitt revisionsarbete
82

.  

 

2.5.3 Negativa aspekter av att kunna erbjuda båda tjänsterna 

De som ställer sig negativa till att en revisor ska få erbjuda båda tjänsterna tycker vi kan 

illustreras med bakgrund av detta exempel; Tänk dig scenariot att du som anställd på en 

revisionsbyrå blir anlitad som rådgivare åt ett företag i syfte att öka företagets vinst. För att 

göra detta installerar du ett nytt informationssystem för ledningen. Om det företaget också har 

vald revisor i din revisionsbyrå blir kanske den revisorn tvungen att bedöma riktigheten i 

detta system. För att inte förlora i anseende som revisionsfirma och kompetent rådgivare kan 

det vara motiverat att undanhålla att rapportera eventuella svagheter som kan upptäckas i 

samband med en revision av detta system. Detta blir i sin tur ett hot mot oberoendet då det 

strider mot analysmodellen vilket närmast upprätthålls av revisorns egna moral.
83

 Vi finner att 

detta inte är ett ovanligt tänk som innebär att kritik riktas både mot tjänstekompositionen som 

sådan och det sätt de regleras.   

 

Forskare som Simunic ser främst problem med rådgivningsarvodets storlek kontra 

revisionsarvodet, dvs. hur mycket intäkter som vardera tjänst innebär i förhållande till den 

andre. Ta till exempel en revisionsfirma som inte tjänar några intäkter på rådgivningstjänster 

från en klient, då blir den marginella nyttan av att göra en undermålig revision mindre. I 

motsats till detta så löper en revisor som tjänar pengar på rådgivning en marginellt ökad 

förlust på en sanningsenlig revision vid en eventuell konflikt med sin klient. Detta leder då till 

att chansen är större att revisorn sopar dåliga nyheter under mattan i rädsla av att bli uppsagd 

av sin klient och förlora pengar.
84

 Detta resonemang stödjer syftet med studien då det skulle 

innebära skillnader mellan noterade (större bolag) och onoterade (små företag, i denna 

studie sett som 10 – 49 anställda) då incitamentet att göra en undermållig revision i den 

sistnämnda kategorin är mindre då förtjänsten av det skulle vara lägre.  

 

Med bakgrund av debatten om rådgivningens positiva och negativa aspekter ämnade Simunic 

analysera de priseffekter och kunskapsöverföringar som uppstår ställt mot revisions- och 

rådgivningsarvodets storlek
85

. Denna studie utfördes med hjälp av data från publika företag i 

USA i slutet av sjuttiotalet. Vi tycker det är viktigt att poängtera denna skillnad i målgrupp, 

förutsättningar och tidsperiod jämfört med den studie vi gör. Kanske de resultat vi kommer 

till blir en produkt av dessa olikheter vilket gör att jämförbarheten dem emellan blir lidande.  
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 Sammanfattningsviss kom han till följande slutsats 

 

 De företag som köpte rådgivningstjänster från samma firma som utförde deras 

revision hade signifikant ökade revisionskostnader jämfört med de firmor som inte 

gjorde det. Vilket tyder på att revisionskostnader också kan skapa ett ekonomiskt 

beroende för revisorn till klienten. 

 Dessa ökade revisionskostnader ses som en följd av ”spillover-effekter” dvs. det 

utbyte som sker mellan tjänsterna och de kostnadsbesparingar som uppstår men 

som revisorn ändå till viss del tar betalt för. 

 De företag som köpte rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå kan inte tillskrivas 

en viss typ av karaktär. 

 De effektivitetsvinster som uppstår med kombiuppdrag behöver inte endast vara av 

godo då de i sig själv kan utgöra ett hot mot oberoendet. Detta i form av att 

vinsterna går tillbaka som intäkter till revisions- redovisningsföretaget som de nu 

kan plocka ut vilket ytterligare ökar incitamentet till undermålig revision. En 

viktig faktor är därför hur hårt konkurrenssatt marknaden för revisionsföretag är.       

 

En viktig notering till dessa slutsatser är att dessa resultat förutsätter att Simunics studie 

fångar upp alla möjliga systematiska skillnader som finns mellan företag som köper 

rådgivningstjänster jämfört med dem som inte gör det. En alternativ förklaring till dessa 

resultat är även att de som köper rådgivningstjänster från sin revisor och får ökade 

revisionskostnader är företag med problem. Problem som skulle förklara de exceptionellt 

ökade revisionskostnaderna vid köp av rådgivningstjänster.
86

 Samtidigt säger Simunic att de 

företag som köpte rådgivningstjänster från sin revisionsfirma inte var sämre styrda eller i 

något finansiellt trångmål jämfört med dem som inte köpte det. Anledningen ligger snarare i 

att de som köpte dessa rådgivningstjänster helt enkelt får en ökad effektivitet och större vinst i 

att göra det.
87

  

 

2.6 Jones (1991) modell 

I tidigare kapitel har vi definierat revisorsrollen, diskuterat oberoende med omgärdande 

problematik och presenterat nationell och internationell reglering sett från utifrån rådgivning 

och ett hot mot oberoendet. Vi har även diskuterat för- och nackdelar av att revisorn erbjuder 

sina klienter rådgivning. Vi ska nu göra en närmare koppling till tidigare forskning med fokus 

på forskare som använt sig av Jones (1991) modell och presentera våra kontrollvariabler 

utifrån de forskningsresultat vi hittat på respektive område.  

 

Vi kommer att inleda denna del med en kortfattad demonstration av Jones (1991) modell. En 

modell som vi använt oss av för att få fram ett mått på de totala oväntade periodiseringar som 

ett företag gör, så att vi ska kunna uttala oss om redovisningskvalitén. För att ha kvar 

jämförbarheten med den ursprungliga modellen använder vi de engelska förkortningarna med 

svensk definition.    

 

TA(t) / A(t-1) = ∆REV(t)/A(t-1) + PPE(t)/A(t-1) 
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TA(t) = Totala periodiseringar för tidpunkten t 

A(t-1) = Totala tillgångar för tidpunkten t-1 

∆REV(t) = Förändring i omsättning 

PPE(t) = Avskrivningsbara tillgångar för tidpunkten t
88

 

 

Kontrollvariabler 

o Avkastning på totalt kapital 

o Soliditet 

o Skuldsättningsgrad 

o Storlek 

o Bransch 

o Big-4 

o Andelen konsultarvoden (i procent av det totala arvodet till revisionsbyrån) 

 

Ett sätt för företag att manipulera sin vinst är att styra tillgångar och skulder till olika 

periodiseringsposter. Genom detta förfarande kan företaget till exempel uppnå kortsiktiga 

vinstmål.
89

 Förekomsten av oväntade periodiseringar behöver inte alltid nödvändigtvis 

betyda att företaget vill manipulera sin vinst utan kan vara ett fel som inte uppmärksammats 

av revisorn, eller att den oväntade periodiseringen kan bero på periodiserad intäkt eller 

kostnad av engångskaraktär.   

 

Forskare har ofta påtalat fördelen med att göra skattningar per bransch när oväntade 

periodiseringar skall beräknas med hjälp av denna modell. Fördelen med branschskattning är 

att olika branscher har olika mycket periodiseringar, till exempel påverkas varulagret i stor 

utsträckning av vilken bransch bolaget verkar inom.
90

 För att få ett mått på de oväntade 

periodiseringarna finns det två sätt att tillämpa Jones modifierade modell, ”skatta per bransch” 

eller genom en tidserieanalys.
91

 Då den sistnämnda kräver många observationer och därmed 

en hel tid har vi valt att skatta per bransch. Det innebär att vi först kommer dela upp våra 

observationer per bransch, som i vårt fall är Industri, Data och Detaljhandel och räkna ut de 

oväntade periodiseringarna för dem separat. De kommer sedan summeras ihop till att utgöra 

totala oväntade periodiseringar.  

 

De totala oväntade periodiseringarna fås som residualer
92

 vilket är skillnaden mellan faktiska 

och förväntade periodiseringar. För vår modell är totala periodiseringar: 

 

Totala periodiseringar = Δ kundfordringar04/05 + Δ upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter04/05 + Δ lager04/05 - Δ leverantörsskulder04/05 – Δ upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter04/05 – avskrivningar05
93
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Vi har valt att undersöka aktiebolag med 10 till 49 anställda, då forskningen om 

redovisningskvalitén mestadels gjorts på större noterade bolag
94

. Förutom att undersöka hur 

kvaliteten påverkas av konsultarvodets storlek kommer vi med ovan nämnda kontrollvariabler 

även att undersöka ifall kvaliteten påverkas av vilken revisionsbyrå som är anlitad av 

företaget (Big4 - Ej Big4), storleken på företaget, bransch, via avkastningen på totalt kapital 

(Rt), Soliditet och skuldsättningsgrad.  

 

2.7 Kritik till Jones (1991) modell  

Flera försök har gjorts för att sätta värde och mäta oberoende
95

. Att mäta redovisningskvalité 

genom ett företags oväntade periodiseringar har som mätmetod fått utstå en del kritik. 

Forskare som Khaled ställer sig frågande om de resultat man får med residualbaserade 

modeller som Jones modell är tillförlitliga i detta sammanhang.
96

 McNichols anser att Jones 

modell inte är tillräckligt kraftfull och tillförlitlig för att kunna mäta varken vinstmanipulation 

eller redovisningskvalitet
97

.  Andra forskare som Frankel anser att det är en metod med hög 

förklaringsgrad av redovisningskvalitet
98

. Forskare har även kritiserat Jones modell i form av 

att modellen inte till fullo kan särskilja oväntade periodiseringar ifrån ”normala” 

periodiseringar.
99

 Man kanske aldrig kommer att hitta ett idealiskt mått men ett sätt att mäta 

detta är att undersöka ett företags oväntade periodiseringar genom Jones (1991) modell och 

använda det som ett mått till att uttala sig om redovisningskvalitet. Alternativa sätt är att 

jämföra rena och orena revisionsberättelser eller intervjua intressenter till 

redovisningsinformationen och få fram ett mått på redovisningskvalitén.   

 

2.8 Oberoende variabler 

Det är viktigt att kontrollera om det finns andra faktorer som inverkar på 

redovisningskvalitén
100

. För detta ändamål kommer vi att undersöka sambandet mellan 

redovisningskvalitet och ett antal kontrollvariabler som både tidigare studier använt sig av och 

de som vi finner intressanta utifrån ett outforskat samband, som t.ex. koppling mellan bransch 

och redovisningskvalité som vi inte hittat i referenslitteraturen.  
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2.8.1 Andelen konsultarvode 

Detta mått ger uttryck för andelen rådgivningsarvode i proportion till det totala arvodet som 

klienten betalar revisionsbyrån. Ett vanligt förekommande mått som bland annat Frankel, 

Svanström och Ashbaugh använder sig utav i sin forskning.
101

 Är andelen konsultarvode högt 

kan det tolkas som att revisorns ekonomiska beroende till klienten är högt
102

. Enligt lag måste 

andelen konsultarvode och revisionsarvode specificeras i årsredovisningen
103

. Genom att 

specificera de exakta beloppen av revisions- och rådgivningsarvode är tanken att investerare 

och aktieägare ska kunna avgöra själva om revisorns oberoende kan behöva ifrågasättas
104

. I 

allmänhetens ögon kan ett högt konsultarvode ge intrycket av att oberoendet är hotat och 

minska sannolikheten för en sanningsenlig revision.
105

  

 

Frankels Resultat visar på ett signifikant positivt samband mellan ett företags oväntade 

periodiseringar och andelen konsultarvode. Detta kan tolkas som att redovisningskvalitén är 

lägre vid ett högt konsultarvode.
106

 Ett samband som han fått utstå kritik för från andra 

forskare som Ashbaugh, Reynolds och Chung som inte hittat ett signifikant samband mellan 

oväntade periodiseringar och andelen konsultarvode
107

. Asbaugh anser att det finns bättre 

mått som beskriver sambandet mellan revisionsfirma och klient som tar hela revisionsarvodet 

i beaktning istället
108

. 

 

Forskning av Antle har till skillnad från andra kritiker funnit ett signifikant negativt samband 

mellan oväntade periodiseringar och andelen konsultarvode. Ännu en skillnad är att han 

tvärtemot Frankel hittade bevis som kunde tolkas som att ett högt konsultarvode leder till en 

högre redovisningskvalité.
109

   

 

Svanström hittar likt Antle ett negativt samband mellan oväntade periodiseringar och andelen 

konsultarvode och därmed att ett högt konsultarvode leder till en ökad redovisningskvalité. 

Detta samband är signifikant på 10 procentig nivå.
110
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2.8.2 Räntabilitet på totalt kapital (Rt) 

Motiv till att använda Rt som mått kan beskrivas ur Firth:s resonemang om att företag med 

dålig lönsamhet har större anledning till att köpa in extern rådgivningshjälp som försök till att 

öka lönsamheten.
111

 Ett ytterligare motiv till att använda Rt som kontrollvariabel är att det i 

modellen bör inkluderas ett lönsamhetsmått för att minska mätfel. Enligt tidigare forskning 

finns det ett signifikant samband mellan minskade typ 1 fel och att inkludera Rt i 

regressionsmodellen. Typ 1 fel innebär att en sann nollhypotes förkastas.
112

 

 

Svanströms forskning visade att redovisningskvalitén är högre i företag med ett högt Rt. En 

slutsats han drar med viss försiktighet då han inte kunde få signifikans i en modell som var 

kopplat till om företaget redovisade en förlust.
113

  

 

2.8.3 Soliditet och skuldsättningsgrad 

Båda dessa mått är kopplat till ett företags nivå av eget kapital och lånat kapital och handlar 

om ett företags förmåga att klara av framtida negativa marknadsekonomiska förändringar, till 

exempel förändringar i ränteläget.
114

 Skuldsättningsgrad nämns inte i detta 

forskningssammanhang utifrån den litteraturgenomgång vi haft utan måttet som forskare 

använder sig vid forskning av oväntade periodiseringar är soliditeten. Det nära släktskapet 

dem emellan gör att vi finner det intressant att undersöka skuldsättningsgrad också.     

 

Forskningsresultat som Svanström presenterar visar att soliditet har ett negativt signifikant 

samband med oväntade periodiseringar. Redovisningskvalitén är med andra ord högre i 

företag som har hög soliditet Båda måtten i sig var negativt korrelerade med varandra vilket 

innebär att en hög skuldsättningsgrad innebär en låg soliditet och låg skuldsättning, vilket får 

stöd i forskning av Defond.
115

  

 

2.8.4 Big 4 

Med denna variabel ska vi undersöka om det är någon kvalitetsskillnad mellan att anlita en 

Big-4-revisor eller en icke-big-4-revisor. Det finns flertalet forskare som redovisar empiriska 

bevis till att en revision som är utförd av en big 4 revisor håller en högre kvalitet än vad 

mindre revisionsbyråer. Dessa studier är vad vi kunnat se genomförda på noterade bolag. De 

studier som inte funnit några samband mellan redovisningskvalitet och revisor är oftast 

utförda på privata bolag. Noteras bör att i de äldre forskningarna skrivs det bland annat om 

big 8, big 6 och big 4. Detta beror på diverse fusioner av byråer samt Arthur & Andersens 

undergång och nuförtiden talas det om big 4 när stora revisionsbyråer nämns.  Här nedan 

kommer vi att presentera ett antal forskare och deras resultat vad gäller sambandet mellan 

redovisningskvalitet och vilken revisionsbyrå som är vald. 
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Forskning av Lennox 1999 visar att större revisionsbyråers revision håller högre kvalité än 

mindre byråers revision. Detta samstämmer med forskning av Deangelo som kom till samma 

slutsats 1981. Förklaringar till detta är att stora byråer anses ha ett större incitament till att 

hålla en högre kvalité då en låg kvalité kunde ge dem dåligt rykte och förlora stora pengar. En 

annan förklaring ligger i att större byråer har lättare att anskaffa och tolka revisionsbevis då de 

exempelvis har mer personal med klientspecifik kunskap.
116

 Lennox och Deangelos forskning 

innefattar amerikanska förhållanden. Ser vi på en studie av Bauwhede, som innefattar 

europeiska förhållanden på privata företag, så kommer hon till slutsatsen att det inte finns 

någon kvalitetsskillnad mellan stora och små revisionsbyråer
117

.   

 

Frankel kom till slutsatsen att big-4 får 50 – 55 procent av sina inkomster från 

rådgivningsrelaterade tjänster jämfört med icke-big-4 som får 73 procent av sina inkomster 

från revisionsrelaterade tjänster.
118

I forskning av Gore hittades bevis som tyder på att revision 

utförd av någon från de fyra stora revisionsbyråerna tillåter mindre manipulering av vinsten 

än andra revisionsbyråer och därmed också en högre revisionskvalité.
119

 

 

Med bakgrund av ovanstående resonemang ska vi undersöka hur förhållandet mellan big-4 

och kvalité ser ut i Sverige.     

 

2.8.5 Bransch 

Rådgivningsbehovet kan te sig olika beroende på att företag kan ha skiljda behov utifrån 

vilken bransch de verkar inom
120

.  

 

I tidigare forskning finner vi att det specifika rådgivningsbehovet ofta kopplas ihop till 

branschtillhörighet. Vi har inte hittat forskning som kopplar branschtillhörighet till 

förekomsten av periodiseringar och redovisningskvalité. Vi ser att det kan vara intressant att 

göra denna koppling och kommer därför att undersöka om det finns skillnader utifrån om 

företaget verkar inom, industri, data eller detaljhandel.    

 

2.8.6 Storleksmått, omsättning och balansomslutning 

Omsättning och balansomslutning är två mått som kan kopplas till företagsstorlek då ett högt 

värde av båda är indikationer på ett stort företag.
121

  

 

Forskning visar att det kan finnas anledning för företag att manipulera sina vinster för att nå 

förutbestämda vinstmål. Frankel kom till slutsatsen att företag med mycket 

rådgivningsskostnader har en högre benägenhet att manipulera sitt resultat än företag med 
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lägre rådgivningskostnader. De har även högre oväntade periodiseringar jämfört med de 

företag som hade lägre rådgivningskostnader. Detta innebär att redovisningskvalitén kan 

påverkas av företagets ekonomiska ställning ställt i hur stor omsättning och balansomslutning 

de har.
122

  

 

I en studie utförd på engelska förhållanden av Gore m.fl. presenteras bevis på en positiv 

koppling mellan rådgivningstjänster och vinstmanipulering, menat att mer rådgivningstjänster 

leder till mer manipulering av företagets vinst för att nå uppsatt vinstmål vilket indikerar en 

lägre kvalité.
123

  

 

Genom att inkludera kontrollvariabler som tar företagets finansiella ställning i beaktning anser 

Johnson att modellen får högre förklaringsgrad
124

. 
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3 Metod 
I denna del beskrivs urvalet samt hur data i studien insamlats och bearbetats. Detta för att 

öka läsarens förståelse för hur materialet hanterats.  

 

3.1 Metodval och perspektiv 

Forskning kan utföras på olika sätt. Kvalitativ forskningsmetod är en av dessa och kan utföras 

genom till exempel deltagande observation eller genom intervjuer
125

. I en intervjustudie kring 

vår problemställning skulle exempelvis ekonomiansvariga eller företagsledningen ha 

intervjuats om periodiseringar och upplevd redovisningskvalitet etcetera. Men detta är inte 

aktuellt för vår del då all information av vikt för vår underökning återfinns i årsredovisningar 

som är offentligt tillgängliga. 

 

Inom kvantitativ forskning är surveyundersökning en vanlig metod för 

informationsinsamlande.
126

 Ett annat förfarande är sekundärdataanalys där forskaren utnyttjar 

redan tidigare insamlat data. Fördelar med den sistnämnda undersökningsmetoden är bland 

annat tidsbesparing.
127

 Vår undersökning skulle ha kunnat genomföras genom användandet av 

enkät men då all den information vi behöver återfinns i årsredovisningar enligt ovan blir 

också en enkätundersökning överflödig. Det skulle kunna argumenteras för att en 

enkätundersökning skulle kunna ge kompletterande information. Men vi anser att inom ramen 

för vår studie skulle denna ytterligare information inte tillföra något som påverkar vår 

möjlighet att besvara problemformuleringen. 

 

I denna studie har vi som författare utgått från ett intressentperspektiv. Det finns ett antal 

olika intressenter till företagen, till exempel kreditgivare, kunder och leverantörer
128

. Vi anser 

att dessa kan ha ett intresse av att veta vilka faktorer som kan ha ett samband med företagens 

redovisningskvalité. Då årsredovisningen är en viktig informationskälla för intressenterna blir 

det också väsentligt att kvalitén på innehållet i denna är högt. 

 

3.2 Hypotesprövning 

I vår undersökning har vi ställt upp en hypotes som ska prövas med hjälp av resultatet från 

den kvantitativa undersökningen. Hypotesprövning kan till exempel användas i 

undersökningar av eventuellt existerande samband mellan olika variabler. Till att börja med 

ställs en s.k. nollhypotes upp och till denna upprättas också en mothypotes
129

. Här nedan 

beskriver vi de hypoteser vi har fokuserat på i vår undersökning. I denna har vi också använt 

oss av kontrollvariabler men för dessa genomför vi ingen hypotesprövning. Vi kommer ändå 

att analysera resultaten för alla kontrollvariabler. 
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H0: Det existerar inte ett samband mellan andelen rådgivningsarvode i förhållande till det 

totala arvodet och redovisningskvalité. 

 

HA: Det existerar ett samband mellan andelen rådgivningsarvode i förhållande till det totala 

arvodet och redovisningskvalité. 

 

3.3 Urval 

I en undersökning är det viktigt att ange och motivera vilket urval som gjorts.
 130

 I vårt fall 

hade till exempel en totalundersökning som kräver att hela populationen undersöks varit en 

omöjlighet med de knappa resurser vi förfogar över och med tidsaspekten i åtanke, eftersom 

den totala populationen i vårt fall uppgår till 12 155 stycken företag. Därför handlar det 

snarare om att hitta en bra lösning till den urvalsprocess som skall genomföras, utan att som 

ovan nämnts genomföra en totalundersökning. 

 

Med ett enkelt sätt kan urvalsprocesserna delas in i två huvudgrupper, icke-sannolikhetsurval 

och sannolikhetsurval. Inom ramen för sannolikhetsurval finns ett flertal olika processer att 

tillgå; enkelt slumpmässigt urval, klusterurval, sytematiskt urval och stratifierat slupmässigt 

urval etcetera.
131

 

 

För att bestämma urvalet i denna studie har vi valt att använda oss av ett systematiskt och 

stratifierat slumpmässigt urval. Systematiskt urval betyder att forskaren med hjälp av till 

exempel ett arkiv systematiskt väljer ut de objekt som ska undersökas. Exempelvis kan ett 

urvalsintervall på 20 användas, då väljs var 20: e individ till undersökningen
132

. Detta leder 

till att objekten blir slumpmässigt utvalda och att alla individer i urvalsgruppen har lika stor 

sannolikhet att bli utvalda
133

.  Stratifierat urval betyder i sin tur att populationen delas in i 

strata, det vill säga i olika grupper
134

. Vi har valt att använda oss av ett stratifierat urval där 

undersökningsobjekten ska vara jämnt spridda över tre branscher, detta då vi i vår modell för 

beräkning av oväntade periodiseringar skall göra skattningar per bransch. Mer om orsaken till 

varför skattningar görs per bransch har diskuterats i samband med ”Jones (1991) modell”. De 

branscher vi valt är Industri, Detaljhandel samt Dataverksamhet. Initialt hade vi som syfte att 

undersöka olika regioner i Sverige och delade in våra data utifrån regionstillhörighet i 

Norrland, Svealand och Götaland. Då vi i efterhand valde bort att detta delsyfte är denna 

regionsindelning mer att betrakta som en del av vår urvalsmetod varvid regionstillhörighet 

inte kommer att analyseras som en oberoende variabel.   

 

Ett problem med att använda sig av ett systematiskt urval är tidsaspekten
135

. Beroende på den 

databas vi använt oss utav så har detta för vår del inte inneburit ett problem. Bolagen i 

databasen var uppdelade efter alfabetisk ordning så vi behövde inte göra några extra 

justeringar, utan kunde plocka företagen i en systematisk ordning direkt från databasen, vilket 

sparade oss massor med tid. Detta skulle vi inte kunna genomföra om databasen exempelvis 

varit uppdelad i datumordning utifrån när bolaget registrerats. I det fallet skulle vi varit 
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tvungna att först sortera in bolagen i alfabetisk ordning för att sedan genomföra vårt 

systematiska urval. Något som skulle ha varit betydligt mer tidskrävande i vår studie.  

 

I många undersökningar får forskaren räkna med ett flertal bortfall på grund av att individerna 

som valts inte vill medverka i undersökningen
136

. I vårt fall har vi inte haft detta problem då 

våra undersökningsobjekt inte själv kan bestämma ifall dessa skall vara med eller inte 

eftersom vi utgår från offentlig data i form av årsredovisningar. Däremot har vi vid några 

tillfällen stött på problem i form av att årsredovisningar saknats för de aktuella åren 2003-

2005. Till exempel hade några företag inte påbörjat sin verksamhet under eller före 2003. När 

detta problem uppstod valde vi därför nästa företag och sedan fortsatte vi enligt vår uppställda 

lista. Totalt handlar det om 15 fall då vi var tvungna att frångå vår i förväg uppställda lista 

efter urvalsprocessen. Vi bedömer att det bortfall vi haft inte påverkar vårt resultat i denna 

studie. 

 

Den databas vi haft som utgångspunkt är Affärsdata, vilket är ett dataregister över svenska 

företag där information som till exempel årsredovisningar finns tillgängliga
137

.  Från denna 

databas har vi totalt undersökt 90 stycken svenska aktiebolag med 10 till 49 anställda. 

Informationen hämtades från affärsdata den 26 mars 2007. Vi har som tidigare nämnts 

separerat företag enligt landsdelar och begränsa oss till tre branscher. I tabellen nedan visas 

den totala populationen som är aktuell i dessa områden och branscher: 

 

 
Population, st Industri Detaljhandel Dataverksamhet 

Norrland 1061 270 70 

Svealand 2802 869 604 

Götaland 4431 1080 338 

Tabell 1 – Totalt antal företag med nämnda kriterier 

 

 

För att därefter erhålla det slutgiltiga urvalet har dessa företag med hjälp av ett systematiskt 

urval reducerats till 30 stycken företag inom varje region, alltså 10 företag ur varje bransch 

och landsregion. Genom att dividera antalet företag i bransch och region med 10 erhålls det 

systematiska urvalet. Exempelvis blir urvalet i Detaljhandel i Norrland var 27: e företag 

(270/10). 

 

3.4 Datainsamling 

Som huvudsaklig källa vid datainsamlingen har vi använt de valda företagens 

årsredovisningar som vi hämtat från databasen Affärsdata. När vi samlat in vår information 

förde vi in det i dataprogrammet Excel. För att studera skillnader över tid och framförallt 

upptäcka om företagen under någon period haft markanta skillnader i värden har 

årsredovisningar för tre år använts, det vill säga rapporter från 2003, 2004 samt 2005. 

Eftersom ingående värden för 2004 och 2005, det vill säga utgående värden 2003 och 2004, 

använts har det krävts att vi granskat tre år, även om vi fokuserar på de två förstnämnda åren. 

Vid studium av årsredovisningarna har vi översiktligt gått igenom hela rapporterna där vissa 

delar har studerats mer ingående utifrån Jones (1991) modell, se förklaring nedan. 
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3.4.1 Insamling av data utifrån Jones (1991) modell 

Vi har vid insamlingen av data utgått ifrån de variabler som krävts vid användandet av Jones 

(1991) modell för att bedöma redovisningskvaliteten. Dessa variabler är totala periodiseringar 

för tidpunkten t, totala tillgångar för tidpunkten t-1, förändring i omsättning samt 

avskrivningsbara tillgångar för tidpunkten t
138

. De totala periodiseringarna består av 

nedanstående poster. 

 
 Kundfordringar  Leverantörsskulder 

 Lager  Avskrivningar 

 Upplupna intäkter och  Upplupna kostnader och 

               förutbetalda kostnader                förutbetalda intäkter 

Tabell 2 – Periodiseringar 

 

3.4.2 Variabler 

I denna studie ingår ett flertal oberoende variabler. Den oberoende variabel som vi lagt fokus 

på är andelen konsultarvode av den totala ersättningen till revisionsbyrån. Det ingår också ett 

antal kontrollvariabler. Att använda sig av en multipel, istället för enkel, linjär 

regressionsmodell kan innebära att resultatet blir mer verklighetstroget eftersom fler faktorer 

kan beaktas
139

. Kontrollvariablerna består av räntabilitet på totalt kapital, soliditet, 

skuldsättningsgrad, storlek på företaget, bransch och revisionsbyrå. 

 

Nedan följer en beskrivning av våra oberoende kontrollvariabler: 

 

 Andelen konsultarvode = Konsultarvode 

          Totalt arvode till revisionsbyrån 

 Räntabilitet på totalt kapital (Rt) = Resultat efter finansiella poster + räntekostnader 

Genomsnittligt totalt kapital 

 Soliditet = Eget kapital 

  Totalt kapital 

 Skuldsättningsgrad (SE) = Skulder 

                                                       Eget Kapital 

 

De oberoende variablerna lnOmsättning och lnBalansomslutning, vilket innebär en naturlig 

logaritm av omsättning och balansomslutning, är mått på företagens storlek. Vi har studerat 

om företagen har anlitat revisionsbyråer som tillhör de fyra största, Öhrlings PWC, KPMG, 

Deloitte eller Ernst & Young, när undersökningsobjekten anlitat en av dessa Big 4 

revisionsbyråer antar dummyvariabeln värdet ett. Om företaget inte använt sig av någon av 

de fyra största är värdet på samma variabel noll.  

 

Företagen i vår studie ingår i någon av de tre branscherna data, detaljhandel eller industri. 

Branscherna har bildat två variabler där Industri är referens till de två övriga. 
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3.5 Bearbetning av data 

I vår studie har vi framför allt använt oss av en linjär regressionsmodell för att i slutändan 

kunna uttala oss om vårt problem. Till detta ändamål har dataprogrammet SPSS
140

 använts. 

Före vi upprättade den linjära regressionsmodellen upprättades ett t-test, som vi nedan 

beskriver närmare. Vi kommer även att beskriva det korrelationstest vi utfört samt 

tillvägagångssättet vid eliminering av extremvärden. 

 

3.5.1 Extremvärden 

Vi har i vår studie exkluderat tre stycken extremvärden 2004 och tre stycken 2005 varav ett av 

dessa avser extremvärden som vi uppmärksammat på vår beroende variabel för respektive år. 

För att identifiera extremvärden genomfördes ett punktdiagram för varje enskild variabel. Då 

vi undersökte två perioder har vi valt att skriva 2004-års siffror inom parentes, detta för att 

underlätta för er som läsare. För Rt har ett värde tagits bort för 2005. Detta värde uppgick till 

3,4559 där medelvärdet på de kvarvarande uppgår till 0,081.  

 

För soliditet kunde vi urskilja tre stycken extremvärden, två avser 2004 och ett 2005. Dessa 

extremvärden uppgick till (-2,1788) och (-3,45) och -3,4487. Medelvärdet på de kvarvarande 

observationerna uppgick till (0,286) och 0,279. De extremvärden som eliminerats för den 

beroende variabeln uppgick till (0,81) och 1,43 för år 2004 respektive 2005. Medelvärdet på 

de resterande 89 variabler för 2004 och 2005 uppgick till (0,16) respektive 0,195. 

 

Förutom de ovan nämnda elimineringarna av extremvärden har vi även testat att ta bort 

värden som ligger på gränsen till att vara extrema. Men då resultaten inte skiljde sig nämnvärt 

vid ett borttagande av sådana värden valde vi att behålla dem i våra modeller.   

 

Vid elimineringar av extremvärden för den beroende variabeln har vi undersökt varje 

parameter i formeln för sig. Extremvärden har således kontrollerats för PPE, totala tillgångar, 

totala periodiseringar samt extrema värden i omsättningsförändring.  

 

För 2004 har eliminering av extremvärden varit en tidskrävande process då vi inte fått en 

signifikant modell. Vi har vid eliminering av extremvärden brutit ned den beroende modellen 

för att se ifall extremvärden till exempel finns i PPE eller i totala tillgångar. Vi har testat att ta 

bort alla tänkbara extremvärden i olika kombinationer för att undersöka ifall vi kunde få en 

signifikant modell även för 2004. Men dessa tester visade enbart att modellens signifikans 

försämrades varmed vi i slutändan enbart valde att eliminera det absoluta extremvärdet och 

behöll de som låg på gränsen då borttagandet av dessa inte förbättrade vår modell. 

 

3.5.2 Korrelation 

Då flera oberoende variabler ingår i en studie bör en korrelationstabell upprättas för att 

studera korrelationen mellan dem
141

. För att undvika att använda oberoende variabler som har 

hög korrelation har vi valt att upprätta en sådan matris. Vi fann att InBalansomslutning och 

lnOmsättning har en korrelansnivå på cirka 0,7 vilket förhindrar oss att använda någon 

variabel i samma modell i de matriser som upprättats för 2004 och 2005. Trots att det enligt 

korrelationstabellen inte finns något som förhindrar oss från att använda skuldsättningsgrad 

och soliditet i samma modell har vi valt att inte ha dessa i samma modell då båda är ett mått 
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på företagets förhållande mellan skulder och eget kapital. Vi vill dock peka på att vi inte fann 

en hög korrelation mellan de oberoende variablerna och oväntade periodiseringar. 

 

3.5.3 T-test 

Vi har gjort om den beroende variabeln till absoluta tal, med detta menar vi att ifall talet t.ex. 

var -1,93 förut så gjordes den om till +1,93. Alla tal för den beroende variabeln som var 

negativa ändrades till positiva tal. Eftersom oväntade periodiseringar är skillnaden mellan 

faktiska och förväntade periodiseringar innebär det att om svaret blir noll eller nära noll 

överensstämmer de faktiska och förväntade periodiseringarna. För att kunna bestämma en 

skiljelinje mellan ”låga” och ”höga” oväntade periodiseringar, då vi inte funnit någon specifik 

gräns, har vi beräknat medianen. Vi har därefter kodat dem och för 2005 har de som 

överstiger 0,132 benämnts 1 och de som understiger 0,132 benämnts 0. Sedan gjorde vi ett 

”Independent-Samples t-test” där vi haft 1 som grupp ett (alltså där oväntade periodiseringar 

är högre än medianen) och 0 som grupp 2. Kodning av 2004 års beroende variabel har gjort 

utifrån median på 0,128. 

 

3.5.4 Linjär regression 

I en regressionsmodell ingår beroende samt oberoende variabel/variabler. En 

regressionsmodell kan både vara av enkel och multipel karaktär. I en multipel 

regressionsanalys ingår fler än en oberoende variabel. Med oberoende variabler menas en 

eller flera faktorer som används för att förklara den beroende variabeln. 
142

  

 

I de linjära regressionsmodellerna vi gjort har vi till en början granskat modellens 

signifikansnivå i ANOVA-tabellen och förklaringsgraden (Adjusted R Square). Detta för att 

kontrollera om modellen är signifikant och om vi överhuvudtaget kan uttala oss om resultatet 

i modellen. Vi har i resultatdelen redovisat modeller som inte är signifikanta 2004 eftersom vi 

vill visa skillnaden mellan 2004 och 2005. Eftersom vi i de fyra första modellerna för 2004 

inte fick någon signifikans testade vi att eliminera variabler för att få en signifikant modell 

även det året. Tillvägagångssätt beskrivs närmare i resultatkapitlet. Vi har tydligt redovisat 

modellernas signifikanser och förklaringsgrad. Sedan har vi kontrollerat variablernas 

signifikans och deras riktningskoefficient. 

 

Signifikansnivå understigande 1 % visar på ett starkt samband vilket betyder att nollhypotesen 

kan förkastas. Ifall signifikansen överstiger 1 % men understiger 5 % kan man fortfarande 

förkasta den uppställda nollhypotesen då det ändå finns ett starkt samband. Det är däremot 

inte ett statistiskt signifikant samband och det föreligger endast svaga indikationer på att 

nollhypotesen skulle kunna förkastas om signifikansen överstiger 5 % men understiger 10 

%.
143

  

 

Vi har i vår studie, vad gäller signifikans, främst haft gränser om 1- eller 5 % (99 % 

respektive 95 % konfidensintervall). Vi har också kommenterat resultat som ligger inom en 

signifikansnivå på 10 %, men där uttalanden sker med stor försiktighet.  
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3.6 Källkritik 

Det är viktigt att vara kritisk och förstå risken med att använda sig av information som finns 

tillgänglig i form av sekundärdata. Det finns alltid en risk med att dessa kan vara vinklade, 

ofullständiga eller partiska. Dessa nämnda problem är endast ett litet urval av den problematik 

som användare av sekundärkällor måste vara medvetna om.
144

 Som läsare skall man reflektera 

över gjorda påståenden och inte bara svälja det som sägs
145

. Här nedan följer våra 

ställningstaganden och reflektioner till de källor som använts i denna studie. För enkelhetens 

skull har vi delat upp denna kritik på två skilda områden, årsredovisningar och övriga 

sekundärkällor. 

 

3.6.1 Årsredovisningar 

I denna studie ligger information hämtade från årsredovisningar till grund för den genomförda 

undersökningen. Det är därför av stor vikt att data hämtade från dessa är pålitliga och riktiga. 

Eftersom innehållet i årsredovisningar följer lagar och rekommendationer, såsom 

Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets Rekommendationer, anser vi att detta är 

pålitligt. Generellt skulle man kunna tänka sig att årsredovisningar kan vara vinklade, då det 

är företagen själva som upprättar dem och möjligtvis vill visa en bra bild av sin verksamhet. 

Som underlag till den empiriska studien har vi hämtat mycket information från 

resultaträkning, balansräkning samt noter till dessa. På grundval av de lagar och regler som 

omger dessa uppgifter finner vi materialet trovärdigt. Dessutom granskas företagens 

räkenskaper av revisorer, varför vi anser att trovärdigheten för dessa rapporter styrks 

ytterligare. Som det står i boken Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 

så ska man kunna lita på att företagens årsredovisningar innehåller korrekta uppgifter
146

. När 

det gäller aktualitet har vi valt att begränsa oss fram till och med 2005. Detta har vi gjort på 

grund av att många företag som finns med i vår studie vid denna tidpunkt ännu inte hade 

offentliggjort 2006 års rapporter vid tidpunkten för datainsamlingen. Ifall vi valt att utgå från 

2006 hade detta skapat problem eftersom vi varit tvungna att välja bort många företag då de 

ännu inte släppt de senaste rapporterna vid den aktuella tidpunkten för vårt urval. I studiens 

slutskede hade alla 2006 års årsredovisningar kommit in och dessutom även ett antal av 2007 

års redovisningar. Men vi anser inte att detta kommer att påverka våra resultat i alltför stor 

omfattning då regleringen mellan år 2005 och 2006 inte har ändrats i någon större 

utsträckning för mindre bolag. 

 

3.6.2 Övriga sekundärkällor 

Utöver den litteratur som vi använt för att beskriva lagregleringen inom revisionsområdet har 

vi försökt använda oss av vetenskapliga artiklar i så stor utsträckning som möjligt till vår 

teoretiska referensram. Dessa artiklar är granskade och därmed kvalitetssäkrade varvid vi 

anser att de bidrar till att höja trovärdigheten för vår studie. Somliga av dessa artiklar är 

skrivna under tidigt 80- och 90-tal. Visserligen skulle nyare artiklar kunna användas men 

eftersom den forskning som bedrivits under 2000-talet till stor del bygger på dessa tidigare 

artiklar anser vi att det är bättre att gå till ursprungskällan.  
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Vi har i vårt teoretiska kapitel refererat till utredningar som utförts på uppdrag av regeringen. 

Då dessa ligger som grund för utveckling, ändring och implementering av nya lagar finner vi 

att de har god användbarhet och aktualitet i vår forskning. 

 

Den metodlitteratur som vi använt oss av är både kvantitativt och kvalitativt inriktade, med 

fokus på den först nämnda. Dessa har främst varit litteratur riktat mot företagsekonomisk 

forskning, men mer allmän betraktad metodlitteratur har också använts. Kritik som kan riktas 

mot några av dem, som exempelvis Lundahl och Skärvad är att deras böcker är några år 

gamla. Vi vill dock påpeka att vi ser att många metodologiska frågor inte är bundna av tid.  

 

3.7 Förförståelse 

Vi som skriver denna uppsats har olika bakgrund och ingång i studien. Det vi dock vill 

framhålla är att vi båda jobbar med revision. Det är svårt att säga hur det påverkat studiens 

utformning, men vi ser att det i vårt uppsatsarbete kan ha inverkat på våra teoretiska val, val 

av referenslitteratur och färgat de slutsatser vi kommit fram till.   

 

 



4 Resultat 

4.1 Beskrivande statistik 

Nedan presenteras en modell med beskrivande statistik, för 2004 och 2005 för de 

kontinuerliga variablerna. I denna modell är extremvärdena borttagna och antalet 

observationer skiljer sig därmed. I kolumnen N kan det utläsas antalet observationer som 

finns i det material som vi sedan använder till våra modeller, T-testet samt linjära 

regressionsmodeller. Ur modellen nedan kan även utläsas lägsta och högsta observerade 

värdet som återfinns i vårt material för den beroende variabeln samt för de oberoende som är 

kontinuerliga.  
      

Descriptive statistics           

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Oväntade periodiseringar     

2004 89 0,003 0,665 0,160 0,1384 

2005 89 0,006 0,915 0,195 0,1828 

Andel konsultarvode      

2004 90 0 0,911 0,320 0,2944 

2005 90 0 0,885 0,326 0,2939 

Avkastning totalt kapital      

2004 90 -1,508 2,557 0,088 0,3477 

2005 89 -2,064 0,819 0,081 0,2930 

Soliditet      

2004 88 -0,247 0.9613 0,286 0,4351 

2005 89 -0,461 0,819 0,279 0,2178 

Skuldsättningsgrad      

2004 90 -35,45 27,368 3,495 7,7194 

2005 90 -8,004 56,043 5,284 8,9122 

lnOmsättning      

2004 90 14,454 19,289 16,946 0,9700 

2005 90 15,014 19,433 17.072 0,8707 

lnBalansomslutning      

2004 90 14,177 18,798 16,060 0,9366 

2005 90 14,205 18,48 16,145 0,9505 

      

 

4.2 T-test 

I detta test har vi undersökt de kontinuerliga variablerna enskilt mot oväntade periodiseringar. 

En närmare förklaring till hur vi har gått tillväga, och då speciellt med den beroende 

variabeln, finns att läsa i metodkapitlet. För att friska upp minnet kan vi dock nämna att den 

beroende variabeln här till skillnad från de övriga modellerna är kodad. Kodningen innebär att 

om den beroende variabeln för 2004 är över 0,128 är den kodad till 1 annars är den 0. 

Motsvarande gräns för 2005 är 0,132.  

 

 

 



     

Independent Samples T Test       

  2004 2005 

  t Sig. t Sig. 

Andel konsultarvode -0,331 0,741 0,836 0,405 

Avkastning totalt kapital -1,653 0,102 -1,819 0,072 

Soliditet 0,300 0,765 -1,265 0,209 

Skuldsättningsgrad -0,071 0,944 0,539 0,591 

lnOmsättning 0,456 0,094 1,015 0,313 

lnBalansomslutning 1,868 0,065 1,383 0,170 

     

 

I detta test är två variabeler signifikanta på 90 % konfidensintervall för 2004, lnOmsättning 

och lnBalansomslutning. Under 2005 finner vi en signifikant variabel, avkastning på totalt 

kapital, även denna på 90 % konfidensintervall. Sambandet mellan lnBalansomslutning och 

oväntade periodiseringar är positivt i t-testet vilket tyder på att det finns ett samband mellan 

hög balansomslutning och högre oväntade periodiseringar. Sambandet mellan avkastning på 

totalt kapital och oväntade periodiseringar är negativt vilket tyder på att en högre avkastning 

leder till högre kvalitet. Noteras bör att vi i båda fallen endast kan tyda ett signifikant 

samband ett av åren. Huruvida ett samband finns mellan dessa två oberoende variabler och 

den beroende i en linjär regressionsmodell kommer att redovisas här nedan.   

 

4.3 Regression 

I detta skede av resultatsammanställningen har vi börjat med att upprätta regressionsmodeller 

som innehåller alla oberoende variabler. Det som skiljer modell 1, 2, 3 och 4 åt är att vi inte 

vill ha två mått på företagens storlek, det vill säga omsättning och balansomslutning, i samma 

modeller. Vi vill heller inte ha soliditet och skuldsättningsgrad i samma modell då de har en 

nära koppling till varandra. Detta har resulterat i fyra regressionsmodeller för att täcka alla 

kombinationer av de måtten. I överskriften till modellerna 1 till 4 anger vi vilken kombination 

av de nämnda måtten som använts. I övrigt är det samma oberoendevariabler i de fyra 

nästkommande modellerna, andel konsultarvode, avkastning på totalt kapital, big 4 och 

bransch. I alla modeller som behandlar linjär regression har vi utifrån modellerna som skapats 

i SPSS valt att redovisa förklaringsgrad för modellen (Adjusted R Square), 

riktningskoefficienten (B), och signifikansnivåerna för både modellerna (ANOVA
b
; Model, 

Sig.) och för de oberoende variablerna (Sig.), allt detta för både 2004 och 2005. 

 



Modell 1 (Soliditet och lnOmsättning) 
     

Linear Regression       

Modell 1 2004 2005 

  B Sig. B Sig.  

Andel konsultarvode -0,014 0,798 -0,014 0,823 

Avkastning totalt kapital -0,045 0,376 -0,099 0,328 

Soliditet 0,020 0,792 -0,117 0,172 

lnOmsättning 0,005 0,758 0,004 0,869 

Big 4 -0,002 0,938 0,045 0,210 

Detaljhandel -0,084 0,029 0,192 0,000 

Databransch -0,051 0,183 0,017 0,691 

Adjusted R Square -0,012 0,218 

ANOVAb; Model, Sig. 0,542 0,000 

          

År 2004 är modellen inte signifikant (0,542) till skillnad från 2005 då signifikansen är 0,000. 

Förklaringsgraden för 2004 är -1,2 %, vilket är betydligt lägre än 2005 års förklaringsgrad på 

21,8 %. Andelen konsultarvode är inte signifikant något av åren, med en signifikansnivå på 

0,823 för 2005. Detaljhandel är den enda oberoende variabeln som är signifikant (med ett 

positivt B) i denna första upprättade modell (0,000).  

 

 

Modell 2 (Soliditet och lnBalansomslutning) 
     

Linear Regression       

Modell 2 2004 2005 

  B Sig. B Sig.  

Andel konsultarvode -0,012 0,818 -0,011 0,858 

Avkastning totalt kapital -0,036 0,484 -0,112 0,256 

Soliditet 0,011 0,882 -0,128 0,129 

lnBalansomslutning 0,013 0,447 0,034 0,073 

Big 4 -0,004 0,892 0,038 0,276 

Detaljhandel -0,080 0,037 0,200 0,000 

Databransch -0,046 0,230 0,034 0,437 

Adjusted R Square -0,005 0,249 

ANOVAb; Model, Sig. 0,485 0,000 

          

Inte heller här är modellen för år 2004 signifikant (0,485). För år 2005 ser signifikansen för 

modellen likadan ut som föregående modell (0,000), däremot har modellens förklaringsgrad 

ökat från 21,8 % till 24,9 %.  För år 2004 finns nu en oberoende variabel som är signifikant, 

”Detaljhandel” (med ett negativt samband), men som nyss nämnts är modellen inte 

signifikant. För det andra observationsåret kan vi finna att det nu finns två oberoende 

variabler som är signifikanta, förutom detaljhandel som även fanns med i föregående modell 

är även lnBalansomslutning signifikant och då på 90 % konfidensintervall. Precis som i 

föregående modell har detaljhandel ett positivt B. LnBalansomslutning har ett positivt 

samband med oväntade periodiseringar. 

 

 



Modell 3 (Skuldsättningsgrad och lnBalansomslutning) 
     

Linear Regression       

Modell 3 2004 2005 

  B Sig. B Sig.  

Andel konsultarvode -0,013 0,809 0,006 0,911 

Avkastning totalt kapital -0,034 0,438 -0,142 0,017 

Skuldsättningsgrad -0,002 0,295 0,004 0,055 

lnBalansomslutning 0,012 0,455 0,031 0,092 

Big 4 -0,001 0,980 0,042 0,216 

Detaljhandel -0,077 0,037 0,203 0,000 

Databransch -0,048 0,205 0,044 0,303 

Adjusted R Square 0,013 0,282 

ANOVAb; Model, Sig. 0,332 0,000 

          

Denna modell är den som har högst förklaringsgrad samt flest oberoende variabler som är 

signifikanta av de modeller som vi upprättat för år 2005. Förklaringsgraden ligger på 28,2 % 

och modellen är signifikant (0,000). För år 2004 är modellen inte signifikant (0,332), vilket 

innebär att vi inte kommer att använda oss av resultaten av denna modell som stöd för vidare 

analys för året 2004. Det bör poängteras att detta är den modell som är närmast ett signifikant 

resultat för alla de modeller som upprättats för 2004.  

 

Från modellen för 2005 kan vi utläsa att det finns en oberoende variabel, detaljhandel, som är 

signifikant på 99 % konfidensintervall. På 95 % konfidensintervall är avkastning på totalt 

kapital signifikant medan det på 90 % konfidensintervall återfinns två oberoende variabler, 

skuldsättningsgrad och lnBalansomslutning, som är signifikanta. Av de oberoende som är 

signifikanta för år 2005 har detaljhandel, skuldsättningsgrad och lnBalansomslutning ett 

positivt samband medan avkastning på totalt kapital har ett negativt samband med oväntade 

periodiseringar. 

 

 

Modell 4 (Skuldsättningsgrad och lnOmsättning) 
     

Linear Regression       

Modell 4 2004 2005 

  B Sig. B Sig.  

Andel konsultarvode -0,013 0,802 0,004 0,948 

Avkastning totalt kapital -0,042 0,332 -0,138 0,026 

Skuldsättningsgrad -0,002 0,260 0,004 0,056 

lnOmsättning 0,007 0,688 0,005 0,812 

Big 4 0,000 0,995 0,048 0,173 

Detaljhandel -0,081 0,028 0,197 0,000 

Databransch -0,051 0,170 0,031 0,473 

Adjusted R Square 0,008 0,257 

ANOVAb; Model, Sig. 0,369 0,000 

     

Återigen är modellen för 2004 ej signifikant (0,0369), förklaringsgraden ligger på 0,8 %. 

Fortsatt så är modellen signifikant för 2005 men där förklaringsgraden sjunkit en aning 

jämfört med modell 3 (25,7 % jämfört med 28,2 %). Den oberoende variabel som är 



signifikant på 99 % konfidensintervall är detaljhandel. Avkastning på totalt kapital är 

signifikant på 95 % konfidensintervall och signifikant på 90 % konfidensintervall är 

skuldsättningsgrad. De samband, positiva eller negativa, som finns nämnda i de tidigare 

modellerna ser likadana ut även för denna modell. Den enda variabel under 2005 som har ett 

negativt samband är således avkastning på totalt kapital.  

 

4.3.1 Regression efter de fyra första regressionsanalyserna 

Efter att vi genomfört de fyra första regressionsanalyserna kan vi konstatera att vi inte funnit 

en signifikant modell för 2004. För att se om vi kan lyckas få fram en signifikant modell har 

vi testat att stegvis eliminera variabler med sämst signifikans
147

. Vi har utgått ifrån modell 3 

eftersom den hade minst insignifikant signifikansnivå för 2004 samt bäst förklaringsgrad 

2005. För att tydliggöra vårt förfaringssätt har vi valt att presentera de genomförda stegen i 

punktform.    

 

 Big 4 - Den första variabeln som valdes bort är Big 4 då den hade sämst 

signifikansnivå, se modell 3. Vi genomförde således en ny linjär regression och erhöll 

en ny modell utan Big 4 men med de övriga variabler som även återfinns i den modell 

vi utgick ifrån. Modellens signifikansnivå förbättrades något men fortfarande var den 

långt ifrån signifikant (till 23,4). 

 

 Konsultarvode - Efter att Big 4 var borttaget kunde vi konstatera att andelen 

konsultarvode var nästa variabel med sämst signifikansnivå. Eftersom det är denna vi 

är intresserad av ville vi helst inte eliminera den i detta tidiga stadium. För att se hur 

resultatet förändrades testade vi att byta ut skuldsättningsgrad mot soliditet respektive 

balansomslutning mot omsättning. Ingen av dessa åtgärder resulterade i en mer 

signifikant modell utan tvärtom så försämrades modellens signifikansnivå, vi ändrade 

därför tillbaka till skuldsättningsgrad och balansomslutning. Vårt nästa steg fick då bli 

att eliminera andelen konsultarvode. Efter denna åtgärd var modellen för 2004 

fortfarande inte signifikant men värdet började närma sig 90 % konfidensintervall 

(15,4 %).  

 

 Avkastning totalt kapital – Tredje steget i processen att uppnå en signifikant modell 

var att eliminera Rt. Trots denna eliminering kunde vi fastställa att modellen inte var 

signifikant. Modellens signifikans uppgick då till 11,1 %. 

 

 LnBalansomslutning – Den sista variabeln som eliminerades var lnBalansomslutning, i 

detta läge hamnade signifikansnivån på modellen inom det 90 % konfidensintervallet 

(8,3 %). De variabler som ingår i den modell 5 är Detaljhandel, databransch samt 

skuldsättningsgrad, varav detaljhandel var den enda som var signifikant. Modellen har 

dock en väldigt låg förklaringsgrad. 
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Modell 5 
   

Linear Regression   

Modell 5 2004 

  B Sig. 

Skuldsättningsgrad -0,002 0,246 

Detaljhandel -0,079 0,027 

Databransch -0,052 0,205 

Adjusted R Square 0,042 

ANOVAb; Model, Sig. 0,083 

      

Som ovan nämnts hamnar modellens signifikansnivå på 8,3 %. Modellens förklaringsgrad 

ligger på 4,2 %, vilket vi anser kan bero på bland annat av att de är väldigt få variabler i denna 

modell. Av de oberoende variabler är det enbart Detaljhandel som är signifikant (0,027). Vi 

kommer inte att dra allt för stora slutsatser av denna modell utan konstaterar att det kan finnas 

ett visst samband mellan bransch och oväntade periodiseringar. Däremot fick vi inte modellen 

signifikant med konsultarvoden som en av de oberoende variablerna för år 2004.  

 

4.4  Hypotesprövning 

För att återkoppla till hypoteserna uppställda i metodkapitlet upprepar vi dem nedan; 

 

H0: Det existerar inte ett samband mellan andelen konsultarvode i förhållande till det totala 

arvodet och redovisningskvalitet. 

 

HA: Det existerar ett samband mellan andelen rådgivningsarvode i förhållande till det totala 

arvodet och redovisningskvalitet. 

 

Utifrån det resultat som redovisats ovan, både i t-testet och i regressionsmodellerna, finner vi 

inget stöd som kan ligga till grund för att förkasta nollhypotesen. Vi har inte funnit något 

signifikant samband under 2005 mellan andelen konsultarvode och oväntade periodiseringar i 

varken 99 %, 95 % eller 90 % konfidensintervall. Men vi vill också nämna att våra modeller 

under 2004 inte var signifikanta och att vi inte hittat någon förklaring till det. 

 

Tidigare forskning av Frankel visar att det ekonomiska beroendet till klienten är högt om 

andelen konsultarvode är högt vilket kan tolkas som att revisorns oberoende är hotat och att 

det därmed finns risk för att redovisningskvalitén är lägre.
148

 Antle och Svanström fann 

däremot bevis för att ett högt konsultarvode snarare ökar redovisningskvalitén
149

. Svanströms 

resultat hade ett signifikant samband på 90 % konfidensintervall.
150

. 

 

Forskare som Ashbaugh, Reynolds och Chung har inte hittat ett signifikant samband mellan 

ett företags oväntade periodiseringar och redovisningskvalité
151

. Vårt resultat samstämmer 
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med de sist nämnda forskarna då vi likt dem inte funnit ett signifikant samband mellan ett 

företags oväntade periodiseringar och redovisningskvalité. Varför resultaten skiljer sig så 

markant mellan de olika undersökningarna kan vi bara spekulera i. Skillnaderna skulle till 

exempel kunna bero på att företagen som ingår i undersökningen skiljer sig åt när det gäller 

exempelvis storlek och bransch. Undersökningen kan också skilja sig åt på så sätt att de är 

genomförda i olika länder och att annan urvalsstorlek använts. Till exempel har Antle 

undersökt bolag som är verksamma i Storbritannien medan Frankels studie omfattar bolag 

som är stationerade i USA. Detta kan ha en viss påverkan på forskningsresultatet.  

 

Ur vår synvinkel är Svanströms forskning mycket intressant då även den är utförd på svenska 

aktiebolag men hans urval skiljer sig bland annat på så sätt att företagen i hans undersökning 

är i storleksordningen 10-249 anställda. Dessutom är hans stickprov betydligt större, han har 

undersökt omkring 900 företag jämfört med våra 90
152

. 

 

I tidigare forskning, av bland annat Defond, har det framhållits att en högre grad av 

rådgivning kan leda till att revisorns oberoende kan komma att hotas. Till detta ändamål har 

bland annat analysmodellen tagits fram för att testa ifall det finns någon risk att revisorns 

oberoende kan vara hotat. Vi har dock inte funnit några samband som tyder på att 

redovisningskvalitén skulle bli sämre med högre grad av rådgivning och därmed hota 

revisorns oberoende.  

 

Om vi kopplar till nuvarande lagregleringsdiskussioner som regeringen tar anspråk i 

proposition 2005/06:97 så är det intressant att vi inte funnit något samband som tyder på att 

redovisningskvalitén skulle bli sämre med en högre grad rådgivning. Regeringen ser att det 

finns hot som kan inskränka på revisorns oberoende genom förekomsten av kombiuppdrag. 

Vidare säger regeringen att redovisningskvalité bör vara vägledande vid utformningen av den 

lagstiftning som kretsar kring revisorns oberoende
153

. Med stöd av våra forskningsresultat 

finner vi inte stöd för den åsikt som regeringen ger yttryck för, då vi inte hittat ett samband 

som tyder på att redovisningskvalitén skulle bli lidande av tillhandahållandet av 

rådgivningstjänster.   

 

4.5  Oberoende variabler/kontrollvariabler 

I detta avsnitt sammanfattas de modeller som presenterats tidigare i denna del, modell 1-5. 

Vidare förs resonemang och analyser kring vårt resultat samt görs kopplingar till teorin. Först 

kommer vi att presentera de oberoende variabler där ett signifikant samband återfinns i de 

presenterade modellerna 1-4. Därefter redovisas och diskuteras, utifrån tidigare forskning, de 

variabler där inget samband återfanns i modellerna. 

 

Vi kan börja med att konstatera att alla de fyra modeller som upprättades för 2005 är 

signifikanta. För 2004 var vi tvungna att eliminera väldigt många oberoende variabler innan 

vi fick en signifikant modell och då var förklaringsgraden låg. Med bakgrund av det kommer 

vi inte att analysera 2004 utan istället använda oss av 2005 års resultat. Vi kommer främst att 
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ha modell 3 som utgångspunkt då den har bäst förklaringsgrad och modellens oberoende 

variabler har bäst signifikans.  

 

4.5.1 Bransch 

Vi har funnit att en oberoende variabel, detaljhandel, är signifikant på 99 % konfidensintervall 

i modell 3 för 2005. Värdet på B är positivt vilket innebär att det finns en signifikant högre 

risk att de oväntade periodiseringarna är högre i branschen detaljhandel än vad de är i industri. 

I samband med detta vill vi nämna att antalet observationer blir få i varje bransch då antalet 

totala observationer är 90 vilket leder till att antalet observationer från varje bransch endast 

blir 30 (inklusive extremvärden). Vi har inte hittat någon tidigare forskning som kopplar ihop 

branschtillhörighet till oväntade periodiseringar och kvalitet. Till skillnad från detaljhandeln 

hittar vi inget signifikant samband för databranschen. Vid avsaknad av tidigare forskning och 

där en av våra modeller inte är signifikant (2004) är nästkommande analys spekulation och 

skall därför ses som intressanta iakttagelser för framtida forskning. Vi tror att de resultat vi 

fått fram för år 2005, där det finns tendens till att det finns signifikant högre risk att 

redovisningskvalitén är sämre i detaljhandel än vad det är i industri, kan bero på att det i 

detaljhandelsbranschen finns större möjlighet till att styra sitt resultat än i industribranschen. 

Detta uttalande grundar sig i att varulagret oftast är stort i företag som verkar inom 

detaljhandeln än industri och därmed kan företag inom detaljhandeln manipulera sitt resultat 

med hjälp av denna periodiseringspost. Denna balanspost är även den som är mest 

svårvärderade och därmed kan det även smyga med fel som inte är av avsikt att finnas med av 

företag som vill göra rätt ifrån sig.  

 

4.5.2  Räntabilitet på totalt kapital (Rt) 

Räntabilitet på totalt kapital är signifikant på 95 % konfidensintervall i modell 3 för 2005. 

Detta är den enda oberoende variabel som har ett negativt samband med den beroende 

variabeln. Sambandet visar att en högre avkastning på det totala kapitalet innebär att de 

oväntade periodiseringarna är lägre.  

 

Forskning av Svanström visar att redovisningskvalitén är högre i företag med ett högt Rt, men 

tillägger att det är en slutsats som ska ses med viss försiktighet då han inte fann signifikans i 

en modell som var kopplad till om företaget redovisade en förlust.
154

 Vårt resultat 

överensstämmer med Svanströms resultat i och med att vi hittar ett negativt samband mellan 

Rt och oväntade periodiseringar. Detta kan således betyda att bolag med god lönsamhet har en 

lägre grad av oväntade periodiseringar och därmed redovisar ett uppriktigare resultat än bolag 

med sämre lönsamhet. 

 

4.5.3 Skuldsättningsgrad, Soliditet och storleksmått 

Två oberoende variabler, skuldsättningsgrad och lnBalansomslutning, har signifikanser som 

ligger inom ett 90 % konfidensintervall i modell 3 för 2005. Båda variablerna har ett positivt 

samband med den beroende variabeln, det vill säga att ökade värden på dessa oberoende 

variabler innebär att värdet på oväntade periodiseringar också är högre. Eftersom resultatet 

ligger inom 90 % konfidensintervall anser vi att det finns ett svagt stöd men inte fullständigt 

statistiskt signifikant samband. 
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I modell 1 och 2 för 2005 är en av de oberoende variablerna soliditet, men vi har inte funnit 

något signifikant samband mellan soliditet och oväntade periodiseringar. I modell 1 och 4 för 

2005 har lnOmsättning ingått som oberoende variabel, som ett mått på företagens storlek 

istället för balansomslutning, men den variabeln hade inte en signifikans inom det 90 % 

konfidensintervallet. 

 

Soliditet och skuldsättningsgrad har ett nära förhållande till varandra men trots det finner vi 

ett svagt stöd för skuldsättningsgrad men inget stöd alls för den beroende variabeln och 

soliditet.  

 

Svanströms forskning visar på ett negativt signifikant samband mellan oväntade 

periodiseringar och soliditet vilket tyder på att redovisningskvalitén är hög för företag med 

hög soliditet. Detta stöds i forskning av Defond.
 155

 

 

Vi tolkar detta som att vårt resultat tyder på att ett företag som har en lägre grad av extern 

belåning visar på en högre grad av redovisningskvalitet, likt Svanström och Defonds 

slutsatser. Detta skulle kunna tyda på att de företag som har större press från externa 

intressenter också har högre oväntade periodiseringar. Detta skulle även kunna kopplas till 

lönsamhetsmåttet Rt, vilket betyder att de företag som uppvisar en högre lönsamhet troligen 

också har en högre soliditet än de företag som uppvisar en lägre lönsamhet.  

 

Omsättning och balansomslutning är kopplat till ett företags storlek då höga värden av båda 

indikerar ett stort företag. Genom att använda storleksmått som kontrollvariabler får vår 

modell högre förklaringsgrad
156

. Andra storleksmått som kan användas är till exempel antalet 

anställda, vilket till exempel Svanström använt i sin undersökning
157

.  

 

4.5.4 Big-4 

För variabeln Big 4 har vi inte funnit något signifikant samband i vår studie. Om man jämför 

med tidigare studier så har till exempel Lennox och Deangelo kommit till slutsatsen att större 

revisionsbyråer håller högre kvalitet på revisionerna än vad mindre revisionsbyråer gör. 

Lennox förklaring är att det bland annat beror på att större byråer har ett större 

pengaincitament än mindre revisionsbyråer samt att de måste hålla ett gott rykte som pålitlig 

revisor med kvalitativa tjänster.
158

 Den undersökningen är genomförd i Storbritannien, och 

sambandet mellan revisionskvalitet och Big 4 behöver därför inte se likadant ut i Sverige. 

Även att undersökningen av Lennox och Deangelo behandlar börsnoterade bolag tror vi kan 

ha en inverkan på att deras resultat skiljer sig från våra. Hos mindre bolag och det enskilda 

klientföretaget finns inte samma ekonomiska beroende för revisionsbyråerna vilket kan 

inverka positivt på revisorns oberoendeställning vilket kan göra att byråerna håller en högre 

revisionskvalitet. 
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En annan orsak som kan ha påverkat på att vi inte funnit några samband mellan 

redovisningskvalitet och val av revisionsbyrå är att de forskningar vi presenterat ovan har 

några år på nacken och att det har hänt en del i revisionsbranschen sedan dessa forskningar 

utfördes.  

 



5 Slutsatser 
 

Vi vill börja denna del med att återkoppla till studiens syfte och problematisering som ställdes 

upp i studiens inledande del.  

 

Vårt syfte är att undersöka ifall redovisningskvaliteten i svenska aktiebolag med 10-49 

anställda har ett samband med storleken på konsultarvodet i förhållande till det totala arvodet 

till revisionsbyrån. Vi har också undersökt kontrollvariabler och deras samband med den 

beroende variabeln redovisningskvalité. Som ett mått på redovisningskvalité har vi använt oss 

av oväntade periodiseringar beräknade utifrån en modifierad Jones (1991) modell. Vi har 

undersökt 90 företag i tre olika branscher; industribransch, databransch och detaljhandel. Vi 

kommer nu att redogöra för våra slutresultat och börjar med att påminna om de hypoteser vi 

ställt upp i vår undersökning: 

 

H0: Det existerar inte ett samband mellan andelen rådgivningsarvode i 

förhållande till det totala arvodet och redovisningskvalité. 

 

HA: Det existerar ett samband mellan andelen rådgivningsarvode i 

förhållande till det totala arvodet och redovisningskvalité. 

 

Vi har i vår undersökning inte funnit något signifikant samband mellan andelen 

rådgivningsarvode och oväntade periodiseringar. Vi kan därför inte förkasta nollhypotesen. Vi 

vill här framhålla att våra modeller skiljer sig avsevärt mellan åren på så vis att vi inte fann 

någon signifikant modell för 2004 men att modellerna för 2005 visade sig vara signifikanta. 

Vi kan därför inte uttala oss om 2004 utan alla slutsatser baseras på 2005 års resultat.   

 

Utöver andelen konsultarvode fann vi heller inga signifikanta samband mellan Big 4, 

databransch, lnOmsättning och soliditet i förhållande till oväntade periodiseringar. Dessa fyra 

nämnda variabler var i vår undersökning kontrollvariabler. 

 

Vi har funnit signifikanta samband mellan vår beroende variabel och kontrollvariablerna 

avkastning på totalt kapital respektive detaljhandel.  

 

De kontrollvariabler som vi funnit ett svagt stöd för på, 90 % konfidensintervall, är 

skuldsättningsgrad samt lnBalansomslutning.  

 

Sammanfattningsvis har vi inte funnit ett samband mellan rådgivningsarvodets storlek och 

redovisningskvalité. Vi vill dock inte utifrån dessa studieresultat generalisera våra resultat för 

hela populationen
159

, vidare diskussion i sanningskriterier, utan denna studie kan bidra till 

intressanta iakttagelser för fortsatt forskning.  

   

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Ett tips till dem som skall utföra en liknande studie är att utöka antalet företag som ingår i 

studien då vi i vår uppsats upplevt att ett större urval skulle ha inneburit större möjligheter till 

en mer omfattande analys och eventuellt generalisera våra resultat.  
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Ett annat förslag är att göra en liknande studie, med redan föreslagna ändringar, över fler år. 

Detta tycker vi skulle vara intressant för att kunna analysera skillnaderna eller likheterna 

mellan åren. I vår undersökning blev modellerna för 2004 inte signifikanta och därför kunde 

vi inte göra jämförelser mellan åren. Det skulle vara intressant att se hur resultaten skulle se ut 

för exempelvis 2006-2008. 

 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av andelen rådgivningsarvode i förhållande till 

det totala arvodet till revisionsbyrån. Vi föreslår att man skulle kunna komplettera det måttet 

med att använda logaritmen av rådgivningsarvodet för att utvärdera skillnader och likheter i 

det resultatet.  

 

Förändringen av revisionsplikten kan också komma att inverka på en studie som vår och vi 

anser att det skulle vara intressant att i framtiden genomföra en studie som behandlar samma 

ämnesområde, när förändringarna av revisionsplikten genomförts, för att se ifall resultaten är 

annorlunda jämfört med tidigare forskning. 

 



6 Sanningskriterier 
Det finns olika kriterier som kan användas vid utvärdering av en undersökning. Till exempel 

nämns reliabilitet, replikation och validitet som några bedömningskriterier
160

. Vi kommer att 

använda dessa och deras generaliserbarhet i vår bedömning. 

 

6.1 Reliabilitet och replikation 

Reliabilitet och replikation är två kriterier som liknar varandra. Reliabilitet handlar bland 

annat om de använda måttens stabilitet, det vill säga hur resultatet från måtten 

överensstämmer om undersökningen genomförts vid flera olika tillfällen.
161

 Replikation 

handlar om att återupprepa en tidigare genomförd studie. Vilket innebär att studiens 

tillvägagångssätt måste återges.
162

. 

 

Vi har i vår studie på ett så tydligt sätt som möjligt redogjort för vårt tillvägagångssätt. Vi har 

både i vår metod- och resultatdel ansträngt oss för att visa hur vi nått vårt resultat. Vi anser 

därför att det är möjligt för andra att genomföra studien igen. 

 

Vi har i vår undersökning utgått från sekundärdata i form av årsredovisningar. Vi har använt 

oss av information från årsredovisningar från 2003, 2004 och 2005, där vi till exempel fått 

information om storlek på företagens skulder, tillgångar och omsättning. Detta är material 

som inte skulle förändras om studien genomfördes vid något annat tillfälle med samma 

rapporter som grund för data till variablerna. Vi har också redogjort för hur vi räknat ut våra 

variabler, vilket ytterligare stärker möjligheten för andra att replikera studien.  

 

6.2 Validitet 

Validitet handlar om ifall ”… indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen 

mäter just det begreppet.”.
163

 

 

Som tidigare nämnts har modellen som använts som beroende variabel utstått kritik. Modellen 

kan till exempel inte till fullo särskilja oväntade periodiseringar från väntade 

periodiseringar
164

. Detta måste beaktas utifrån våra resultat och slutsatser eftersom det kan 

medföra att validiteten försämras, då det innebär att måttet inte representerar det som ska 

mätas fullt ut. Å andra sidan är det inte enkelt att finna alternativmått och det faktum att 

modellen är etablerad inom den forskning som bedrivs inom området oväntade 

periodiseringar och redovisningskvalité.  

 

6.3 Generaliserbarhet 

Generalisering handlar om huruvida undersökningens resultat kan överföras på andra än de 

undersökningsobjekt som ingått i studien. För att kunna generalisera till resten av 

populationen måste urvalet vara representativt. För att kunna frambringa ett representativt 
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urval är sannolikhetsurval en viktig metod, men inte ens den tekniken kan säkerställa att det 

inte förekommer ”skevheter” som kan leda till att urvalet inte är representativt.
165

 

 

I vår studie har vi använt oss av ett systematiskt och stratifierat slumpmässigt urval. Vi har 

undersökt företag mellan 10-49 anställda, från tre olika branscher och tre olika regioner. I 

detta urval finns cirka 11 500 företag som vi enbart valt ut 90 företag från. Skillnaden mellan 

bolag i detta urval kan vara väldigt stora och med vårt urval fångar vi endast upp ett fåtal av 

företagens förhållanden. Vi har, efter att vi genomfört studien, reflekterat över vår 

urvalsprocess. I tabell 1 har vi redogjort för antalet företag i varje stratum, och vi kan där se 

att antalet som ingår skiljer sig markant. Vi har ur varje strata systematiskt valt ut 10 företag, 

vilket till exempel innebär att var sjunde dataföretag i Norrland ingår, jämfört med att var 

443:e industriföretag i Götaland. Detta gör att vi inte kan generalisera våra resultat för en 

större population, vi finner dock att våra resultat bidrar med intressanta iakttagelser för 

fortsatt forskning.  
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8 Bilaga 1 
 

8.1 Modell 1 – Revisorslagens analysmodell 21 paragrafen 

 

 Egenintressehot: Revisorn har ett eget ekonomiskt intresse eller annat intresse i 

klienten.  

 Självgranskningshot: Revisorn måste granska och ge ett utlåtande i eget utfört arbete, 

t.ex. ett råd som revisorn tidigare lämnat sin klient.  

 Vänskapshot: Revisorn har en stark personlig relation till klienten som ska granskas 

eller låter sig invaggas i ett okritiskt förhållningssätt till den granskades verksamhet.  

 Partställningshot: Revisorn har tagit ställning i en fråga, för eller emot sin klient, t.ex. 

i en förhandling, och förefaller därför vara kopplad till denne. 

 Skrämselhot: En stark personlighet hos den som granskas eller yttre påtryckningar 

riskerar att påverka revisorn i granskningsarbetet. 

 

Grunden till analysmodellen ligger i att revisorn ska avsäga sig ett uppdrag om det finns 

omständigheter som kan inverka på revisorns opartiskhet och självständighet. Lagen inriktar 

sig på några situationer då detta kan aktualiseras och huvudregeln är att revisorn ska avsäga 

sig uppdraget.
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