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Sammandrag 

I ett försök att stärka revisionsbyråers oberoende och därmed revisionskvaliteten har 

Europeiska Unionen infört en ny reform. Reformen innebär bland annat krav på byrårotation. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan revisionskvalitet och den tid som 

en revisionsbyrå har utfört revision på ett företag. Genom kvantitativ data från 

årsredovisningar i perioden år 2005-2014 undersöks 191 svenska börsnoterade företag. 

Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-

modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre 

redovisningskvalitet. En hög redovisningskvalitet anses innebära att revisionskvaliteten är 

hög. 

Då en revisionsbyrå har utfört revision under en kortare period finns det ett negativt samband 

med revisionskvalitet. Undersökningen visar även på att en längre uppdragslängd inte leder 

till en signifikant sämre revisionskvalitet. Studien visar följaktligen att byrårotation efter 10 

år inte behöver ge en högre revisionskvalitet. En tänkbar policyimplikation är att en 

förlängning av denna 10-årsperiod ska tillåtas. 

Nyckelord: Revisionskvalitet, redovisningskvalitet, oväntade periodiseringar, byrårotation, 

revisorsreform, modifierad Jones-modell 
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1.  Inledning  

1.1  Bakgrund 
År 2014 beslutade EU:s ministerråd om nya regler för revision med förhoppningen att stärka 

revisorernas oberoende och för att öka förtroendet för revisionen. Den nya revisorsreformen 

innebär bland annat krav på hur länge ett företag kan ha en och samma revisionsbyrå och 

kommer att gälla för samtliga medlemsländer från och med den 17 juni 2016. Regeringen 

utreder för närvarande hur dessa regler ska implementeras i den svenska lagstiftningen och ett 

riksdagsbeslut förväntas till senvåren 2016. (SOU 2015:49) Bakgrunden till EU:s förslag är 

framförallt dyningarna efter den finansiella krisen där flertalet företag under åren 2007-2009 

manipulerat årsredovisningar, utan att det blev uppmärksammat av ansvariga revisorer (KOM 

2011:779). Men även efter krisen har flera fall uppdagats. I Sverige har bland annat Eniro och 

Kraft & Kultur blivit uppmärksammade. Isacson (2014) menar att Eniro tog upp framtida 

intäkter för att förbättra det aktuella årets resultat och att de därmed använde redovisningen 

som ett verktyg för att marknadsföra företaget för investerare. Det ledde till att vd:n blev 

avskedad och till att både vd:n och revisorn polisanmäldes1. Aktieägare till Kraft & Kultur 

har framgångsrikt väckt åtal mot företagsledningen efter att företaget bokfört upplupna 

intäkter till för höga belopp (Södertörns Tingsrätt, 2015). Den ansvarige revisorn har blivit 

varnad av Revisorsnämnden för sin revision i Kraft & Kultur och aktieägarna har väckt åtal 

mot den revisionsbyrå som den ansvarige revisorn är anställd i. (Kjellström, 2014) 

Anledningen till åtalet är att de anser att den felaktiga redovisningen har orsakat en betydande 

ekonomisk skada (Kjellström, 2014). Enligt Dechow och Schrand (2004, s.5) ska en 

redovisning reflektera företagets lönsamhet, ge en bra indikation på framtida lönsamhet samt 

spegla företagets värde. I Eniro och Kraft & Kultur fanns stora brister i det ovannämnda och 

redovisningen betecknas därför vara utav en låg kvalitet. Eftersom revisorer ska uttala sig om 

huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat (SFS 

2005:551) har de en viktig roll i kontrollen och kvalitetssäkringen av årsredovisningar. 

Myers, Myers och Omers (2003) menar att en slutsats om revisionskvaliteten kan dras av 

redovisningskvaliteten. En hög revisionskvalitet innebär därför att redovisningskvaliteten är 

hög. Revisorers arbete är därmed av stor betydelse för företagens intressenter och då 

                                                           
1 Eniros vd samt företagets revisor granskas fortfarande av myndigheterna (2015-12-19). 
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revisorerna brister i sitt arbete kan det få betydande ekonomiska skador, såsom det hävdats i 

fallen med Eniro och Kraft & Kultur.  

För att revisorn ska kunna utföra en revision av hög kvalitet stadgar revisorlag (SFS 

2001:883) att en revisor ska vara opartiskt, självständig samt objektiv i sitt arbete.  I Sverige, 

under gällande lagstiftning år 2015, får en och samma revisionsbyrå arbeta med samma 

uppdrag fram till att någon part beslutar att uppdraget ska upphöra (SFS 2005:551). Brody 

och Moscove (1998) menar att en vanlig åsikt är att långvariga uppdrag mellan företag och 

revisionsbyråer har en negativ inverkan på revisorns objektivitet och självständighet. En 

begränsning av den tid en revisionsbyrå får utföra revision av ett företag har därför 

förespråkats, så kallad byrårotation. Förespråkarna till byrårotation har i första hand menat att 

en ökad uppdragsländ minskar revisorns oberoende och därmed försämrar revisionskvaliteten 

(Geiger & Raghunandan, 2002).  Framförallt har myndigheter visat ett intresse för 

byrårotation. År 2003 fick amerikanska General Accounting Office i uppdrag att utreda 

behovet av byrårotation i USA. De kom då fram till att byrårotation inte är optimalt, men att 

det kan vara ett led i att förstärka revisorns oberoende. (US GAO, 2003) Inom EU har både 

byrårotation och rotation av revisor, så kallad personrotation, utretts. De utredningar som 

gjorts inom EU har resulterat i att både personrotation och byrårotation har reglerats i 

revisorsförordning (SOU 2015:49).  

1.2  Problematisering 
Inom forskningsområdet används mått på redovisningskvalitet för att dra slutsatser om 

revisionskvalitet, och därmed också revisorers oberoende (Myers et al.2003). Detta gäller 

även för denna uppsats. Chi och Huang (2005) ger stöd till rotation då de visar att 

revisionskvaliteten minskar med uppdragslängden. Chi och Huang (2005) visar att byråns 

uppdragslängd har en större påverkan på revisionskvaliteten än en specifik revisors 

uppdragslängd. De anser därför att en lag om byrårotation är att föredra framför en lag om 

personrotation. Dock har flera forskare visat på ett motsatt resultat gällande byrårotation och 

därmed ifrågasatt denna typ av rotation. Johnson, Khurana och Reynolds (2002) visar att 

företag som använt sig av samma revisionsbyrå i två och tre år uppvisar en sämre 

revisionskvalitet än företag som använt sig av samma revisionsbyrå i mellan fyra till åtta år. 
Dessutom visar de att företag som använt sig av samma revisionsbyrå i nio år eller fler inte 

har en sämre revisionskvalitet. Även Carcello och Nagy (2004) visar på samma samband. De 

visar att sannolikheten för att finansiella rapporter bryter mot tillämplig redovisningsstandard 
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är större då revisionen har utförts av en revisionsbyrå som innehaft uppdraget i mellan ett till 

tre år. Carcello och Nagy (2004) kan dessutom inte visa att sannolikheten för att finansiella 

rapporter bryter mot tillämplig redovisningsstandard ökar då samma revisionsbyrå har utfört 

revisionen i nio år eller fler. En anledning till detta kan vara att revisorers bedömningar av 

den acceptabla nivån på inkomst-ökande och minskande periodiseringar förändras under 

uppdragstiden. Myers et al. (2003) kan nämligen visa att revisorers acceptans för inkomst-

ökande och minskande periodiseringar minskar med uppdragslängden. Det innebär att företag 

som har haft en revisor under en kortare period har större möjlighet att använda sig av 

periodiseringarna för att manipulera resultatet. Myers et al. (2003), Johnson et al. (2002) samt 

Carcello och Nagy (2004) talar således, i motsats till Chi och Huang (2005), för att en längre 

uppdragslängd innebär en högre grad av oberoende och därmed även en högre 

revisionskvalitet.   

Tidigare studier ger alltså inte en entydig bild. Eftersom de nya föreskrifterna i 

revisionsreformen syftar till att begränsa uppdragslängden finns det även en diskrepans 

mellan föreskrifterna och resultat från flera tidigare studier. Tidigare forskning har dock 

baserats på data från USA. Enligt Leuz, Nanda och Wysocki (2003) resultatmanipulerar 

svenska företag mer än amerikanska, de menar att detta bland annat beror på skillnader i 

ägarstruktur och i rättssystem. Även kulturella skillnader kan inverka på graden av acceptans 

för resultatmanipulering (Desender, Castro & De León, 2011). Det råder således en osäkerhet 

om hur uppdragets längd påverkar revisionskvaliteten i Sverige. Det medför att 

konsekvenserna av föreskrifterna är osäkra och att det finns ett behov av en svensk studie. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan revisionskvalitet och den tid 

som en och samma revisionsbyrå har utfört revision i svenska noterade företag. 

1.3  Disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande. I kapitel 2 presenteras uppsatsens praktiska 

referensram. Där behandlas de nya reglerna för revisorer och revision. Den teoretiska 

referensramen och uppsatsens forskningshypoteser behandlas i kapitel 3. I kapitlet redogörs 

för revisionskvalitet, principal-agentteorin, informationsassymmetri och för tidigare studier 

inom området.  I kapitel 4 presenteras den metod som används i uppsatsen. Uppsatsens 

resultat presenteras och analyseras i kapitel 5. Slutligen innehåller kapitel 6 uppsatsens 

slutsats, diskussion om uppsatsens trovärdighet och förslag till framtida forskning.  
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2.  Praktisk referensram  
EU:s revisorsreform beräknas att implementeras i svensk lag under våren 2016. De nya 

reglerna innefattar både ett direktiv om ändring samt en EU-förordning. EU-förordningen 

innebär att alla delar är bindande och direkt tillämpliga på nationella regler. Direktivet 

innebär att endast resultatet är bindande och medlemsländerna kan därmed själva bestämma 

tillvägagångssätt för genomförandet (SOU 2015:49)  Nedan finns en kort redogörelse för 

reglerna gällande byrårotation och personrotation. Dessa regler har tillkommit för att stärka 

revisorernas oberoende. 

2.1  Nya regler för revisorer och revision 
EU:s revisionsreform, även kallad revisionspaket, ska tillämpas av EU:s medlemsländer. Hur 

revisionsreformen ska utformas i Sverige är för närvarande under delbetänkande, under 

namnet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49). De nya förskrifterna i 

revisorsförordningen ska gälla för samtliga företag av allmänt intresse, vilket innefattar alla 

börsnoterade företag och även vissa finansiella företag. Föreskrifterna begränsar bland annat 

revisionsbyråns uppdrag till 10 år. Direktivet öppnar dock upp för en möjlighet för 

medlemsländerna att i vissa fall föreskriva undantag och ge företag en möjlighet att förlänga 

revisionsuppdraget till 20 år om ett urvalsförfarande sker efter 10 år. Då tidsbegränsningen 

har uppnåtts får revisionsbyrån utföra revision för samma företag först 4 år senare. De nya 

reglerna syftar även till att öka revisorers oberoende genom att begränsa den tid som en 

person får utföra revision i ett företag. Enligt de nya reglerna ska den huvudansvarige 

revisorn avsluta sitt uppdrag senast sju år efter det påbörjats om uppdraget gäller ett företag 

av allmänt intresse. Revisorn kan sedan återigen utföra revision av företaget efter en tid om 

fyra år. (SOU 2015:49) 
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3.  Teoretisk referensram 
Revisorers påverkan på revisionskvalitet beror på både deras förmåga att upptäcka 

felaktigheter i företags redovisningar och på deras vilja att rapportera om dem. Förmåga att 

upptäcka felaktigheter beror på en yrkesmässig eller generell kunskap och en kundspecifik 

kunskap. (Johnson et al, 2002) Under förutsättningen att revisorn alltid har ett uppdrag, och 

på så sätt alltid kan förbättra den generella kunskapen är det enbart den kundspecifika 

kunskapen som påverkas av längden på ett uppdrag. Den kundspecifika kunskapen kommer 

därför att behandlas vidare i uppsatsen med utgångspunkten i avsnittet som behandlar 

informationsassymmetri. Uppsatsen utgår från att revisorns vilja att rapportera om 

felaktigheter beror på incitament och hur incitament värderas. Utgångspunkten för 

diskussionen om revisorers vilja kommer därför att vara principal-agentteorin. Watts och 

Zimmerman (1983) visar att teorin kan förklara hur området revision och revisorsyrket har 

utvecklats. Dock har teorin blivit kritiserad. Framförallt har de två grundläggande 

antagandena, rationalitet och nyttomaximering blivit kritiserade. Simon (1955) menar att 

teorier som bygger på antagandet om en total rationalitet är bristfälliga eftersom människor 

enbart är begränsat rationella. Den potentiella begränsningen i rationalitet beaktas då 

hypoteserna utformas.  

3.1  Revisionskvalitet 
Tidigare studier har använt redovisningskvalitet som mått på revisionskvalitet (Carcello & 

Nagy, 2004; Chi & Huang, 2005; Geiger & Raghunandan, 2002; Johnson et al., 2002; Myers 

et al., 2003). Carcello och Nagy (2004) menar att det som karaktäriserar finansiella rapporter 

av låg kvalitet är att de är felaktiga. Med syfte att få ett objektivt mått på felaktighet använder 

de finansiella rapporter som U.S. Securities and Exchange Commission ansett strida mot 

Securities Exchange Act of 1934. De undersöker sedan associationen mellan den felaktiga 

rapporteringen och revisorerna. Geiger och Raghunandan (2002) mäter revisionskvalitet på 

ett liknande sätt. De utgår från företag som har gått i konkurs och undersöker huruvida 

revisorn har gjort någon anmärkning på företaget under tidigare år.  

De båda studiernas definition på redovisningskvalitet stämmer väl överens med Dechow och 

Schrands (2004, s.5) beskrivning. De menar att det råder en hög kvalitet på redovisningen då 

1) företagets nuvarande lönsamhet reflekteras 2) framtida lönsamhet indikeras på ett bra sätt 

3) en rättvisande översikt av företagets värde ges. 
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Chi och Huang (2005), Johnson et al. (2002) och Myers et al. (2003) menar att den finansiella 

rapporteringen är av hög kvalitet då resultatmanipuleringen är låg. Resultatmanipulering kan 

definieras som: “purposeful intervention in the external financial reporting process, with the 

intent of obtaining some private gain (as opposed to, say, merely facilitating the neutral 

operation of the process).” (Schipper 1989, s. 92). Dechow och Schrand (2004, s.7) anser att 

det genom denna definition är tydligt att resultatmanipulering kraftigt försämrar 

revisionskvaliteten. Vidare menar de att resultatmanipulering kan ske genom manipulering av 

kassaflöde och genom periodiseringar (Dechow & Schrand (2004, s.39). Manipulering 

genom kassaflöde innebär att den faktiska verksamheten påverkas, exempelvis genom att 

minska utgifter för forskning och utveckling eller genom att minska inköp. Manipulering 

genom periodiseringar är däremot rent redovisningstekniskt. En sådan manipulering kan 

exempelvis innebära att kostnader kapitaliseras eller att avskrivningstakten för en viss 

tillgång förändras. Möjligheten att manipulera med periodiseringar uppstår eftersom 

periodiseringar alltid är resultatet av prognoser och bedömningar. (Dechow & Schrand, 2004, 

s. 17) 

Varken manipulering genom kassaflöde eller genom periodiseringar behöver innebära att 

företaget bryter mot tillämplig redovisningsstandard. Manipulering är trots detta 

problematiskt eftersom den valda redovisningsmetoden inte ger en korrekt återspegling av 

den ekonomiska verkligheten, vilket medför att kvaliteten på redovisningen minskar. Båda 

typer av manipulering är därför problematisk. (Dechow & Schrand, 2004, s. 39ff)   

Chi och Huang (2005), Johnson et al.(2002) och Myers et al.(2003) har mätt 

resultatmanipulering genom periodiseringar. Vanligen används oväntade periodiseringar som 

ett mått på revisionskvalitet (Johnson et al., 2002; Myers et al., 2003). Johnson et al. (2002) 

anser att ju högre grad av oväntade periodiseringar bland företagets totala periodiseringar 

desto större är sannolikheten att resultatmanipulation har ägt rum. Dechow och Schrand 

(2004, s. 40f) menar att periodiseringar kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin 

innehåller periodiseringar som kräver en stor andel bedömningar, och således är 

lättmanipulerade och den andra kategorin innehåller periodiseringar som kräver en mindre 

andel bedömningar. Pensionsavsättningar, kundfordringar, lager, övriga 

omsättningstillgångar, anläggningstillgångar och nedskrivningar är poster som kräver en hög 

andel av bedömning. Gällande anläggningstillgångar krävs det en hög andel av bedömning då 

det bestäms vilka kostnader som ska kapitaliseras. Långfristiga lån, kortfristiga skulder 
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upplupna räntekostnader är däremot exempel på poster där en låg grad av bedömning krävs. 

Måtten syftar vanligtvis på att mäta den första kategorin. (Dechow & Schrand, 2004, s. 40f) 

3.2  Informationsassymmetri  
Informationsassymmetri innebär att en part har mer information än sin motpart. Det är fallet 

mellan företagsledningen och företagets intressenter. Företagsledningen är då parten med mer 

information. (Brealey, Myers & Allen, 2014, s.467) För att minska informationsassymmetrin 

upprättas finansiella rapporter (Johnson et al., 2002). Men det faktum att det råder 

informationsassymmetri möjliggör resultatmanipulering (Healy & Wahlen, 1999). Detta, 

tillsammans med att aktieägare och företagsledningen kan ha olika mål, gör att behovet av 

revision uppstår.  

Enligt Johnson et al. (2002) påverkar revisorers kundspecifika kunskap revisionskvaliteten 

eftersom den kunskapen påverkar revisorers förmåga att upptäcka felaktigheter. Vidare 

menar Johnson et al. (2002) att den kundspecifika kunskapen är lägre i början av ett uppdrag 

och att det resulterar i att revisorers förmåga att upptäcka felaktigheter då är relativt låg. Det 

råder således informationsassymmetri mellan företagsledning och revisor, företagsledningen 

har all kunskap om företaget medan revisorn saknar en del av denna kunskap. Då 

informationsassymmetrin är störst i början av ett uppdrag indikerar det att revisionskvalitet 

och uppdragetslängd är positivt korrelerade.  

3.3  Principal-agentteori 
I flertalet aktiebolag kan ägare inte utöva en direkt kontroll över företaget, utan det är istället 

styrelsens och vd:s uppgift. Jensen och Meckling (1976) definierar ett sådant förhållande som 

ett agentförhållande. Under förhållandet är det en eller flera personer som låter en annan 

person eller flera andra personer utföra vissa uppgifter istället för dem. De parter som 

upplåter uppgifterna är principaler och de som utför dessa är agenter. Ett naturligt inslag i 

förhållandet är att en del av beslutsfattandet delegeras till agenten, alternativt agenterna. 

(Jensen & Meckling, 1976)  

Jensen och Meckling (1976) menar dock att problem kan uppstå i förhållandet. Detta 

eftersom principalen och agenten båda är rationella nyttomaximerare och kommer att sträva 

efter att maximera den egna nyttan. Det är därför troligt att de har skilda mål. (Ross, 1973) 

Det innebär att det finns en risk att agenten agerar i enlighet med de egna målen istället för att 

agera i enlighet med principalens. För att minimera skillnaderna mellan målen, och därför 
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även problemen, kan incitament och övervakning upprättas. En del av denna övervakning är 

revision. (Jensen & Meckling, 1976) För att övervakning i form av revision ska fungera krävs 

det att revisorer anmärker då redovisningen är felaktig eller missvisade. Enligt Watts och 

Zimmerman (1983) kommer det att ske då revisorns incitament att anmärka värderas högre 

än incitamenten att inte anmärka. Även revisorn är alltså en agent som vill maximera sin egen 

nytta. 

3.3.1  Revisorns incitament  

Revisorer maximerar sin nytta genom att värdera möjliga ekonomiska fördelar, kostnaderna 

för disciplinära åtgärder och av moraliska avväganden. (Schatzberg, Sevcik, Shapiro, Thorne 

& Wallace, 2005) Även Johnson et al. (2002) anser att revisorer påverkas av nyttan av att få 

fortsätta uppdraget under senare år och disciplinära åtgärder. De menar även att den tredje 

faktorn är nyttan av att upprätthålla ett bra anseende. Johnson et al. (2002) argumenterar för 

incitamentens påverkan genom studier som gjorts av Chow och Rice (1982), Melumad och 

Thoman (1990) och DeAngelo (1981a).  

Chow och Rice (1982) visar att företag tenderar att byta revisor året efter revisorn rapporterar 

om någon felaktighet eller att årsredovisningen kan vara missvisande. Nyttan av att få 

fortsätta uppdraget under senare år kan därför ha en negativ inverkan på revisorers vilja att 

göra anmärkningar på årsredovisningen. Risken för disciplinära åtgärder mot revisorn har en 

positiv påverkan på viljan att göra anmärkningar på årsredovisningen (Melumad & Thoman, 

1990). Risken för disciplinära åtgärder motverkar således den negativa påverkan som kan 

uppstå av nyttan av att få fortsätta uppdraget. De disciplinära åtgärderna som är relevanta i 

Sverige är rent juridiska konsekvenser, exempelvis skadestånd, och risken för en disciplinär 

åtgärd av revisorsnämnden. De disciplinära åtgärderna är då: erinran, varning och att 

revisorns godkännande eller auktorisation upphävs (Revisorsnämnden, 2015).  

3.3.2  Revisorers värdering av incitament 

Melumad och Thoman (1990) menar att betydelsen av risken för disciplinära åtgärder 

påverkas av hur stor ekonomisk skada felaktigheten i redovisningen kan medföra. Detta 

eftersom det finns ett positivt samband mellan sannolikheten för en anmälan mot revisorn och 

storleken på eventuell ekonomisk skada. För felaktigheter som resulterar i en liten ekonomisk 

skada är sannolikheten låg att någon skulle anmäla en revisor och det medför att incitamentet 

har en låg betydelse. (Melumad & Thoman, 1990) Allt annat lika, påverkar inte uppdragets 
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längd den potentiella ekonomiska skadan. Det är istället företags storlek, bransch och 

liknande faktorer som kan påverka.  

Schatzberg et al. (2005) anser att revisorns incitament att anmärka på redovisningen, då den 

inte är i enlighet med redovisningsstandarderna, är större då de disciplinära åtgärderna är 

strängare eller mer sannolika. Allt annat lika, påverkar uppdragslängden inte sannolikheten 

för disciplinära åtgärder eller hur stränga åtgärderna blir. Schatzberg et al. (2005) menar att 

moraliska avvägningar har en större betydelse då de disciplinära åtgärderna är milda eller 

mindre sannolika. I Sverige kan de disciplinära åtgärderna anses vara milda och de moraliska 

avvägningarna kan därför ha en relativt stor betydelse. Allt annat lika, påverkar inte 

uppdragets längd revisorns moraliska avvägningar. De moraliska avvägningarna är därför 

likartade under hela uppdragslängden. Oavsett om de disciplinära åtgärderna anses stränga 

och sannolika eller som milda, påverkar följaktligen inte uppdragets längd detta. 

DeAngelo (1981a) menar att nyttan av att fortsätta uppdraget under senare år värderas högre 

under de första åren av ett uppdrag. Det förklarar DeAngelo (1981a) med att 

revisionsbyråerna har höga initiala kostnader. De höga initiala kostnaderna leder till att 

revisionsbyrån har en lägre grad av oberoende tills intäkterna har täckt de initiala 

kostnaderna, och att graden av oberoende stiger då kostnader täckts. Schatzberg et al. (2005) 

visar att överskattningar i resultat tillfälligt kan gynna förhållandet mellan revisor och 

ledning.  Mot bakgrund av ovanstående har revisorer incitament som inverkar negativt på 

deras vilja att anmärka på en felaktig redovisning. Av ovanstående följer även att 

incitamentet har störst påverkan i början av ett uppdrag. 

3.4  Utformande av forskningshypoteser  
Utifrån den teoretiska referensramen som har presenterats är revisorers vilja att anmärka vid 

uppdragets början låg. Vidare har revisorer en relativt låg förmåga att upptäcka felaktigheter 

vid början av ett uppdrag, som följd av den låga kundspecifika kunskapen. Därmed är 

revisionskvaliteten låg vid uppdragets början. Uppsatsen första forskningshypotes blir 

därmed, i likhet med Johnson et al. (2002):  

H1 = revisionskvaliteten är lägre då en revisionsbyrå utfört revision under en kortare period 

Graden av oberoende ökar då revisionsbyråer har tjänat in de initiala kostnaderna som 

uppstår vid uppdragets början. (DeAngelo, 1981a). Då det finns en medvetenhet om att nya 

uppdrag innebär nya kostnader finns incitamentet att fortsätta uppdraget fortfarande kvar, 
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vilket inverkar negativt på graden av oberoende. Viljan att fortsätta uppdraget har dock en 

mindre negativ påverkan då de initiala kostnaderna har täckts. Då det ekonomiska 

incitamentet värderas lägre kan moraliska avvägningar få större vikt. Detsamma gäller för 

viljan att upprätthålla eller förbättra anseendet som en bra revisionsbyrå. Den moraliska- och 

anseendeaspekten har positiv påverkan på revisionskvalitet medan viljan att fortsätta 

uppdraget har en negativ påverkan. En individs förmåga att utföra exakta beräkningar är 

begränsad (Simon, 1955) och det finns därför en osäkerhet i utfallet av värderingen av 

incitamenten. Det medför att det är svårt att generalisera utifrån revisorns incitament.  

Det som då återstår är revisorers förmåga att upptäcka felaktigheter. Chi och Huang (2005) 

menar att längden på uppdraget till en början förbättrar revisionskvalitet men att det efter en 

tid förändras så att uppdragets längd istället försämrar revisionskvaliteten. De menar att det 

beror på revisorernas låga kännedom om företaget i början av ett uppdrag och att det sedan 

skapas excessive-familiarity när revisionsbyrån haft uppdraget under en längre period.  Med 

excessive-familiarity menar Chi och Huang (2005) att revisorerna har en större tilltro till 

deras förmåga att upptäcka felaktigheter samtidigt som de känner en ökad tveksamhet till att 

ifrågasätta företaget (ett vi-tänk skapas). Excessive-familiarity leder därför till revisorers 

förmåga att upptäcka felaktigheter minskar och att revisionskvaliteten försämras. 

Ovanstående leder fram till hypotesen, vilken även är i enlighet med Johnson et al. (2002):  

H2= revisionskvaliteten är lägre då en revisionsbyrå utfört revision under en längre period  
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4.  Metod  

4.1  Introduktion till metod  
En undersökning kan genomföras genom en kvantitativ eller kvalitativ metod, eller en 

blandning av dessa. Genom en kvalitativ metod kan generellt sett förståelse uppnås för hur ett 

samband ser ut men även för sambandets bakomliggande faktorer. (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016, s.168). En förståelse för sambandet mellan revisionskvalitet och 

uppdragslängd samt en förståelse för varför sambandet uppstår skulle därför kunna uppnås. 

Men då ett känsligt ämne, såsom revisionskvalitet undersöks är en undersökning som enbart 

baseras på en kvalitativ data problematisk. Revisorslag (SFS 2001:883) är tydlig med de krav 

som ställs på revisorer och risken bedöms därför vara stor att deltagarna i undersökningen 

förmedlar hur de vill att det ska vara eller hur det ska vara enligt lagen, inte hur det faktiskt 

är. Dessutom kan det finnas begränsningar för vilken information de får förmedla. En sådan 

begränsning kan exempelvis vara tystnadsplikt. Risken för snedvridande faktorer som härrör  

från respondenten, så kallad interviewee biases (Saunders et al., 2016, s.202f), är därför 

relativt stor. Det bedöms därför vara svårt att undvika ett missvisande resultat med en helt 

kvalitativ metod. Vid val av en kvantitativ metod undviks ovanstående faktorer och därmed 

används med fördel en kvantitativ metod. 

Syftet med revision är att skapa en redovisning av hög kvalitet och därför approximeras 

revisionskvaliteten med redovisningskvalitet. Resultatmanipulering försämrar kraftigt 

redovisningskvaliteten (Dechow & Schrand, 2004, s. 37) och därmed används en mindre grad 

av resultatmanipulering som mått på en bättre revisionskvalitet. Som tidigare nämnts menar 

Dechow och Schrand (2004, s. 39f) att det finns två sätt att manipulera, genom kassaflöde 

och periodiseringar. Vidare konstaterar de att en uppskattning av resultatmanipulering genom 

kassaflöde kräver en jämförelse mellan hur det faktiskt såg ut och hur det borde se ut. Vid 

tillgång till enbart publik information uppstår svårigheter vid bedömningen av hur det borde 

se ut. (Dechow & Schrand, 2004, s. 39) Då vi enbart har tillgång till publik information anses 

detta vara en för komplex uppgift. Resultatmanipulering genom kassaflöde kommer därför 

inte att skattas utan en skattning kommer ske av resultatmanipulering genom periodiseringar. 

Företagets resultat är företagets aktuella intäkter och kostnader som mottagits och betalats i 

likvida medel plus periodiseringar. Som beskrevs i inledningen menar Dechow och Schrand 

(2004, s.40) att manipulering genom periodiseringar är rent redovisningstekniskt, vilket 

exempelvis kan innebära att kostnader kapitaliseras eller att avskrivningstakten förändras för 
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en viss tillgång. Vidare påpekar de att möjligheten att manipulera med periodiseringar 

uppstår eftersom periodiseringar alltid är resultatet av prognoser och bedömningar.  

I denna uppsats används en tvärsnittsstudie samt en modifierad version av Jones modellen för 

att skatta manipulation. 

4.2  Modifierad Jones-modell 
Jones-modellen är en av de vanligaste modellerna för att identifiera resultatmanipulation 

genom periodiseringar (Dechow & Schrand, 2004, s. 20). Andra modeller är The Healy 

Model, The DeAngelo Model, The Modified Jones model och The Industry Model. 

Skillnaden mellan Jones-modellen och den modifierade versionen av Jones-modellen är att 

den ursprungliga modellen antar att all förändring i intäkter är förväntad, och således icke-

manipulerad medan den modifierade antar att enbart förändring i försäljning på kredit är 

manipulerad. Den senare generaliseringen är resultatet av att försäljning på kredit är 

lättmanipulerad. Antagandena kan resultera i att resultatmanipulering överskattas och visar på 

en brist i modellerna. (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995) Modifierade Jones-modellen är 

dock en väl etablerad metod för att mäta revisionskvalitet (Carcello & Nagy, 2004; Johnson 

et al. 2002; Myers et al. 2003; Jennifer Ho, Liu & Schaefer, 2010). Svanström (2008) menar 

att det inte finns något annat mått som är lika allmänt accepterad och frekvent nyttjad som 

den modifierade Jones-modellen. En fördel med den modifierade versionen av Jones-

modellen som beskrivits ovan är dessutom att den genererar minst typ 2 fel av ovan nämnda 

modeller. Det innebär risken att en nollhypotes, om att det inte skett manipulering, accepteras 

trots att manipulering har skett är lägst då den modifierade Jones-modellen används. 

Modellerna är likvärdiga gällande typ 1 fel, risken att nollhypotesen förkastas trots att det inte 

skett någon manipulering (Dechow et al., 1995)  

Därav valet av den modifierade Jones-modellen i denna uppsats. I modellen antas förväntade 

periodiseringar vara periodiseringar som inte är manipulerade och därmed är oväntade 

periodiseringar en skattning av manipulerade periodiseringar.  

4.3  Tvärsnittsstudie 
I en tvärsnittsstudie användes data från flera olika företag, till skillnad från en tidsserie där ett 

enskilt företag jämförs över tid (Dechow & Schrand, 2004, s.45). Tvärsnittsstudie är den mest 

frekvent använda studiemetoden inom ämnet och kan med noggrannhet särskilja vilka 

periodiseringar som är manipulerade och inte (Peasnell, Pope & Young, 2000). Enligt 
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Subramanyam (1996) genererar en tvärsnittsstudie bättre skattningar och är att föredra 

framför en tidsseriestudie. I uppsatsen används därför en tvärsnittsstudie. Denna typ av studie 

kräver dock ett antagande om att sambandet mellan resultat, anläggningstillgångar och 

periodiseringar är på en jämn nivå inom respektive kategori (Dechow & Schrand, 2004, s.45). 

4.4  Data och urval  
Studien utgår från samtliga svenska börsnoterade bolag listade på OMX Large- Mid och 

Small Cap i Sverige år 2014. Totalt var 271 bolag noterade. De data som används är 

sekundärdata som hämtats från Datastream, företags årsredovisningar, Nordnet (2015), 

Retriever Business samt data som erbjudits studenter på kursen Kandidatuppsats C med 

inriktning Accounting & Finance vid Uppsala universitet2. Antal år som företaget har varit 

börsnoterat är hämtat manuellt från Nordnet (2015) och räntabilitet på eget kapital är hämtat 

från Retriever Business. Anskaffningsvärdena och den aktuella revisionsbyrån för år 2014 har 

inhämtats manuellt från respektive företags årsredovisning. Årsredovisningarna har hämtats 

från Bolagsfakta. Information om vilken bransch företaget verkar i är hämtat från data som 

erbjudits studerande vid Uppsala universitet. För de företag som var börsnoterade 2013 har 

information om aktuell revisionsbyrå, för respektive år från och med 2001 till 2013 hämtats 

från de data som erbjudits studenter vid Uppsala universitet. Då revisionsbyrå inte har funnits 

för en period om minst 9 år i materialet har ovannämnda data kompletterats genom manuell 

inhämtning från de aktuella företagens årsredovisningar. För de företag som blivit 

börsnoterade 2014 har aktuell revisionsbyrå för respektive år under en 10-årsperiod inhämtas 

manuellt. Den manuella inhämtningen innebar en risk både vid avläsningen av data i 

årsredovisningen och då den skrivs in i undersökningens data-ark. Risken motverkas genom 

att värdena kontrollerats två gånger. Övriga variabler har hämtats från Datastream.  

Tidigare forskning har funnit att revision utförd av de största revisionsbyråerna är av högre 

kvalitet än den som utförs av mindre revisionsbyråer (DeAngelo, 1981b; Lee & Lee, 2013). 

För att undvika att resultatet snedvrids av denna faktor exkluderas, i likhet med Johnson et al. 

(2002), företag som inte använder någon av de största revisionsbyråerna. De största 

revisionsbyråerna definieras som Ernst and Young (EY), Deloitte, KPMG och Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers (PwC) samt PricewaterhouseCoopers (PwC). I uppsatsen kommer 

de två sistnämnda att betraktas som en revisionsbyrå och kommer att benämnas PwC. 

                                                           
2 “STUDENT DATA 2001-13 v1.1 
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4.4.1  Bortfall 

År 2014 använde 9 företag någon annan revisionsbyrå än PwC, EY, Deloitte och KPMG. 

Dessa företag exkluderades. Syftet med uppsatsen är att undersöka uppdragslängdens 

påverkan på revisionskvaliteten under svenska förhållanden och därför har utländska företag 

samt företag med utländsk revisor exkluderats. Totalt har 23 företag exkluderats av den 

anledningen. 

I likhet med Geiger och Raghunandan (2002) har finans- och fastighetsföretag exkluderats 

eftersom de skiljer sig från företag i övriga branscher. Sammantaget finns det 45 sådana 

företag och samtliga har exkluderats ur datamaterialet. För 3 företag saknades data och även 

dessa företag har exkluderats. Totalt ingår 191 företag i undersökningen. Se tabell 1 för en 

översiktlig redogörelse av bortfallen. 

Tabell 1. Bortfall 
Tabellen åskådliggör bortfallen i denna uppsats. 

 

4.5  Uppdragets längd 
Uppdragets längd definieras som det antal år en revisionsbyrå har utfört revision i ett 

specifikt företag. I likhet med Johnson et al. (2002) och Carcello och Nagy (2004) delas 

uppdragslängden upp i tre perioder. I likhet med Carcello och Nagy (2004) definieras den 

första perioden, den korta perioden, som uppdrag som pågått i 3 år eller färre. Johnson et al. 

(2002) och Carcello och Nagy (2004) definierar den andra perioden som en uppdragslängd på 

4 till 8 år och den sista perioden, den långa perioden, som ett uppdrag som pågått i 9 år eller 

mer. I denna uppsats definieras den långa perioden som ett uppdrag som pågått 10 år eller 

mer. Anledningen till skillnaden i definition är att revisorsreformen utgår från en tidsgräns 

om 10 år. Det finns möjlighet till förlängning av denna tid. Genom att använda en 10-

årsperiod är ett uttalande möjligt om hur byrårotation med denna begränsning kan påverka 

revisionskvaliteten. Därigenom är även ett uttalande om huruvida en förlängning av denna 

period ska tillåtas. Uppdragsperioderna i denna uppsats blir därmed 1 till 3 år, 4 till 9 år samt 

10 år eller mer. 
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I likhet med Johnson et al. (2002) undersöks de korta uppdragen samt de långa uppdragen 

och dess samband med revisionskvalitet. Undersökningen av de korta uppdragen syftar till att 

ge svar på hypotes 1. Under hypotes 1 var påståendet att revisionskvaliteten är lägre då en 

revisionsbyrå utfört revision under en kortare period. Det undersöks därför om de korta 

uppdragen genererar en lägre revisionskvalitet jämfört med mellanperioden på 4 till 9 år. 

Därefter undersökes hypotes 2, där påståendet var att revisionskvaliteten är lägre då samma 

revisionsbyrå har utfört revision under en längre period. På samma tillvägagångssätt 

undersöks den långa perioden, en jämförelse mellan lång- och mellanperiod kommer således 

att ske. 

4.6  Oväntade periodiseringar 
Denna uppsats använder den modifierade Jones-modellen med utgångspunkt i Johnson et al 

(2002). Manipulerade periodiseringar skattas genom oväntade periodiseringar. I syfte att 

förbättra uppskattningen av oväntade periodiseringar grupperas, i likhet med Johnson et al. 

(2002), företag in efter bransch. Anledningen till grupperingen är att de skillnader som finns i 

branscher kan resultera i att möjligheter och vilja att manipulera skiljer sig åt. Exempelvis 

visar Datta, Iskander-Datta och Singh (2013) att graden av konkurrens påverkar graden av 

manipulation. Företagen som är inkluderade i denna undersökning är indelade i tillverkning, 

handel och tjänster.  

De oväntade periodiseringarna är skillnaden mellan totala periodiseringar och förväntade 

periodiseringar. För att göra variablerna skaloberoende divideras de med värdet på 

föregående års tillgångar.  

(Oväntade periodiseringar i, 2014 ÷ Totala tillgångari, 2013) = (Totala periodiseringari, 2014 ÷ 

Totala tillgångari, 2013) - (Förväntade periodiseringari, 2014 ÷ Totala tillgångari, 2013)        

Där  

i = företag            

Vidare beskrivs hur de totala periodiseringarna och de förväntade periodiseringarna beräknas. 

4.6.1  Totala periodiseringar  

I likhet med Jones (1991) och Dechow et al. (1995) kommer totala periodiseringar att räknas 

ut för respektive företag genom formeln:   
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Totala periodiseringari, 2014 = (Omsättningstillgångari, 2014 - Omsättningstillgångari, 2013) -

(Kortfristiga skulderi, 2014 - Kortfristiga skulderi, 2013) - (Kassa och likvida medeli, 2014 - Kassa 

och likvida medeli, 2013) + (Kortfristiga räntebärande skulderi, 2014 - Kortfristiga räntebärande 

skulderi, 2013) - Avskrivningari, 2014 

Där  

i= företag      

Totala periodiseringar beräknas för respektive företag. Omsättningstillgångar, kortfristiga 

skulder, kassa och likvida medel samt avskrivningar ingår i formeln. Samtliga av dessa 

periodiseringar är resultatet av en hög grad av bedömning och är därför lättmanipulerade 

(Dechow & Schrand, 2004, s. 40f). I formeln ingår även nästa räkenskapsårs amortering av 

långfristiga skulder (Kortfristiga räntebärande skulder), och som därför är kategoriserad som 

en kortfristig skuld i företags rapport över finansiell ställning. De långfristiga skulderna, och 

amortering av dessa är relativt svårmanipulerade (Dechow & Schrand, 2004, s. 41). De 

kortfristiga räntebärande skulderna kommer därför att adderas tillbaka, så att nettoeffekten är 

att de inte är inkluderade i måttet för totala periodiseringar. Genom formeln har således 

periodiseringar som är relativt lättmanipulerade identifierats och beräknats.  

Förändringen av de olika variablerna beräknas som skillnaden mellan variabelns utgående 

värde och dess ingående värde för år 2014. Det ingående värdet för år 2014 approximeras 

med det utgående värdet 2013. 

4.6.2  Förväntade periodiseringar  

De förväntade periodiseringarna för respektive företag beräknas genom följande formel:  

Förväntade periodiseringari, 2014= ϕ1, j, 2014 * (1 ÷ Totala tillgångari, 2013) + ϕ 2, j, 2014 * 

(((Försäljningsintäkter i, 2014 - Försäljningsintäkteri, 2013 ) - (Kundfordringar i, 2014 - 

Kundfordringar i, 2013 )) ÷ Totala tillgångari, 2013 ) + ϕ3, j, 2014  * (Avskrivningsbara 

anläggningstillgångari, 2014 ÷ Totala tillgångari, 2013) 

där  

i = specifikt företag 

j= bransch  

Förväntade periodiseringarna skattas genom värdet på tillgångar, förändring i 

försäljningsintäkter, förändring i kundfordringar och anläggningstillgångars 
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anskaffningsvärde. Variablerna görs skaloberoende genom att de divideras med värdet på 

föregående års tillgångar. En ökning i kontanta försäljningsintäkter innebär att de förväntade 

periodiseringarna ökar. Däremot påverkas inte de förväntade periodiseringarna av en ökning 

av kundfordringar, detta eftersom förändringen i kundfordringar subtraheras från 

förändringen i försäljningsintäkterna. Det är en förenkling som har uppstått från att 

kundfordringar är lättmanipulerade, och därmed räknas som manipulerade (Dechow et al., 

1995). Anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde påverkar storleken på avskrivningar och 

därför även de förväntade periodiseringarna, vilket formeln tar hänsyn till.  

De oberoende variablernas koefficienter (Φ1jt , Φ2jt, Φ3jt ) är branschspecifika. För att finna 

koefficienterna kommer en regressionsanalys utföras för respektive bransch utifrån formeln:  

(Totala periodiseringar ÷ Totala tillgångari ,2013) = ϕ1, j, 2014 * 1 ÷ Totala tillgångari, 2013 + ϕ 2, j, 

2014 (((Försäljningsintäkter i, 2014 - Försäljningsintäkteri, 2013) - (Kundfordringar i, 2014 - 

Kundfordringar i, 2013 )) ÷ Totala tillgångari, 2013 ) +ϕ3, j, 2014  (Avskrivningsbara 

anläggningstillgångari, 2014 ÷ Totala tillgångari, 2013) + error term 

där  

i = specifikt företag 

j= bransch  

De totala periodiseringarna är således den beroende variabeln och variablerna i formelns 

högerled är oberoende variabler. Utifrån regressionsanalysen avläses de oberoende 

variablernas koefficienter (Φ1jt , Φ2jt, Φ3jt ). Därefter beräknas de förväntade periodiseringarna 

för respektive företag. De oväntade periodiseringarna beräknas, för varje företag, genom att 

de förväntade periodiseringarna subtraheras från totala periodiseringar 

4.6.3  Regressionsanalys 

För att undersöka sambandet mellan den tid som en revisionsbyrå har utfört revision och 

oväntade periodiseringar används en regressionsanalys. Den formel som används är en 

modifierad version av den formel som Johnson et al. (2002) använt. Följande formel används: 

Absolut värde på oväntade periodiseringar= β0+β1 Logstorleki, 2014 + β 2Betalningsförmåga i, 

2014 + β3Lönsamhet i, 2014 + β 4 Antal år på börsen i, 2014 + β 5Uppdragslängd i, 2014 + εi, 2014  
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Det absoluta värdet på oväntade periodiseringar används eftersom studien intresserar sig för 

både inkomstökande och inkomstminskande periodiseringar (Johnson et al., 2002). Förutom 

uppdragslängden kan även andra faktorer påverka de oväntade periodiseringarna. Om det är 

fallet och dessa faktorer är korrelerade med uppdragslängden finns det en risk att det är dessa 

som utgör den observerade skillnaden i de oväntade periodiseringarna (Johnson et al., 2002). 

Därmed är det viktigt att kontrollera för andra faktorers påverkan på de oväntade 

periodiseringarna med hjälp av kontrollvariabler. En mer genomgående förklaring av 

kontrollvariablerna sker i följande avsnitt.  

Hur stor påverkan de oberoende variablerna har avläses genom variablernas koefficienter. 

Uppdragstidens påverkan avläses genom koefficienterna till variabeln uppdragslängd i, 2014. 

Utifrån hypoteserna förväntar vi oss att β5 är positiv (Johnson et al., 2002). Detta eftersom vi 

förväntar oss att både kort och lång uppdragslängd har en relativt låg revisionskvalitet och 

därför har en större andel oväntade periodiseringar. Under första regressionen får 

uppdragslängdi,2014 värdet 1 då uppdragslängden är mellan 1-3 är, annars 0. Under den andra 

regressionen får uppdragslängd i, 2014 värdet 1 då uppdragslängden är 10 år eller längre, annars 

0. Två regressionsanalyser med ovanstående formel kommer därmed att utföras. Under den 

första regressionsanalysen sker en jämförelse mellan kort uppdragslängd och mellan 

uppdragslängd. En jämförelse mellan lång uppdragslängd och mellan uppdragslängd sker 

under den andra regressionsanalysen.  

Tabell 2. Uppdragslängd 
Tabellen åskådliggör uppdragslängderna samt kodning. 

 

4.6.4  Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna som används i denna uppsats är variabler som vanligen förekommer i 

tidigare studier om revisionskvalitet och som visat sig ha en påverkan på oväntade 

periodiseringar. Svanström (2008) menar att påverkande faktorer på revisionskvaliteten är de 

som påverkar precisionen och korrektheten i redovisningen samt de som påverkar 

företagsledningens incitament att manipulera redovisningen.  
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Inom forskning om revisionskvalitet är kontroll för storlek vanligt förekommande (Carcello 

& Nagy, 2004; DeFond & Park, 1997; Johnson et al., 2002). Johnson et al. (2002) menar att 

företagsledningens precision i redovisningen varierar beroende av företagets storlek. Större 

företag har troligen mer sofistikerade finansiella rapporteringssystem. Som diskuterats 

tidigare så innebär en högre precision på redovisningen lägre oväntade periodiseringar. 

Därmed inkluderas kontrollvariabeln “Logstorlek” för naturliga logaritmen av företagets 

totala tillgångar i modellerna. Genom att logitimera de totala tillgångarna ökar 

jämförbarheten mellan de undersökta företagen och variabeln blir mindre känslig för 

extremvärden.  

I likhet med Johnson et al. (2002) kontrolleras i denna uppsats för den tid som företagen varit 

börsnoterade. På samma sätt som större företag har företag med en längre erfarenhet som 

börsnoterad mer sofistikerade finansiella rapporteringssystem. I denna uppsats används antal 

år som företaget varit noterat på Stockholm OMX. Kontrollvariabeln "Ålder" är därmed antal 

år som företaget varit börsnoterad på Stockholm OMX. För att kontrollera för eventuella 

extremvärden kommer separata regressionsanalyser utföras där “Ålder” logitimeras. Detta i 

enlighet med Johnson et al. (2002)   

Det är även vanligt inom forskningsområdet att kontrollera för företagens ekonomiska 

ställning. Johnson et al. (2002) menar att användning av kontrollvariabler för företagens 

ekonomiska ställning innebär att bättre analyser samt en ökad determinationskoefficient kan 

uppnås. Företag med ekonomiska problem och företag med en låg betalningsförmåga har ett 

större incitament att manipulera sina vinster (DeFond & Jiambalvo, 1994). Därmed 

inkluderas kontrollvariablerna "Lönsamhet" och "Betalningsförmåga". Lönsamheten förklarar 

hur bra ett företag presterar och kan beräknas på flera olika sätt. Ett mått på lönsamhet är 

avkastning på totalt kapital3 och det måttet används i denna uppsats. Betalningsförmågan 

förklarar företagets förmåga att betala tillbaka sina skulder4. Måttet visar hur mycket av 

företagets tillgångar som har finansierats av främmande kapital. 

 

                                                           
3 (Resultat före skatt2014 + räntekostnader)/ totala tillgångar 

4 Totala skulder / totala tillgångar 
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Tabell 3. Oberoende variabler 
Tabellen åskådliggör den undersökta variabeln uppdragslängd samt kontrollvariablerna logstorlek, ålder, 

lönsamhet och betalningsförmåga. 
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5.  Resultat och analys 

5.1  Beskrivande statistik  
En för stark korrelation mellan oberoende variabler kan resultera i ett missvisande resultat. 

Ett korrelationstest har därför utförts för variablerna logstorlek, betalningsförmåga, 

lönsamhet, ålder och uppdragslängd. Tabell 4 visar korrelationen mellan de oberoende 

variablerna under kort och mellanlång uppdragslängd. Korrelationen mellan de oberoende 

variablerna anses vara på en acceptabel nivå då den högsta korrelationen endast är svagt 

positiv korrelerad (Saunders et al., 2016,s. 545f). 

Den högsta korrelationen uppstår mellan logstorlek och betalningsförmåga. Korrelationen är 

då 0,3415, se Tabell 4.   

Tabell 4. Korrelationstest 
Korrelation mellan oberoende variabler då jämförelse sker mellan kort uppdragslängd och mellanlång 
uppdragslängd  

 

I tabell 5 visas korrelationen mellan de oberoende variablerna under lång och mellanlång 

uppdragstid. Även i detta fall anses korrelationen mellan variablerna vara acceptabel. 

Korrelationen är högst mellan logstorlek och ålder. Korrelationen är då 0,3822, se tabell 5. 

Under kort och mellanlång uppdragslängd var korrelationen mellan logstorlek och 

betalningsförmåga högst. Korrelationen mellan dessa variabler under lång och mellanlång 

uppdragslängd är 0,2574.  

Tabell 5. Korrelationstest 
Korrelation mellan oberoende variabler då jämförelse sker mellan lång uppdragslängd och medium 
uppdragslängd. 

 

Tabell 6 nedan visar är antalet företag som är inkluderade i den korta perioden är 44 (23,0 

procent), i mellanperioden 55 (28,8 procent) och i den långa perioden 92 (48,2 procent).  

Tabellen visar även medelvärde, median samt minimum- och maxiumumvärden för studiens 
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beroende variabel och samtliga kontrollvariabler uppdelat efter kort, mellanlång och lång 

uppdragslängd. Resultatet i tabellen visar att medelvärdet för absolut oväntade 

periodiseringarna är högst på kort- samt lång uppdragslängd. Detta indikerar att 

revisionskvaliteten möjligtvis kan vara sämre för dessa två perioder i förhållande till den 

mellanlånga uppdragslängden. 

Tabell 6. Beskrivande statistik 
Nedan åskådliggörs beskrivande statistik för de oberoende variablerna uppdelad på de tre olika testvariablerna 
(uppdragslängderna). Medelvärde, och median samt observerade största (max) och minsta (min) värdet för 
oväntade periodiseringar, absolut värde på oväntade periodiseringar, storlek, logstorlek, ålder, lönsamhet och 
betalningsförmåga. 

 

5.2  Uppdragslängdens påverkan på revisionskvaliteten 
I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet av de två regressionsanalyser som 

behandlades i avsnitt 4.6.3. Den justerade determinationskoefficienten för 

regressionsanalysen under kort och mellanlång uppdragslängd är 10,2 %. 

Regressionsanalysen under lång och mellanlång uppdragslängd uppvisar en lägre justerad 

determinationskoefficient. Den är då 5,3 %. Determinationskoefficienten mäter hur väl de 

oberoende variablerna förklarar den totala variationen i den beroende variabeln (Körner & 

Wahlgren, 2012, s,167). Genom att kontrollvariabler har inkluderats i regressionsmodellen 

har en högre justerad determinationskoefficient och en högre sannolikhet att upptäcka hur 

uppdragslängd påverkar revisionskvalitet uppnåtts (Johnson et al., 2002). Dock anger inte den 

justerade determinationskoefficienten huruvida det föreligger ett orsakssamband mellan de 

oberoende variablerna och den beroende variabeln. (Körner & Wahlgren, 2012, s.167). 

Johnson et al. (2002) har en determinationskoefficient om 8,3 %. Påpekas bör dock att den 

modell som används i denna uppsats är en modifierad version av modellen som används av 

Johnson et al. (2002). 

Tidigare studier ger en klar förväntan över variablernas påverkan på revisionskvalitet. 

Ensidig hypotesprövning kommer därför att tillämpas för samtliga variabler. Vidare tillämpas 

en signifikansnivå på 5 %. De oberoende variablers koefficienter, förväntat tecken på 
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koefficient och t-kvot för regressionsanalysen under kort och mellanlång uppdragslängd 

presenteras i tabell 7. För regressionsanalysen under lång och mellanlång uppdragslängd 

presenteras detta i tabell 8. När koefficientens värde är noll innebär det att variabeln inte har 

någon effekt på absolut värde på oväntade periodiseringar. En koefficient som är positiv 

(negativ) indikerar att det finns ett positivt (negativt) samband mellan den aktuella variabeln 

och absolut värde på oväntade periodiseringar. För att en slutsats om sambandet ska vara 

möjligt krävs det att koefficientens värde är signifikant. Då resultatmanipulering är 

operationaliserat till absolut värde på oväntade periodiseringar innebär en koefficient som är 

positiv (negativ) att det finns en indikation på ett positivt (negativt) samband mellan den 

aktuella variabeln och resultatmanipulation. 

5.2.1  Kort uppdragslängd 

Kort uppdragslängd definieras som en uppdragslängd om 1-3 år. Enligt hypotes 1 är 

revisionskvaliteten lägre då en revisionsbyrå har haft uppdraget under en kort period. En 

positiv koefficient indikerar att absolut värde på oväntade periodiseringar är större då 

uppdragslängden är kort jämfört med mellanlång. Som tabell 7 visar är koefficienten för kort 

uppdragslängd positiv med ett värde på 0,03. Koefficienten är signifikant på 5 % -nivån. Det 

indikerar att det finns ett positivt samband mellan resultatmanipulation och en kort 

uppdragslängd. Företag där revisionsbyrån har utfört revision under en period om 1-3 år 

resultatmanipulerar alltså mer än företag där revisionsbyrån har utfört revision under en 

period om 4-9 år. Då resultatmanipulering innebär att revisionskvaliteten blir sämre kan 

denna uppsats verifiera hypotes 1, att revisionskvaliteten är lägre då en revisionsbyrå utfört 

revision under en kortare period. Detta innebär att revisionskvaliteten är lägre då en 

revisionsbyrå haft uppdraget under en kort period.  

Tabell 7. Regressionsanalys 
Data från regressionsanalys då företag som haft samma revisionsbyrå under en kort och mellanlång period 
inkluderas. Modellens resultat anses vara pålitliga med ett p-värde för F under 0,05 och den justerade 
determinationskoefficienten är 10,2 %. 

 
* Indikerar statistisk signifikans på 5 % - nivån 
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Verifieringen av hypotes 1 är i enlighet med Johnson et al. (2002), Carcello och Nagy (2004), 

Chi och Huang (2005) samt Geiger och Raghunandan (2002). Även de visar nämligen att en 

kort uppdragslängd medför en lägre revisionskvalitet. Då hypotes 1 accepteras ökar tilltron 

till den teori som skapat forskningshypotesen. Det innebär en ökad tilltro till att revisorer har 

en låg vilja att göra anmärkningar på företags årsredovisningar och/eller att de har en relativt 

låg förmåga att upptäcka felaktigheter, som följd av den låga kundspecifika kunskapen. 

Utifrån detta resultat går det dock inte att uttala sig om vilken av dessa faktorer som har den 

största eller avgörande påverkan på revisionskvaliteten.  

Resultatet visar att logstorlek har en positiv (negativ) inverkan på revisionskvaliteten (absolut 

värde på oväntade periodiseringar), se tabell 7. Uppsatsen kan således bidra till en ökad tilltro 

till att större företag har en högre revisionskvalitet, mätt i ett lågt absolut värde på oväntade 

periodiseringar. Detta stödjer Johnson et al. (2002) påstående om att större företag är mer 

stabila och förutsägbara samt att de har en mer sofistikerade finansiella rapporteringssystem 

jämfört med mindre företag. Revisorn har i dessa fall större möjligheter att kontrollera 

redovisningen och det möjliggör en högre kvalitet på revisionen.  Förutsättningarna för att 

årsredovisningen ska kunna vara av en hög kvalitet är därför bättre för större företag. För att 

revisionen faktiskt ska bli av en hög kvalitet måste revisorn vara oberoende. Resultatet 

indikerar att revisionskvaliteten är högre för större företag och därmed indikeras att det inte 

uppstår ett lägre oberoende då revision sker av en större kund. Relativt en mindre kund 

innebär kontrakt med större kunder ofta en stor förlust av intäkter för revisionsbyrån om 

företaget beslutar att byta revisionsbyrå (Johnson et al., 2002). Verifieringen av hypotes 1 

innebär en ökad tilltro till att revisorer har en låg vilja att göra anmärkningar på företags 

redovisningar och/eller att de har en relativt låg förmåga att upptäcka felaktigheter, som följd 

av den låga kundspecifika kunskapen. Vidare ansågs viljan att göra anmärkningar vara låg 

eftersom revisionsbyrån inte ville riskera att förlora företaget som kund innan de tjänat in de 

initiala kostnaderna för uppdraget. Ovanstående resonemang medför en minskad tilltro till att 

det är revisorers låga vilja att göra anmärkningar som är orsaken till att revisionskvaliteten 

kan vara sämre. Utifrån detta är det därför revisorers låga förmåga att upptäcka felaktigheter, 

som följd av den låga kundspecifika kunskapen som är orsaken till att revisionskvaliteten kan 

vara sämre.  

Precis som Johnson et al. (2002) förväntas koefficienten till variabeln logstorlek vara negativ. 

Den påverkan som logstorlek har är i enighet med förväntan. Koefficienterna till 



25 

betalningsförmåga samt lönsamhet är även de negativa. Betalningsförmåga förväntades vara 

positivt och resultatet för denna variabel är därmed inte i enlighet med förväntan. Lönsamhet 

förväntas däremot ha en negativ påverkan och resultatet är i enlighet med förväntan. Dock är 

variablerna betalningsförmåga och lönsamhet inte signifikanta vilket innebär att det inte kan 

verifieras att variablerna har någon påverkan. 

Det antal år som företaget varit börsnoterat, variabeln ålder förväntas ha en negativ påverkan 

på absolut värde på oväntade periodiseringar. Det är även fallet, men koefficienten är inte 

signifikant och det kan därför inte verifieras att kontrollvariabeln har en påverkan. En 

regressionsanalys har utförts där den naturliga logaritmen för det antal år som företaget varit 

börsnoterat har används istället för antalet år. Detta för att kontrollera om det är extremvärden 

som är anledningen till den icke-signifikanta koefficienten. Resultatet av den 

regressionsanalysen uppvisar små skillnader gentemot regressionsanalysen där antalet år 

användes. Extremvärden anses därmed inte vara anledningen till det icke-signifikanta 

resultatet. Båda regressionsanalyserna genererar samma resultat i uppsatsen och resultatet av 

regressionsanalysen där den naturliga logaritmen för det antal år som företaget varit 

börsnoterat har används kommer inte presenteras.  

5.2.2  Lång uppdragslängd  

Uppsatsens andra forskningshypotes är att revisionskvaliteten är lägre då samma 

revisionsbyrå har utfört revision under en lång period. Lång period definieras som en 

uppdragslängd om 10 år eller mer. Forskningshypotesen testades genom en regressionsanalys 

där mellanlång och lång uppdragslängd jämfördes. I tabell 8 presenteras resultatet av 

regressionsanalysen. Mot bakgrund av hypotes 2 förväntas koefficienten till lång 

uppdragslängd vara positiv. Det är även fallet men värdet på koefficienten är inte signifikant 

på 5 % -nivån, se tabell 8. Eftersom värdet inte är signifikant falsifieras hypotes 2. Denna 

uppsats ger alltså inte stöd till påståendet om att revisionskvaliteten är lägre då 

uppdragslängden är 10 år eller mer.  
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Tabell 8. Regressionsanalys 
Data från regressionsanalys då företag som haft samma revisionsbyrå under en lång och mellanlång period 
inkluderas. Modellens resultat anses vara pålitliga med ett p-värde för F under 0,05 och den justerade 
determinationskoefficienten är 5,3%. 

 
* Indikerar statistisk signifikans på 5 % - nivån 
 
Falsifieringen av hypotes 2 är i linje med Johnson et al. (2002) Carcello och Nagy (2004), 

Geiger och Raghunandan (2002) samt Myers et al. (2003) eftersom samtliga accepterar att en 

lång uppdragslängd inte medför en lägre revisionskvalitet. Resultatet ger inte stöd åt 

lagförslaget om byrårotation, som syftar till att förbättra revisionskvaliteten genom att 

begränsa uppdragslängden. Resultatet går även emot Chi och Huang (2005). De menar 

nämligen att en lång uppdragstid medför en lägre kvalitet på de finansiella rapporterna.  

Forskningshypotesen utformades efter en argumentation om att det fanns svårigheter att 

generalisera utifrån revisorns vilja och att generalisering därför skulle ske efter revisorers 

förmåga. Svårigheterna att generalisera utifrån viljan uppstår eftersom viljan att upprätthålla 

eller förbättra anseendet samt moraliska avvägningar ökar sannolikheten för att revisorn 

anmärker vid felaktigheter medan viljan att fortsätta uppdraget minskar sannolikheten. 

Revisorers förmåga bedömdes efter excessive-familiarity, revisorers förmåga att upptäcka 

felaktigheter ansågs därför minskar efter en period om 10 år. Det icke-signifikanta resultatet 

ger inte stöd till denna argumentation. Resultatet talar istället för att viljan att upprätthålla 

eller förbättra anseendet som en bra revisionsbyrå samt moraliska avvägningar överväger den 

negativa påverkan som både incitamentet att fortsätta uppdraget och excessive-familiarity 

eventuellt har.  

Regressionen visar på ett statistiskt signifikant samband mellan företags storlek och 

revisionskvalitet. Storlek på företag har ett positivt (negativt) samband med revisionskvalitet 

(absolut värde på oväntade periodiseringar), vilket utläses genom den negativa koefficienten 

på variabeln logstorlek. Koefficienten till lönsamhet, i form av avkastning på totalt kapital är 

positiv och signifikant på 5 %-nivån. Detta visar alltså att företag med en högre lönsamhet 

har ett högre absolut värde på oväntade periodiseringar och således en sämre 
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revisionskvalitet. Resultatet är inte i enlighet med förväntan då det motsäger att företag med 

ekonomiska problem har större incitament att manipulera årsredovisningar. En möjlig 

anledning till att lönsamhet har ett positivt samband med resultatmanipulering är att företag 

som under tidigare år haft en hög lönsamhet kan ha större incitament att resultatmanipulera. 

Intressenter till dessa företag kan ha höga förväntningar på att företagen även under senare år 

har en hög lönsamhet. Förväntningarna kan därför innebära stora krav på företaget och 

därmed uppstår incitament att resultatmanipulera. Eftersom manipuleringen sker genom 

periodiseringar kommer manipuleringen påverka nästkommande period. Manipuleringen kan 

därför spegla en tilltro till att lönsamheten kommer att öka under nästkommande period. Det 

bör påpekas att då kort- och mellanlång period jämfördes var koefficienten till lönsamhet 

negativ. Dock var denna inte signifikant. Tidigare studier visar att lönsamhet har ett negativt 

samband med resultatmanipulering. Sammantaget kan därför resultat i denna uppsats och 

resultatet från tidigare studier peka på ett icke-linjärt samband mellan lönsamhet och 

resultatmanipulation.  

De resterande kontrollvariablerna, betalningsförmåga samt ålder, är inte signifikanta. Denna 

uppsats kan därför inte verifiera att dessa variabler har en påverkan. Även under denna 

forskningshypotes har en regressionsanalys utförts där den naturliga logaritmen för antal år 

som företaget varit börsnoterat har används istället för antalet år. Det resultat som den 

regressionsanalysen genererar uppvisar små skillnader jämfört med den regressionsanalys där 

antalet år användes. Uppsatsens resultat förändras inte av variabeln logaritmeras och 

resultatet av den regressionsanalysen presenteras därför inte.  
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6.  Konklusion   
I detta avsnitt presenteras, utifrån ovanstående resultat och analys, uppsatsens slutsats. 

Slutsatsen följs av en diskussion om studiens trovärdighet och sedan av förslag på framtida 

forskning. 

6.1  Slutsats  
Syftet med denna uppsats var att undersöka sambandet mellan revisionskvalitet och den tid 

som en och samma revisionsbyrå har utfört revision. Bakgrunden till studien, och således 

anledningen till studiens relevans är den revisorsförordning som förväntas implementeras i 

svensk lag under år 2016 samt att tidigare studier på området inte är entydiga. Tidigare 

studier visar dessutom att förekomst och acceptans av redovisningsmanipulering skiljer sig 

mellan länder, som en följd av bland annat kulturella skillnader samt skillnader i ägarstruktur 

och rättssystem. Därmed uppstod behov av en studie som undersöker revisionskvalitet under 

svenska förhållanden. I likhet med tidigare studier har revisionskvalitet operationaliserats 

med redovisningskvalitet.   

Resultatet av studien visar på att det finns ett samband mellan en sämre revisionskvalitet och 

då en och samma revisionsbyrå har utfört revision under en period om 1-3 år, jämfört med en 

period om 4-9 år. Däremot kan studien inte påvisa något samband att revisionskvaliteten 

skulle vara sämre då revisionen har utförts av en och samma revisionsbyrå i 10 år eller mer. 

Resultatet indikerar således att revisionskvaliteten, och då även revisorers oberoende är lägre 

vid en kort uppdragslängd men inte vid en lång uppdragslängd.  

Syftet med revisorsförordningen och kravet på byrårotation är att stärka revisorers oberoende 

och därigenom förbättra revisionskvaliteten. Denna studie ger inte stöd till detta resonemang 

utan indikerar att obligatorisk byrårotation efter en 10-års period inte kommer att resultera i 

en bättre revisionskvalitet. Utifrån denna studie påvisas inget samband att obligatorisk 

byrårotation efter en 10-årsperiod skulle få de önskade effekterna gällande ett ökat oberoende 

och revisionskvalitet. Resultatet i denna studie överensstämmer med Johnson et al. (2002) 

Carcello och Nagy (2004), Geiger och Raghunandan (2002) samt Myers et al. (2003). Det 

finns därmed belägg för påståendet även i tidigare studier. Resultatet är dock inte 

överensstämmande med Chi och Huang (2005). Anledningen till att de tidigare studierna inte 

ger en entydig bild kan bero på kulturella skillnader eller på skillnader i rättssystem.  
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Den lägre revisionskvaliteten som uppstår då en revisionsbyrå har utfört revision under en 

kort period verkar framförallt bero på en låg kundspecifik kunskap och inte på revisorers 

incitament. Det är svårt att motverka informationsassymmetrin genom lagar. Dock indikerar 

det att det inte är lämpligt att införa krav på byrårotation redan efter en kort uppdragslängd. 

Det skulle nämligen medföra en lägre revisionskvalitet. Det medför nämligen att fler initiala 

kontrakt uppstår och därmed större möjligheter till resultatmanipulation. Implikationerna av 

denna studie är därmed att svensk lag, i möjligaste mån, ska tillåta att en 10-årperiod gällande 

byrårotationen förlängs.  

6.2  Studiens trovärdighet 
För att en studie ska vara av hög kvalitet krävs en hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

innebär att undersökningen ska kunna utföras igen, av en annan forskare och att resultatet då 

ska bli detsamma. Med validitet menas att metoden ska vara lämplig, analysen korrekt och att 

resultaten är generaliserbara. Validitet kan vidare delas upp i metod, intern- och extern 

validitet. Intern validitet innebär en korrekt återspegling av ett kausalt förhållande och extern 

validitet att studien ska kunna generaliseras till andra områden eller under andra 

omständigheter. (Saunders et al., 2016,s. 202ff)  

Den metod som har använts i uppsatsen är en modifierad version av Jones-modellen. Den 

modifierade Jones-modellen har fått utstå kritik. Vid användandet av metoden bör därför 

beaktas att forskningshypoteserna och metoden testas samtidigt (Johnson et al., 2002). Det 

innebär att det egentligen inte kan urskiljas om revisionskvaliteten förändras eller om 

resultaten reflekterar en bristande modell. Dock har modellen används i flera studier som 

publicerats i tidskrifter som,  av The Associations of Business Schools (ABS) är topprankade. 

Metoden bedöms därför vara lämplig.  

För tillfället, år 2015, finns det inget krav på byrårotation. De resultat som studien visar kan 

därför vara påverkade av denna faktor, det är alltså inte självklart att samma resultat kan fås 

under en period med obligatorisk byrårotation (Johnson et al., 2002). Anledningen till det är 

att incitamenten, eller värderingen av incitamenten kan skilja sig åt då byrårotation är 

obligatorisk och då den inte är det. Studien är trots detta relevant eftersom den möjliggör en 

diskussion om huruvida det behövs krav på byrårotation. 

Påpekas bör även att en direkt jämförelse mellan Johnson et al. (2002) och Carcello och Nagy 

(2004) inte kan göras. Detta eftersom Johnson et al. (2002) och Carcello och Nagy (2004) 

kategoriserar företag efter perioder om 2-3 år, 4-8 år samt 9 år eller fler medan denna uppsats 
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har använt perioderna 1-3 år, 4-9 år samt 10 år eller fler. Anledningen till skillnaden i 

kategorisering är, som tidigare nämnts, att denna uppsats syftar till att undersöka vilken 

påverkan byrårotation efter en period om 10 år kan ha.  

De data som använts i studien är sekundärdata. Data är insamlade från, vad som bedöms vara 

trovärdiga källor. Dock har Datastream i vissa fall genererat data som inte överensstämmer 

med data som finns i företagets årsredovisningar. Det har förmodligen haft en negativ 

inverkan på resultatet. Men skillnaderna har i de flesta fall var små och därför anses 

skillnaderna vara acceptabla. 

6.3  Framtida forskning  
Studien har utförts under en period där det inte ställs krav på byrårotation. Framtida studier 

kan därför undersöka den påverkan byrårotation har på revisionskvalitet då byrårotation är 

obligatoriskt. Sådana studier, tillsammans med studier som gjort då byrårotation inte är 

obligatoriskt, möjliggör en utvärdering av byrårotation eftersom man då kan jämföra 

revisonskvaliteten under de båda perioderna. Det möjliggör även en bättre förståelse för 

revisorer och deras incitament och därigenom hur arbetet med att förbättra revisorers arbete 

kan fortskrida.  

Den här studien har undersökt hur det nuvarande förslaget till byrårotation kan påverka 

revisionskvaliteten. För att kunna ge förslag till hur det nuvarande förslaget om byrårotation, 

och förmodligen framtida lag kan förbättras kan framtida studier undersöka hur 

revisionskvaliteten förändras under respektive år. Sådana studier möjliggör en förståelse för 

den optimala uppdragslängden och kan därför bidra till att förbättra lagen. Eftersom grunden 

till denna lag har uppstått på EU-nivå kan framtida studier med fördel undersöka hela denna 

marknad.  

Som beskrivits inledningsvis behandlar revisionsreformen även personrotation. Framtida 

studier kan därför undersöka sambandet mellan revisionskvalitet och den tid som en och 

samma revisor har varit påskrivande revisor. Framtida studier kan även i detta fall undersöka 

sambandet på EU-nivå. Det möjliggör uttalanden om huruvida personrotation behöver 

regleras och i sådana fall hur regleringen ska utformas. Eftersom enskilda medlemsländer kan 

göra vissa justeringar då revisorsreformen implementeras är även specifika studier på den 

svenska marknaden av intresse. 
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