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Sammanfattning  

Bakgrund: Härlett ur finansiella skandaler har revisorns oberoende i 
allmänhet ifrågasatts och som åtgärd har EU-kommissionen via ett 
revisionspaket påfört regler om tvingande byrårotation för företag av 
allmänt intresse. Den relationella uppdragstiden mellan revisionsbyråer och 
klienten har således tidsbegränsats. Härav följer diskussioner såväl inom 
revisionsbranschen som inom litteraturen kring huruvida en sådan 
tidsbegränsning kommer påverka revisionskvaliteten. I samma diskussioner 
förekommer inte bara uttalanden om revisorns faktiska och synbara 
oberoende då även revisorns kompetens diskuteras som beroende faktorer 
till revisionskvaliteten. Uppsatsen kommer därmed beakta såväl faktiska 
som synbara aspekter kring begränsade uppdragstiders påverkan på 
revisionskvaliteten. 

Syfte: Uppsatsen syftar till att komplettera redan befintliga diskussioner 
inom det vetenskapliga forskningsområdet som berör uppdragstiders 
påverkan på revisionskvaliteten. Syftet uppfylls genom att på byrånivå 
studera hur begränsade uppdragstider påverkar revisionskvaliteten ur såväl 
faktiska som synbara aspekter. 

Metod: Multipel logistisk regression kommer analysera insamlad data från 
årsredovisningar och revisionsberättelser mot faktisk revisionskvalitet. 
Samtidigt har en enkät utformats, vilken avser att studera tredje parts 
uppfattning kring synbar revisionskvalitet. Teorikapitlet kommer ligga till 
grund för såväl definitioner som analyser. 

Slutsatser: Via analysen av uppsatsens resultat för såväl den faktiska 
revisionskvaliteten som för den synbara revisionskvaliteten tillåts en samlad 
slutsats kring total revisionskvalitet. Vad avser faktisk revisionskvalitet ses 
inte uppdragstidens längd på byrånivå ha någon signifikant påverkan på 
revisionskvaliteten. Därav förmodas inte revisorns oberoende eller 
kompetens beröras nämnvärt av lagändringen. Dock diskuteras en indirekt 
påverkan på revisorns faktiska oberoende varför faktisk revisionskvalitet 
ändock torde anses positivt påverkad. Tredje part medger att lagändringen 
upplevs få en positiv effekt på synbar revisionskvalitet trots att revisorn 
upplevs göra avkall på sin kompetens till förmån för ett stärkt oberoende. 
Således förväntas den totala revisionskvaliteten bli stärkt av begränsade 
uppdragstider i relationen mellan revisionsbyråer och klienter. 
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Nyckelord: Revisionskvalitet, tvingande byrårotation, faktiskt oberoende, 
synbart oberoende. 
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Abstract 

Background: Derived from financial scandals the independence of the 
auditor has publicly been questioned and as a result the EU Commission 
regulated mandatory audit-firm rotation for public companies. Thus, the 
audit firm and client relationship has been limited. Hence, discussions 
within the accountancy profession as well as within the literature 
surrounding the possible effects the change in regulation might have on 
audit quality. Not only statements surrounding the auditors’ independence 
of mind and independence in appearance occur in these discussions but also 
the competence of the auditor as a dependent factor to audit quality. The 
paper will hereby consider quality aspects in fact as well as in appearance 
related to mandatory audit-firm rotation and its impact on audit quality. 

Purpose: The purpose of the paper is to complement existing discussions 
within the scientific area concerning the effects mandatory audit-firm 
rotation have on audit quality. The purpose is met while a study on firm-
level is conducted combining aspects in fact with aspects in appearance 
related to a limitation in the length of the firm-client relationship.  

Method: A multiple logistic regression will be used to analyze data from 
annual reports and audit opinions against audit quality in fact. A survey has 
been designed, which intends to study external third parties’ perception of 
audit quality in appearance. The literature chapter will form the basis for 
definitions as well as analyzes. 

Conclusions: Through an analysis of the papers result for both audit quality 
in fact and audit quality in appearance, a comprehensive conclusion of total 
audit quality can be made. In regard to audit quality in fact, our result show 
no significant effect between the length of the firm-client relationship and 
audit quality. Hence, neither the auditor’s independence nor competence are 
assumed to be substantially affected by the change in regulation. However, 
an indirect impact on the auditor’s independence in fact is discussed, which 
is why audit quality in fact might still be considered to be positively 
affected. Third parties perceive that the change in regulation positively 
affects audit quality in appearance despite the fact that the auditor is seemed 
to sacrifice competence in favour of improved independence in appearance. 
Thus, the total audit quality is expected to be improved by the mandatory 
audit-firm rotation. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Skandaler 

Revisorns oberoende har i många avseenden utgjort ett diskussionsunderlag 
för finansiella kriser och dess orsaker. Reformer såsom SOX i USA 2002 
och revideringen av EU:s åttonde bolagsrättsliga direktiv 2006 har införts 
för att stärka det publika förtroendet av revisionsfunktionen. Energibolaget 
Enrons konkurs 2001 är en i sammanhanget omtalad skandal där de 
ansvariga revisorerna (Arthur Andersen) medvetet skall ha godkänt 
finansiella rapporter innehållande tvivelaktiga metoder och transaktioner 
(Cullinan 2003). Arthur Andersen, vid tiden en av de globalt fem största 
revisionsbyråerna, ansågs sedermera vara beroende av de intäkter som 
genererades från revision och konsultation gentemot Enron (Abelson & 
Glater 2002). I USA trädde alltså SOX (Sarbanes-Oxley Act) strax därefter 
i kraft i hopp om att adressera påvisade områden som kan leda till 
bedrägeriproblem, exempelvis tillhandahållandet av icke-revisionstjänster i 
samband med revision. Samtidigt infördes tvingande regler om 
revisorsrotation, vilket förhindrar den enskilde revisorn att revidera ett givet 
bolag på obegränsad tid (Public Law 107-204). Med sitt ursprung på den 
amerikanska bostadsmarknaden fick även den globala finanskrisen 2008 
anledning att ifrågasätta revisionsprofessionen där vissa revisorer skall ha 
utgett rena revisionsberättelser för banker som sedermera påvisat stora 
förluster för placeringar både i och utanför balansräkningen (European 
commission 2011). Revisorsprofessionen har internationellt därmed fått 
utstå kritik samtidigt som reglerande organ i åtskilliga processer arbetat 
fram nya regler och rekommendationer i syfte att stärka den oberoende 
granskningen och därmed stärka substansen i de revisorsgranskade 
finansiella rapporterna (se ex; SOX; ISA). 

Nationellt sett har Sverige också haft inhemska skandaler, om än inte med 
en jämförbar global omfattning som ovan nämnda exempel har haft. HQ 
Banks kollaps 2010 har föranlett diskussioner kring huruvida bolaget haft 
övervärderade tillgångar vid tidpunkten då påskrivande revisor lämnat en 
ren revisionsberättelse (Hellekant 2015). SCA skandalen 2015 anförde även 
den frågor kring revisorns oberoende där den uppdragsrelaterade relationen 
mellan revisionsbyrån och bolaget sträckte sig över ett tidsspann om ca 83 
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år (Salö 2015). Till följd av denna skandal initierade FAR våren 2016 en 
dialog med Revisorsnämnden angående ett proaktivt etikarbete, samt att 
FARs egna policygrupp för etik startade ett arbete med att ta fram en 
vägledning för hur det nya revisionspaketet (se nedan) skulle tillämpas 
(Debattredaktionen 2016). 

1.1.2. Aktuella förändringar 

Till följd av finansiella skandaler har alltså revisorns oberoende medfört 
diskussioner kring huruvida lagstiftningen verkligen säkerställer den 
oberoende granskningen av finansiell information och interna processer 
samt kring hur allmänhetens tillit till revisorer åter skall stärkas. I juni 2016 
lagstadgades det så kallade revisionspaketet vilket har sin grund i en 
grönbok som publicerades av EU-kommissionen 2010 och som följaktligen 
berör revisionsförhållanden gentemot företag av allmänt intresse inom EU. 
I detta paket ingår sedermera tvingande byrårotation vilket avser att 
begränsa ett givet uppdragsförhållande mellan en revisionsbyrå och ett 
bolag av just allmänt intresse. I Sverige har vi för tillfället två stycken 
reglerade marknader vilka omfattar bolag av allmänt intresse (OMX Nordic 
Exchange Stockholm samt NGM Equity). Motiven som Europeiska 
kommissionen (2010) anger för införandet kan dels direkt härledas ur 
tidigare finansiella skandaler där revisorns oberoende har ifrågasatts men 
också att där inte skall finnas revisionsbyråer som blir “för stora för att 
misslyckas” då de innehar uppdrag gentemot riktigt stora klienter. Att 
konkurrensen avseende inträden på revisionsmarknaden skall öka torde 
också ses som ett av motiven bakom reformen. Tillika bör en stegvis 
internationell (inom EU) harmonisering av revisionsfunktionen anses ligga 
till grund för införandet. EU-kommissionen avsåg härmed framarbeta en 
reform för att stärka det tillstånd där oberoendet utgör fundamentet i 
revisionsarbetet. FARs generalsekreterare riktar dock viss kritik mot 
begränsningen av uppdragstider då det kan anses problematiskt när 
komplexa verksamheter berörs där revisionen av det specifika bolaget 
kräver kontinuitet (Brännström 2016). Ett sådant synsätt förefaller vara 
kongruent med resultat från en samlad falang av tidigare forskning som 
påvisar att tvingande byrårotation medför en försämring i den samlade 
revisionskvaliteten då revisorer behöver verka utan klientspecifik 
kompetens som byggts upp med tiden (se ex; Geiger & Raghunandan 2002; 
Ewelt-Knauer et al. 2013; Arruñada & Paz-Ares 1997). 
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1.2. Problemområde 

Byrårotation som koncept har diskuterats i nästan 50 år. Förespråkarna för 
en obligatorisk byrårotation menar att revisorns oberoende stärks genom en 
ökad professionell skepticism i samband med skiftet av revisionsbyrå. I 
samma anda anses det även att långa uppdragstider skapar familjära 
förhållanden på ett sådant vis att revisorns oberoende torde försvagas. Den 
samtida kritiken mot tvingande byrårotation belyser främst att revisorns 
klientspecifika kompetens byggs upp under en längre tid och att sådan 
kompetens är nödvändig för en kvalitativ revision. Avsaknaden av denna 
kompetens kan leda till en högre total kostnad samt att en revision som 
befinner sig i ett tidigt skede i högre utsträckning riskerar att bli belagd med 
fel (se ex: Kwon et al. 2014). 

Den argumentation och diskussion som förekommer inom området berör 
alltså dels revisorns kompetens (i synnerhet revisorns klientspecifika 
kompetens) och dels revisorns oberoende. Samma argumentation och 
diskussion mynnar senare ut i kommentarer kring dess påverkan av 
revisionskvaliteten varför definitionen av sådan kvalitet är av primärt 
intresse. DeAngelo (1981a) definierar revisionskvalitet, vardagligt uttryckt, 
som sammansättningen av den enskilde revisorns kompetens och 
oberoende. Alltså, revisorns förmåga att tekniskt kunna granska finansiell 
information är därmed inte tillräckligt för att bedöma revisionskvaliteten, 
utan revisorn skall även rapportera om sådan finansiell information är 
felaktig. Adderat till ovan definition tillägger vi även IESBAs definition av 
revisorns oberoende vilket delas in i en faktisk del och en synbar del. Det 
faktiska oberoendet avser ett förhållande där revisorn inte tillåts bli 
påverkat av yttre omständigheter vid sin bedömning och sina uttalanden. 
Det synbara oberoendet åsyftar istället tredje parts uppfattning till huruvida 
revisorn är oberoende. Härav torde nyttan av revisionskvalitet, som 
inbegriper dels revisorns kompetens och dels revisorns faktiska oberoende, 
bli påverkat även av revisorns synbara oberoende. Jackson et al. (2008) 
belyser även att revisionskvaliteten bör beaktas såväl faktiskt som synbart i 
ordning för att diskutera ett vidare koncept av revisionskvaliteten, dvs. total 
revisionskvalitet. 

Utifrån revisionskvalitet ställs det således krav på att revisorer bygger upp 
en klientspecifik kunskap för att öka sin egen kompetens. Tvingande 
byrårotation kommer därmed leda till en högre frekvens för anskaffningen 
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av sådan kompetens samtidigt som regleringen även leder till att sådan 
kompetens inte kan utnyttjas i lika hög utsträckning än i det fall sådan 
reglering inte existerade. I förekommande fall torde alltså 
revisionskvaliteten begränsas till hur långa uppdragstiderna tillåts vara. 

EU-kommissionen menar å andra sidan i sin ”impact assessment” av 
revisionspaketet att revisorns oberoende kommer att stärkas i och med 
införandet av tvingande byrårotation (European commission 2011). Således 
ställs alltså begreppen kompetens och oberoende mot varandra i 
diskussioner kring begränsade uppdragstider på byrånivå samt vilken effekt 
en avvägning mellan dessa begrepp förväntas få på konceptet 
revisionskvalitet. Därmed avser den samlade massan av tidigare forskning 
inom området att förmedla uttalanden om revisionskvaliteten genom att 
studera revisorns kompetens och revisorns oberoende. Ändock tas sällan 
hänsyn till oberoendebegreppets hela innebörd då den faktiska och den 
synbara delen jämte varandra sällan diskuteras. 

Härav kommer uppsatsen problematisera kring de effekter fenomenet 
begränsade uppdragstider på byrånivå får på revisionskvaliteten där 
revisionskvaliteten definieras som revisorns kompetens och revisorns 
oberoende. Härtill kommer såväl faktiska som synbara aspekter beaktas 
kring tolkningen av fenomenets effekter på den totala revisionskvaliteten. 
Således önskar uppsatsen kunskapsmässigt bidra till det befintliga och 
framtida studiet av fenomenet begränsade uppdragstiders påverkan på total 
revisionskvalitet, såväl faktisk som synbar. Likväl som uppsatsen torde vara 
av intresse för normsättare/lagstiftare i ljuset av den nya lagstiftningen så 
förväntas resultatet till externa intressenter bidra med kunskap om revisorns 
oberoende.  

1.3. Syfte 

Uppsatsens syfte är att komplettera de praktiska och vetenskapliga 
diskussionerna som berör begränsade uppdragstiders påverkan på 
revisionskvaliteten. Uppsatsen kommer beakta såväl faktiska som synbara 
aspekter i relation till begränsade uppdragstider och avser därigenom att 
diskutera total revisionskvalitet. 
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1.4. Disposition av uppsatsen  

Resterande delar av uppsatsen disponeras enligt följande: Härnäst följer ett 
teoriavsnitt bestående av resultat av tidigare forskning inom området, 
väsentliga definitioner samt relevant teori för att beskriva fenomenet 
begränsade uppdragstider. Därefter följer i kapitel tre uppsatsens metod. 
Uppsatsens resultat presenteras i kapitel fyra varefter diskussion och 
slutsats läggs fram i de två avslutande kapitlen. 
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2. Teori 

I nedan teoriavsnitt kommer uppsatsens teoretiska ramverk presenteras 
varför såväl teorier, gällande lagar och tidigare forskning inkluderas för att 
möjliggöra en analys av uppsatsens resultat. I kapitlet kommer även flertalet 
definitioner presenteras vilka ses som fundamentala för uppsatsens 
förståelse. 

Inledningsvis ges en introduktion av det teoretiska perspektivet agentteori 
vilket ger en förklaring till varför revision är nödvändigt. Därefter ges en 
kortfattad förklaring kring revisionspaketet samt dess rotationsregler, såväl 
på byrånivå som på personnivå. Revisionskvalitet definieras i 
efterkommande avsnitt samtidigt som ett tydliggörande ges kring vem som 
för studien bör tolkas som beaktaren av samma revisionskvalitet. 
Prissättningsfenomenet ”low-balling” (underbudning) kommer därefter 
diskuteras till sin innebörd och effekter samt hur det kan relatera till 
begränsade uppdragstider inom revision. Det femte avsnittet förmedlar en 
grundlig genomgång av revisorns oberoende. En generell förklaring till 
oberoendet, hur det ter sig i lagtext och dess definition kommer bland annat 
att diskuteras. Avsnittet avslutas med att inkludera andra perspektiv på 
revisorns oberoende. I de två efterföljande avsnitten ges nu en ingående 
förklaring till gällande rotationsregler på såväl personnivå som byrånivå 
samtidigt som till studien utomstående forskning presenteras. 
Nästkommande avsnitt presenterar en definition av, samt innebörd för, en 
oren revisionsberättelse för vilket förståelsen inte minst är av vikt vid 
läsningen av metodkapitlet. Avslutningsvis ges en relevant genomgång av 
forskning inom området för begränsade uppdragstider, främst på byrånivå. 
Samma avsnitt mynnar ut i en hypotes som avser den faktiska 
revisionskvaliteten, vilken presenteras i kapitlets sista avsnitt. 

2.1. Agentteori 

Agentteorin hjälper oss att på ett initialt sätt förklara behovet av revision 
som oberoende granskning av finansiell information. Agentteorin beskriver 
förhållandet mellan principaler (aktieägare) och agenter (företagsledningen) 
och att det mellan dessa två parter uppstår informationsasymmetrier då 
principalerna inte har full insyn i agenternas motivationsfaktorer eller i de 
aktiviteter agenterna utför (Eisenhardt 1989). Sådan informationsasymmetri 
blir tydlig vid diskussioner där förhållandet mellan principaler och agenter 
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präglas av ett spritt ägande, vilket är fallet för företag av allmänt intresse för 
vilka reglerna om tvingande byrårotation gäller. Ett sådant förhållande torde 
föranleda ett underskott av optimalt informationsutbyte. Relationen mellan 
principaler och agenter benämns som ett agentförhållande vilket Jensen och 
Meckling (1976) definierar likt ett kontrakt under vilket principalen initierar 
agenten att handla i principalens intresse, ett kontrakt som ger agenten makt 
för beslutsfattande. Jensen och Meckling (1976) förklarar att 
informationsasymmetrier därav leder till agentkostnader då principalens och 
agentens intressen, under ett antagande om rationalitet där båda parter vill 
maximera sin nytta, inte kommer överensstämma kostnadsfritt. Likaså 
kommer aktiviteter av egenintresse leda till att agenten inte alltid kommer 
agera i principalens intresse. Därmed uppstår kostnader exempelvis i form 
av incitamentsprogram och granskningsåtgärder designade för att begränsa 
agentens avvikande aktiviteter (Jensen & Meckling 1976). Härav är det dels 
dyrt men också svårt för aktieägare att faktiskt verifiera vad 
företagsledningen gör, och i saklägen som berör spritt ägande torde en 
fullständig insyn därav vara omöjlig att uppnå. För att minimera 
agentkostnaderna kommer således principalerna att påföra krav om revision 
som oberoende granskning av agenternas aktiviteter för att minimera 
informationsasymmetrierna (Corbella et al. 2015) samtidigt som agenterna 
kommer ha incitament att frivilligt tillåta revision av verksamhetens 
finansiella ställning och dess interna processer. Carrington (2014) förklarar 
nyss nämnda incitament på så vis att vid avsaknad av revision kommer 
ägaren ta ut en större riskpremie, jämställt en försäkran, mot 
företagsledarens förväntade egenintresse om vinstmaximering. Att frivilligt 
tillåta revision av verksamheten blir härmed ett medel för företagsledaren 
att höja sin egen ersättningsnivå till följd av en lägre riskpremie (Carrington 
2014). Härav kan revisionsfunktionen ses som ett oberoende instrument 
som avser gynna den allmänna massan framför enskilda behov. 

2.2. Revisionspaketet 

2.2.1. Direktiv och förordningar 

Processen för revisionspaketet startade med en grönbok om revisionspolitik 
publicerad av EU-kommissionären Michael Barnier 2010 där de slutliga 
reglerna trädde i kraft 2016 (Balans 2016). De nya reglerna kring revisorer 
och revision inom EU består dels av ett direktiv om ändring i det befintliga 
revisorsdirektivet och dels av revisorsförordningen, vilken är en ny EU-
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förordning. Direktivet och EU-förordningen ses tillsammans som ett 
revisionspaket där både omfattande förändringar och nya regler presenteras. 
Reglerna berör revision av företag av allmänt intresse (företag vars 
överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad) 
och reglerar bland annat områden såsom revisionsberättelsen, 
arvodesbegränsningar, rotationsregler (för byråer och enskilda revisorer) 
samt förbud mot tillhandahållandet av icke-revisionstjänster. OMX Nordic 
Exchange Stockholm samt NGM Equity är de två reglerade marknaderna vi 
idag ser i Sverige. 

Revisionspaketet berör bland annat ovan nämnda delar där rotationsreglerna 
kommer diskuteras mer i detalj nedan. Övriga delar kommer inte beröras då 
de inte har någon direkt koppling till uppsatsens syfte. 

2.2.2. Rotationsregler 

Reglerna för tvingande byrårotation är alltså till sin karaktär helt nya och 
tillåter som utgångspunkt en principiell uppdragstid om maximalt tio år 
men inte mindre än ett år. Det finns dock undantag för denna begränsning. 
Samma artikel anger att om ett offentligt anbudsförfarande genomförs, får 
revisionsuppdragets varaktighet förlängas med ytterligare tio år alternativt 
ytterligare fjorton år om mer än en revisionsbyrå anlitas att samtidigt 
granska gällande bolag för denna tid. Noterbart är att dessa undantagsregler 
inte är tillämpliga för finansiella företag av allmänt intresse, utan 
revisionsuppdraget för sådana företag har enligt grundprincipen en maximal 
varaktighet på tio år utan möjlighet till förlängning. När väl den slutliga 
uppdragstiden förlöpt inträder en avkylningsperiod vilket innebär att 
revisionsbyrån inte får utföra lagstadgad revision av samma företag under 
de efterföljande fyra åren (SOU 2015:49) 

2.3. Revisionskvalitet 

En definition av revisionskvalitet är nödvändig för att förstå innebörden av 
begreppet. Den definition som förekommer mest frekvent inom den 
akademiska litteraturen ges av DeAngelo (1981a). Revisionskvalitet 
definieras härmed som revisorns tekniska kompetens och revisorns 
oberoende. Den tekniska kompetensen avser revisorns förmåga att upptäcka 
felaktigheter i klientens redovisningssystem och interna processer då 
oberoendet bestäms i sannolikheten att revisorn rapporterar en sådan 
felaktighet givet en specifik klient. I tillägg till definitionen av 
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revisionskvalitet går det även att bryta ner oberoendebegreppet i två delar. 
Enligt IESBAs definition av revisorns oberoende innehåller begreppet ett 
faktiskt- och ett synbart oberoende (se mer under avsnittet revisorns 
oberoende). Som nämnt i det inledande kapitlet, uttalanden som avser 
bedöma revisorns kompetens i förhållande till revisionskvalitet berör i vid 
utsträckning sådan kompetens definierat som revisorns klientspecifika 
kompetens vilket kan beröra såväl klientens egna verksamhet som den 
industri klienten verkar i (ex; Geiger & Raghunandan 2002; Arruñada & 
Paz-Ares 1997; Ewelt-Knauer et al. 2013).  

Tidigare forskning som avser att uttala sig om revisionskvalitet fokuserar 
endera på revisorns faktiska eller synbara oberoende varför Jackson et al. 
(2008) föreslår att total revisionskvalitet skall undersökas. Total 
revisionskvalitet inbegriper dels faktisk revisionskvalitet och dels synbar 
(upplevd) revisionskvalitet (Taylor 2005 refererad i Jackson et al. 2008). 
Faktisk revisionskvalitet torde därav innehålla revisorns faktiska oberoende 
och kompetens samtidigt som synbar revisionskvalitet torde innehålla 
revisorns synbara oberoende och kompetens. Mot bakgrund av att 
reglerande organ med tillhörande reformer avser att stärka revisorns 
oberoende kommer uppsatsen i förhållande till begränsade uppdragstider 
(tvingande byrårotation) härmed, per förslag av Jackson et al. (2008), 
studera total revisionskvalitet till sin helhet. 

Noterbart är att Duff (2004) anser att den akademiskt klassiska definitionen 
av revisionskvalitet inte lyckas fånga hela begreppet och skiljer därför 
mellan teknisk revisionskvalitet och revisionens servicekvalitet. Den 
klassiska definitionen ryms inom teknisk kvalitet då servicekvalitet å sin 
sida fångar upp den upplevda kvaliteten inom revisor-klient relationen. 
Dock förefaller det föga relevant att bedöma en eventuell servicekvalitet då 
vi initialt avser uttala oss om byrårotationens effekter mot revisorns 
oberoende (vilket då ingår i vad Duff (2004) benämner som teknisk 
kvalitet) varför vi bortser från sådana aspekter av revisionskvaliteten. Ur ett 
agentteoretiskt perspektiv tycks det dessutom förekomma vissa 
begränsningar med att införa servicekvalitet inom begreppet 
revisionskvalitet i och med att servicekvalitet riktar sig till ett företags 
management. Revisionsfunktionen existerar som ett verktyg för att skapa 
kongruens mellan företagsledar- och ägarintressen och i fortsättningen 
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bortses därmed relationen mellan revisor och klienten vid diskussioner om 
revisionskvalitet. 

2.4. Low-balling 

Huang et al. (2015) finner signifikanta bevis för att revisionsbyråer erbjuder 
lägre (läs rabatterade) priser för det inledande året av ett revisionsuppdrag i 
relation mot vad de debiterar senare i uppdraget. DeAngelo (1981b) belyser 
reglerande organs oro för vad som inom litteraturen benämns som 
underbudning (översatt från engelskans ”low-balling”) då det kan anses 
underminera revisorns oberoende. Underbudning innebär alltså att 
revisionsbyråerna erbjuder klienterna ett kontrakt där avgifterna för det (de) 
första året (åren) motsvarar en närmast obefintlig vinstmarginal i 
förhållande till vad som torde anse vara försvarbart mot de totala 
kostnaderna (DeAngelo 1981b). Detta är alltså en metod för att knyta an 
klientuppdrag under konkurrensförhållanden under förväntan att byråerna i 
framtiden förväntas tjäna kvasi-ränta (dvs. inkomster som intjänats från 
kostnader som redan spenderats) vid kontraktets förlängning. 

Underbudning uppstår enligt DeAngelo (1981b) under förhållanden då 
sittande revisionsbyrå har framtida möjligheter att tjäna kvasi-räntor 
samtidigt som den initiala marknaden för att kontraktera revisionsuppdrag 
präglas av konkurrens. Dock menar Dye (1991) att underbudning inte 
relaterar lika mycket till kostnadsaspekter utan tar snarare sikte på revisorns 
påskrift där bolag betalar högre arvoden för att kunna påverka revisorns 
beslut. Ett sådant resonemang bör därmed ses som att klienten faktiskt avser 
påverka revisorn. Fortsatt argumenterar DeAngelo (1981b) emot reglerande 
organ om att underbudning i sig självt inte försvagar revisorns oberoende. 
Craswell et al. (2002) finner inte heller någon negativ koppling mellan ett 
eventuellt intäktsberoende och revisorns oberoende. Alltså bör aktiviteter 
som minskar möjligheterna för underbudning inte innebära att revisorns 
oberoende stärks i och med att underbudning uppstår som respons av en 
framtida förväntan om kvasi-räntor. Därmed orsakar inte underbudning 
kvasi-räntor enligt DeAngelo (1981b). DeAngelo (1981b) framhåller istället 
möjligheterna till kvasi-räntor som problematiskt i diskussioner om 
revisorns oberoende och därför kan istället aktiviteter som motverkar ett 
sådant fenomen bidra till ett stärkt oberoende. Då tvingande byrårotation 
enligt viss litteratur (ex; Arruñada & Paz-Ares 1997) förväntas att minska 
den klientspecifika kunskapen en revisor besitter om sin klient vid 
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pågående revisionsuppdrag kan sådan reglering bidra till en dämpande 
utveckling av kvasi-räntor och därmed resultera i ett stärkt oberoende. 

2.5. Revisorns oberoende 

2.5.1. Generellt om oberoende 

Diamant (2004) uppmärksammar att begreppet “oberoende” varken uttrycks 
eller definieras i svensk lagtext. Därför är det vid studier om 
oberoenderegler viktigt att förstå den generella innebörden av begreppet 
oberoende (Diamant 2004). Således finner vi följande definition av 
”oberoende” i NE: “som inte är beroende (av ngn eller ngt) för sin 
förekomst, sitt handlande etc.” (NE 2017a). Revisorns oberoende bör 
således vara helt fritt från företagsledningens påverkan eller aktiviteter i 
egenintressen. 

Revisionsbolagsutredningen fann, vad avser revision och revisorer, att det i 
lagtext anses olämpligt att använda oberoendebegreppet då det kan tolkas 
som “ett absolut tillstånd som professionella revisorer måste uppnå” (SOU 
1999:43 s. 141). Istället kommer revisorns oberoende till uttryck i lagtext 
dels då revisorer skall agera med opartiskhet, självständighet och vara 
objektiv i sitt ställningstagande (se; Diamant 2004; Revisorslag 20 § (SFS 
2001:883)) men också enligt jävsreglerna i Revisionslag 17 § (SFS 
1999:1079)). Bazerman et al. (1997) menar att under rådande institutionella 
förhållanden, där klienten anlitar revisionsbyrån, är ett totalt oberoende inte 
realistiskt att uppnå. De argumenterar med stöd av psykologisk forskning 
att partiskhet infinner sig omedvetet. Människans kognitiva begränsningar 
står alltså i vägen för ett sådant oberoende då revisorn ställs inför både 
användarens- och klientens intressen (Bazerman et al. 1997). Att avstå från 
oberoendet som ett absolut tillstånd torde därmed vara välbetänkt. 

I slutet av 1800-talet publicerades den första lagstiftningen gällande 
revision, dessförinnan gick revisionsfunktionen oreglerad ända sedan 
funktionens tillkomst på 1300 talet. Idag anlitas revisorn som utomstående 
tredje part för att skapa legitimitet i de finansiella rapporterna. Som nämnts 
i inledningen av uppsatsen, vilket även berörs av Carrington (2014), så har 
revisorns oberoende varit en av orsakerna till tidigare finansiella kriser. 
Trots detta är revisorns oberoende den faktorn som skall skapa legitimitet i 
de finansiella aktiviteterna. På grund av incidenter som dessa, regleras 
revisorns oberoende i svensk lag (se ex; revisorslag 20-21 §§).  
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Vad avser revisionsfunktionen har den svenska lagstiftarens och EU:s 
intention varit att stärka revisorsrollen med huvudsyfte att hitta en balans 
mellan olika intressenters skyddsbehov (Diamant 2004). Trots branschens 
egen regelutveckling med utformningen av branschorganisationer som 
syftar till att utveckla yrkesetiska regler, släpper inte den svenska 
lagstiftaren regleringen helt och hållet till branschen självt, detta på grund 
av historiska incidenter såsom ovan nämnda skandaler (Diamant 2004). 
Litteraturen påvisar dock både för- och nackdelar med att ansvaret för 
reglering skulle ligga inom det privata.  

Förespråkare för att branschen själv ansvarar för regleringen menar att 
regleringen då förmodas bli mer optimal i och med att de privata har mer 
kunskap inom området (Deegan & Unerman 2011). Å andra sidan anser 
förespråkare för att regleringen skall ansvaras av det offentliga att 
regleringen kommer ske i allmänhetens intresse och den då reglerande 
organisationen kommer kunna motstå tryck om förändring och 
lobbyingaktiviteter från vissa branscher (Deegan & Unerman 2011). 

2.5.2. Reglerande organisationer 

Utöver svensk lag och EU leds vi därmed in på en översiktlig redogörelse 
för de reglerande branschorganisationerna. Lydelsen i ABL 9 kap. 3 § säger 
att “Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska 
utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande 
som god revisionssed kräver” (SFS 2005:551). För att motsvara god 
revisionssed skall en revisor följa ISA (International Standards of Auditing) 
vilka utges av IAASB som är ett oberoende utskott till IFAC. ISA är 
förvisso endast rekommendationer och i de fall dessa standards hamnar i 
strid mot svensk lag skall revisorn därmed förhålla sig till lagen (Carrington 
2014). IFAC är en global redovisning- och revisionsorganisation som är 
skapad för att stärka professionen och bidra till ekonomisk stabilitet och 
utveckling för att därmed tjäna allmänhetens intresse (IFAC 2017). Ett 
ytterligare oberoende utskott till IFAC, och systerorganisation till IAASB, 
är IESBA. IESBA är ett självständigt regleringsorgan som syftar till att 
tjäna allmänhetens intresse genom att sätta internationella etiska standarder 
för professionella revisorer att efterfölja (IESBA 2017). IFAC har således 
publicerat en handbok, Handbook of the Code of Ethics for Professional 
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Accountants (IESBAs etikkod), där etiska regler och standarder framtagna 
av IESBA ingår vilka avser att stärka revisorns oberoende. 

2.5.3. Definition av revisorns oberoende 

I etikkoden medges ett antal definitioner där bland annat den för revisorns 
oberoende ingår. Definition tillmäter oberoendet ett faktiskt (independence 
of mind) och ett synbart (independence in appearance) element (IESBA - 
Handbook 2016). Noterbart är att en sådan definition av oberoendet ej står 
att återfinna inom den svenska lagstiftningen. Som strax påvisas berör den 
synbara definitionen av oberoendet en generell uppfattning till huruvida en 
revisor (och revisionsbyrå) är att anse som oberoende. Den synbara 
definitionen av revisorns oberoende ter sig därmed praktiskt sett vara mer 
empiriskt betingad än vad den faktiska definitionen förefaller vara. 
 
Faktiskt oberoende – ”The state of mind that permits the expression of a 
conclusion without being affected by influences that compromise 
professional judgement, thereby allowing an individual to act with integrity, 
and exercise objectivity and professional skepticism” (IESBA - Handbook, 
2016, s.148). 

Med det faktiska oberoendet menas de förhållanden där revisorns 
professionella omdöme av finansiella rapporter, alltså att revisorns 
integritet, objektivitet eller professionella skepticism inte påverkas negativt 
(Carrington 2014). Det faktiska oberoendet kan därmed ses som det 
formella oberoendet utifrån revisorns perspektiv, alltså den bedömning 
revisorn själv skall gå igenom inför varje nytt uppdrag. I Sverige görs detta 
via den så kallade analysmodellen som regleras i revisorslagen (se 21§ nyss 
nämnda lag). Förutom denna prövning inför varje nytt uppdrag så regleras 
även i svensk lag ett antal jävsregler i revisionslagen för att ytterligare 
stärka revisorns oberoende (se 17§ nyss nämnda lag). 
 
Synbart oberoende – ”The avoidance of facts and circumstances that are 
so significant that a reasonable and informed third party would be likely to 
conclude, weighing all the specific facts and circumstances, that a firm’s, 
or a member of the audit or assurance team’s, integrity, objectivity or 
professional skepticism has been compromised” (IESBA - Handbook, 
2016, s.148).  

Det synbara oberoende ses som revisorns oberoende uppfattat av tredje part. 
En revisor skall därav undvika omständigheter som gör att tredje part kan 
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ifrågasätta revisorns integritet, objektivitet och professionella skepticism 
(Carrington 2014).  

2.5.4. Perspektiv på revisorns oberoende 

Faktiskt oberoende 

Power (1997) skiljer på organizational och operational independence, alltså 
ett organisatoriskt och ett operationellt oberoende, vilka båda faller under 
det faktiska oberoendet. Det organisatoriska oberoendet berör sättet vilket 
en revisor blir tillsatt, utveckling av etiska regler för att säkerställa 
opartiskhet och huruvida tillhandahållandet av rådgivningstjänster hotar 
revisionsrollen. Power (1997) menar att det generella problemet med det 
organisatoriska oberoendet är skapandet av incitament och möjligheter så 
att revisorer inte avskräcks för att använda sig av nödvändiga åtgärder vid 
behov. Det operationella oberoendet relaterar mer till revisionsprocessen 
och den fundamentala frågan om revisorers förmåga att använda sig av 
dessa nödvändiga åtgärder (Power 1997). 

Mautz och Sharaf (1961) delar in oberoendet i tre faser, där de första två 
faserna kan räknas in under det faktiska oberoendet. Den första fasen av 
oberoende syftar till revisorns professionella förhållningssätt som revisorn 
har inför varje uppdrag. Detta innefattar variabler som självtillit, kompetens 
och förmågan att motstå tryck från klienten. Den andra fasen av oberoende 
syftar till hur revisorn utför sitt arbete, om revisorn är fri från påverkan och 
fördomar. Som beskrivits innefattar det faktiska oberoendet olika delar 
angående hur en revisor agerar i sitt yrke, således syftar det faktiska 
oberoendet på revisorns formella oberoende, alltså revisorns egna 
uppfattade oberoende. 

Synbart oberoende 

Den tredje fasen av oberoendet behandlar det synbara oberoendet där Mautz 
och Sharaf (1961) tidigt är inne på att hela professionen i synnerhet, och 
därmed inte endast enskilda revisorer (som spekulativt kan anses vara fallet 
vid revisorsrotation), måste undvika att utge apparition av bristfälligt 
oberoende gentemot tredje part. Det skulle annars bidra till marknadens 
ineffektivitet, även då klienten upplever revisorn som oberoende (Mautz & 
Sharaf 1961). Därmed är det synbara oberoendet en nödvändighet för att 
revisionsfunktionen skall uppnå sin fulla potential som en social service 
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(Mautz & Sharaf 1961), dvs. gentemot allmänheten. Alltså begränsas 
oberoendet i de fall tredje part inte upplever revisorn eller revisionen som 
oberoende, oavsett om revisorn faktiskt är oberoende eller inte. House of 
Commons Treasury Committee (2009:76) menar att samhällets förtroende 
för kapitalmarknader till viss del är beroende av pålitligheten i de 
finansiella rapporterna. Om intressenter tvivlar på revisorernas oberoende 
kommer de finansiella rapporterna sakna pålitlighet (Dart 2011). 

Mautz och Sharaf (1961) betonar vikten av att det synbara oberoendet 
verkligen stärks där revisorsprofessionen behöver visa på en oegennytta för 
att verka oberoende. Ur ett extremt perspektiv skulle följande gälla; om 
professionen inte upplevs som oberoende kommer revisorsgranskad 
finansiell information vara till mindre nytta än icke-granskad sådan 
information (Mautz & Sharaf 1961). Warming-Rasmussen och Jensen 
(1998) diskuterar heterogeniteten hos användaren av finansiell information 
(dvs. tredje part) och vilka attribut olika kategorier av användare värdesätter 
i en revision där revisorns kompetens och oberoende är elementärt. De 
tekniska processerna (och sitt innehåll) en revisor använder sig av i sitt 
arbete är rimligtvis omöjliga att synliggöra för tredje part. Detta beror dels 
på sitt omfång och dels på den företagshemliga information som vid ett 
offentliggörande kan skada det granskade företaget gentemot dess 
konkurrenter. Den effektivitet och den kompetens revisorer arbetar under 
behöver därmed fortsätta vara osynlig gentemot tredje part dock är det 
viktigt att det finns ett underliggande förtroende (Power 1997). Vid ett 
minskat synbart oberoende torde ett sådant underliggande förtroende riskera 
att försvagas. 

Delvis avser uppsatsen alltså studera tredje parts (intressenters) perspektiv 
på oberoendet där fokus ligger på investerarens perspektiv. Reid och 
Carcello (2017) undersöker investerare som grupp. Mauldin (2003) 
fokuserar på professionella investerare och Kaplan och Mauldin (2008) 
studerar perspektiv från icke-professionella investerare. Inom området 
återfinns ingen definition på dessa grupper varför en sådan uppsökes i NE. 
En investerare är en ”(juridisk) person som gjort investering” NE (2017b) 
där en investering definieras; ”när en privatperson eller ett företag placerar 
pengar i värdepapper benämns det finansiell investering” NE (2017c). I 
ovan mening refererar således uppsatsen till en privatperson med termen 
”icke-professionell investerare” och till ett företag med termen 
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”professionell investerare”. Dessa intressenter betraktas således som en 
tredje part i förhållande till revisionsbyrån och den reviderade klienten. 

2.6. Revisorsrotation 

Revisorsrotationen lagstadgades i Sverige först 2009 (SFS 2009:565). 
Lagen sa att den enskilda revisorn vid revision av ett företag av allmänt 
intresse, får revidera ett och samma företag i högst sju år. När denna 
sjuårsperiod passerat får den enskilda revisorn inte vara delaktig i 
revisionen av samma företag under påföljande två år. Denna lag 
uppdaterades 2016 (SFS 2016:431) i samband med EU:s revisionspaket. 
Revisorsrotationen förändrades därmed delvis, den enskilda revisorn har 
fortfarande en maximal tillåten uppdragstid på sju år. Förändringen 
återfinns istället i avkylningsperioden efter uppdragstiden. Som 
grundprincip gäller numer en avkylningsperiod på tre år för enskilda 
revisorer (SOU 2015:49).  

Junaidi et al. (2016) studerar revisorsrotation i Indonesien, deras resultat 
visar på ett negativt förhållande mellan uppdragstider och revisorns 
oberoende. De menar att oberoendet försämras efter sex år och en 
begräsning av revisorns uppdragstid borde därmed sättas till maximalt fem 
år. Mohamed och Habib (2013) studerar revisorns oberoende i en egyptisk 
kontext och finner motsatta resultat. Författarna menar att längre relationer 
mellan en revisor och en klient påvisar en ökad revisionskvalitet tack vare 
större erfarenhet av klientens verksamhet. Knechel och Vanstraelen (2007) 
finner ingen förlust av oberoende vid långa uppdragstider för enskilda 
revisorer i en studie på privata företag i Belgien. Fortsatt finner Kaplan och 
Mauldin (2008) ingen signifikans mellan varken revisorsrotation eller 
byrårotation och revisorns synbara oberoende. Således anser de att 
befintliga regler om revisorsrotation är tillräckligt för att uppnå 
byrårotationens fördelar för revisorns faktiska oberoende.  

Det kan argumenteras att revisorer uppehåller sitt oberoende genom sitt 
professionella förhållningssätt. I motsatt riktning kan det argumenteras att 
trots den enskilda revisorsrotationen som sker efter maximalt sju år, skapas 
en lång relation mellan byrån och klienten och att en lång relation (ex. 83 år 
lång relation mellan en revisionsbyrå och SCA) skapar ett familjärt 
förhållande vilket då skall förklara oberoendets försvagning. Tänkbart är att 
den enskilda revisorn inte vill förlora en stor klient och därför inte kan 
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agera helt oberoende i sin revision av det specifika företaget. Således ställs 
frågan till huruvida revisorsrotationen är tillräcklig, eller behövs istället 
byrårotationen för att stärka revisorns oberoende. 

2.7. Byrårotation 

Diskussioner angående konceptet obligatorisk byrårotation har varit på 
tapeten i nästan fem decennier (Kwon et al. 2014). Meningarna är delade 
angående om tvingande byrårotation faktiskt kommer tillföra nytta, eller om 
den kommer försämra revisionskvaliteten. Fördelar som förespråkare tar 
upp är framförallt att revisorns oberoende kommer att stärkas, medan 
kritikerna argumenterar att revisionskvaliteten kommer att försämras då 
revisorn inte kan utnyttja klientspecifik kompetens vilket kan leda till högre 
kostnader och fler fel i revisionen i den initiala perioden av ett förhållande 
(European commission 2011). Här ställs alltså kompetensen mot oberoendet 
i sin helhet vid uttalanden om revisionskvaliteten. Avseende diskussioner 
kring avsaknaden av klientspecifik kompetens bör noteras att ISA 230 
anger att en revisor skall dokumentera revisionen på sådant vis att en 
utomstående erfaren revisor ingående skall kunna förstå uppdragets 
innebörd (IAASB 2010c). Samtidigt nämner Carrington (2014) att 
branschpraxis bör vara av sådan art att konsultation sker vid en byrårotation 
mellan nytillträdd revisor och föregående revisor samt dennes 
dokumentation. 

En obligatorisk byrårotation har inte varit lagstadgad tidigare inom EU, 
dock har vissa enskilda nationer själva reglerat sådana rotationsregler, 
exempelvis Italien. Obligatorisk byrårotation var alltså en del av EU:s 
revisionspaket som lagstadgades i juni 2016 och betyder i kort att en 
revisionsbyrå-klientrelation har en begränsad uppdragstid. Den 
obligatoriska byrårotationen gäller endast för företag av allmänt intresse 
och regleras i svensk lag i § 21a 9 kap ABL (SFS 2016:431), vilken 
hänvisar till EU:s revisorsförordning artikel 17 som behandlar 
rotationsreglerna. 

Enligt EU-kommissionen skall revisorer fungera som en lagstadgad garanti 
för intressenter och oberoendet bör därför ses som en hörnsten i 
revisionsarbetet. Motiven bakom införandet av en obligatorisk byrårotation 
inom EU kan således tas från en historia av finansiella kriser, där 
oberoendet till del anses ha skadats genom bristande rotation av 
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revisionsbyråer då familjära förhållande med klienter kan ha skapats 
(Europeiska kommissionen 2010). Samtidigt som diskussioner eller åsikter 
tenderar att florera kring vilka åtgärder som faktiskt sätts in för att stärka en 
revisors oberoende går det alltså inte att bortse från det som är känt. 
Uppdragsförhållanden mellan revisorer och klienter har vid merparten av de 
mest uppmärksammade skandalerna varit långa varför oberoendet därtill 
varit en starkt ifrågasatt faktor till skandalernas uppkomst. 

I publiceringen av EU-kommissionens grönbok, nämns det att EU-
kommissionen dock tog hänsyn till att klientspecifik kunskap kan gå 
förlorad, men att ett sådant system ändå skulle utvärderas. Hoyle (1978) 
nämner i sin artikel att fördelarna alltid måste vägas mot riskerna och att det 
övergripande behovet hos användarna av finansiella rapporter måste ligga 
till grund för ett slutgiltigt beslut, vilket tyder på att EU-kommissionen 
rimligen ansåg att fördelarna med att stärka revisorns (synbara) oberoende 
översteg risken för minskad kvalitet och högre kostnader relaterat till 
byrårotationen. 

2.8. Oren revisionsberättelse 

Vikten av revisionsberättelsen kan ses i att den generellt sett är den enda 
kontakt tredje part har med revisorn och revisionen, vari revisorns 
uttalanden presenteras efter den utförda revisionen (Carrington 2014). En 
revisor skall i enlighet med god redovisningssed i Sverige uttala sig i 
revisionsberättelsen om huruvida årsredovisningen återger en rättvisande 
bild av företagets finansiella ställning samt om årsredovisningen upprättats i 
enlighet med tillämplig lag. Revisorn skall även göra ett uttalande till 
huruvida den föreslagna vinstdisponeringen skall godkännas samt om 
verkställande direktör (VD) och styrelse bör beviljas ansvarsfrihet gentemot 
bolaget för det gångna räkenskapsåret (Carrington 2014).  

Förutom dessa uttalanden skall även revisorn lämna anmärkningar på det 
han eller hon anser felaktigt, vilka presenteras i ett separat stycke benämnt 
”anmärkningar”. Felaktigheter som revisorn är skyldig att presentera är 
endast felaktigheter som anses vara av väsentlig betydelse (felaktigheter 
som kan påverka intressenters beslutsfattande). Anmärkningar av detta slag 
anges i ISA 705, vilka exempelvis kan vara att årsredovisningen inte 
lämnats i tid alternativt att företaget ej betalat in skatter/sociala avgifter i tid 
(IAASB 2010a). Revisorn skall även enligt ISA 570 göra en anmärkning 
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för de omständigheter som inverkar på antagandet om företagets fortsatta 
drift (IAASB 2010b). En sådan anmärkning kan vara direkt avgörande för 
aktieägares fortsatta innehav av aktier i det specifika företaget. 

En ren revisionsberättelse är en revisionsberättelse som följer 
standardutformningen. Motsatt är en oren revisionsberättelse en 
revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. Ett avvikande 
från standardutformningen sker då endera ett uttalande enligt ovan görs 
med reservation alternativt att inget sådant uttalande görs eller att företaget 
som revideras ges anmärkning i enlighet med ovan nämnda regelverk. 

I och med tidigare nämnt revisionspaket har revisionsberättelsen genomgått 
en förändring. Avsikten är att skapa en mer informationsgivande 
revisionsberättelse vilket avser avhjälpa det påstådda informationsgapet 
mellan revisorer och intressenter (Vanstraelen et al. 2012; SOU 2015:49). 
Noterbart är dock att revisorn skall fungera som en granskare och inte en 
informationsgivare eftersom uttalande av revisorn kan vara direkt 
kursdrivande och därmed påverka aktieägare (tredje part) (Lennartsson 
2015).  

2.9. Tidigare forskning 

2.9.1. Faktisk revisionskvalitet 

Arruñada och Paz-Ares (1997) diskuterar hur den totala kostnaden för 
revisionen kommer öka i och med tvingande rotationsregler. Hur ser då 
kostnadspåverkan specifikt ut för revisionsbyrån och klienten? Arruñada 
och Paz-Ares (1997) antyder i sina diskussioner kring införandet av 
tvingande rotation att revisorers incitament för ett oberoende agerande 
kommer att minska vilket i så fall skulle innebära att strängare regler kan 
leda till att oberoendet istället minskar. Detta då tvingande rotation ökar 
alternativkostnaden både för revisionsbyrån och klienten då 
produktionskostnaden för den totala revisionen ökar samtidigt som 
konkurrensen mellan byråerna minskar. Produktionskostnaderna antas öka i 
och med att klient-specifik information går förlorad vid varje byrårotation. 
Sådan information måste byggas upp i inledningen av varje uppdrag 
(Arruñada & Paz-Ares 1997). Författarna menar därmed att 
revisionskvaliteten kommer försämras i och med att revisorns tekniska 
kompetens kommer inskränkas av fler initiala revisioner samtidigt som en 
försämring kommer ske avseende specificeringen av klientens verksamhet. 
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Vidare belyser de även att revisorns oberoende riskerar att försvagas i och 
med tvingande rotation då kostnaderna för att vara beroende minskar. De 
menar således att revisionskvaliteten påverkas negativt av tvingande 
rotationsregler. Nämnvärt är att diskussionerna förefaller gälla det faktiska 
oberoendet och därmed bortser från det synbara oberoendet vilket bör 
medföra att en bedömning om total revisionskvalitet är att anse inadekvat. 

Hoyle (1978) låter förstå att ett införande av en tvingande rotation skulle 
leda till att en revisionsbyrå inte ska bli ekonomiskt beroende av en klient. 
Därigenom skall revisorn tillåtas agera mer professionellt och lättare kunna 
bestrida ledningen i specifika fall där de annars kanske inte hade vågat 
invända (Hoyle 1978). Eventuella hot att avskeda revisorn ses därmed som 
ett tomt hot då det finns en begränsad uppdragstid. Arruñada och Paz-Ares 
(1997) menar att om en revisor väljer att rapportera oregelbundenheter kan 
han eller hon möjligtvis förlora möjligheterna till att tjäna kvasi-räntor 
associerade med en given klient. Däremot kommer revisorn ta del av 
fördelarna av förbättrat rykte (Arruñada & Paz-Ares 1997). Med Hoyle’s 
(1978) argument i betänkande minskas risken av en förlust av kvasi-räntor 
och revisorn ställs inte inför en situation då revisorn måste göra ett val, utan 
kan agera oberoende i sin revision.  

Sammantaget visar tidigare forskning ingen konsensus till vilken 
utsträckning uppdragstider på byrånivå påverkar revisionskvaliteten och 
revisorns oberoende. En del forskning visar på en positiv relation mellan 
långa uppdragstider och revisionskvaliteten (ex, Jackson et al. 2008). Likt 
Jackson et al. (2008) studerar Ruiz-Barbadillo et al. (2009) revisorns 
faktiska oberoende genom sannolikheten att revisorn lämnar ett uttalande 
om företagets fortsatta drift. Precis som Jackson et al. (2008) finner Ruiz-
Barbadillo et al. (2009) inga bevis på att tvingande byrårotation leder till en 
högre sannolikhet att ett sådant uttalande lämnas av revisorn och därmed att 
det faktiska oberoende skulle förbättras. De menar att revisorns incitament 
för att behålla klienter inte påverkar deras beslut om ett sådant uttalande, 
istället visar resultaten att incitament för att skydda revisorers rykte hade en 
positiv inverkan på sannolikheten att ett uttalande om företagets fortsatta 
drift utfärdades. Skilt från ovan resultat finner García-Blandon och Argiles 
(2015) att längden på revisionsuppdragen kan påverka revisorns faktiska 
oberoende vid studiet av orena revisionsberättelser, exkluderat varningar 
om företagets fortsatta drift. I samma studie görs en undersökning av 
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förhållandet mellan varningar om fortsatt drift och längden på 
revisionsuppdraget vilket inte påvisar någon signifikans. Vidare beskriver 
Carcello och Nagy (2004) att oredlig rapportering tenderar att förekomma 
vid kortare uppdragstider (upp till tre år) vilket tyder på att kvaliteten blir 
högre vid längre uppdragstider. Även Geiger och Raghunandan (2002) 
diskuterar hur korta uppdragstider resulterar i felaktiga rapporteringar från 
revisorn och att en tvingande byrårotation därmed inte skulle vara gynnsam 
för revisionskvaliteten. Samma författare anger att avsaknaden av 
klientspecifik kunskap tidigt i uppdragsrelationen kan förklara varför 
revisionskvaliteten ter sig begränsad. 

2.9.2. Synbar revisionskvalitet  

Ewelt-Knauer et al. (2013) recenserar tidigare forskning kring intressenters 
syn på tvingande byrårotation. De finner både positiva och negativa effekter 
av ett införande av en sådan byrårotation. De menar på att resultaten skiljer 
sig beroende på vilken intressentgrupp som studeras men även att resultaten 
kan skilja sig beroende på vilken del av oberoendet som studeras (faktiskt 
eller synbart oberoende). Vid studiet av revisorns synbara oberoende bör 
intressentgruppernas heterogenitet därför tas i beaktande. Warming-
Rasmussen och Jensen (1998) skiljer således på externa användare (ex 
aktieägare och finansiella journalister) mot revisorer och klienterna. Ewelt-
Knauer et al. (2013) finner att externa användare av finansiella rapporter 
upplever en positiv effekt på revisionskvaliteten när revisorns synbara 
oberoende testas, medan revisionsbyråerna själva är kritiska och menar på 
att en förlust av kunskap och expertis kommer leda till en försämring 
avseende den totala revisionskvaliteten. 

Fortsatt forskning som studerar investerares perspektiv på revisorns 
oberoende, dvs. det synbara oberoendet, ges exempelvis av: Warming-
Rasmusen och Jensen (1998), Dart (2011), Bolton (2007), Kaplan och 
Mauldin (2008) samt Al-Ajmi och Saudagaran (2010). Även deras resultat 
skiljer sig åt. Vid en studie av såväl interna (managing directors och 
revisorer) som externa (finansiella journalister och aktieägare) parter finner 
Warming-Rasmusen och Jensen (1998) att externa parter lägger större vikt 
vid oberoendet än vad interna parter gör. Dart (2011) studerar investerares 
(institutionella samt privata) syn i Storbritannien och finner att dessa 
intressentgrupper är relativt obekymrade kring frågan om långa 
uppdragstider eventuellt hotar revisorns oberoende. Kaplan och Mauldin 
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(2008) presenterar resultat som går i linje med Darts (2011) resultat. De 
menar att icke-professionella investerare inte upplever att tvingande 
byrårotation påverkar det synbara oberoende nämnvärt i jämförelse med 
revisorsrotationen. Bolton (2007) studerar både privata och institutionella 
investerare och finner att båda intressentgrupperna anser att befintliga regler 
avseende revisorsrotation är tillräckliga för att revisorn skall behålla sitt 
oberoende. Således torde regler om tvingande byrårotation vara 
överflödiga. Däremot är hälften av alla privata investerare i studien positivt 
inställda till ett införande av byrårotation medan institutionella investerare 
ansåg att det skulle skapa för många störningar samt att revisionsrisken 
(risken att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen 
(Carrington 2014)) är högre i den initiala perioden av uppdraget. Resultaten 
påvisade av både Bolton (2007) samt Dart (2011) visar dock att överlag är 
privata investerare mer bekymrade över relationen mellan uppdragstider 
och revisorns oberoende än vad som uttrycks av institutionella investerare. 

Motsatta resultat presenteras av Al-Ajimi och Saudagaran (2010) som 
studerar revisorers, kreditgivare och finansiella analytikers uppfattningar av 
revisorns oberoende i Bahrain. Resultaten tyder på att en uppdragstid som 
överstiger tio år är en av de faktorer som hotar revisorns oberoende. Här 
medges alltså den tvingande byrårotationen ha en positiv inverkan på 
revisorns synbara oberoende. Fortsatt, Daniels och Booker (2011) studerar 
experimentellt kreditgivarens uppfattning i USA kring huruvida revisorns 
oberoende påverkas om en lag om tvingande byrårotation skulle 
implementeras. Varken nu eller vid tiden för studien har USA regler för 
tvingande byrårotation (dock finns regler för revisorsrotation genom SOX). 
Baserat på studiens resultat föreslår Daniels och Bookers (2011) att, i 
synnerhet, noterade bolag bör fundera kring att byta revisorer då 
kreditgivare upplever att oberoendet stärks genom en byrårotation. Ett 
sådant resultat skulle därmed eventuellt innebära att om en marknad 
fungerar under en lag om tvingande byrårotation så tillåter kreditgivare 
sådana bolag att ta lån i en större utsträckning än vad som torde vara fallet 
utan en sådan lag. Noterbart är att Daniels och Booker (2011) anser att för 
varje enskilt givet fall bör en analys föregå ett sådant beslut. Nämnd analys 
skall då reflektera över om fördelarna med ett stärkt oberoende överväger 
kostnaderna i högre revisionskostnader på grund av ett informationstapp 
(Daniels & Booker 2011). Således insinueras här att en uniform lag för alla 
bolag förmodligen inte passar alla, dock baserat enbart på uppfattningar 
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från en marknads kreditgivare vilket alltså inte beaktar övriga intressenters 
uppfattningar. Likväl uppmärksammas viss komplexitet i att på lika mån 
reglera revisionen för företag av skild karaktär. 

2.9.3. Byrårotation, klientspecifik kompetens och konkurrens 

Watts och Zimmerman (1981) diskuterar hur marknadsmekanismer 
historiskt fått revisorer att oberoende granska redovisning under oreglerade 
förhållanden. Utan att tillåta en diskussion kring huruvida revisionsområdet 
skall vara reglerat eller inte tillför de en intressant syn; 
marknadsmekanismer förser revisionsfunktionen med incitament att verka 
oberoende men dessa tenderar att bortses från vid en alltför sträng reglering 
av revisorns oberoende och därmed riskerar kostnader och fördelar som 
annars produceras av marknaden att gå förlorade. Därmed bör en kostnads- 
och nyttoanalys ha förelegat införandet av tvingande byrårotation då det 
enligt Watts och Zimmerman (1981) riskerar få en hämmande inverkan på 
dels den klientspecifika kompetensen och dels på uppstartskostnaderna för 
ett specifikt revisionsuppdrag. Det kan även argumenteras att det överskott 
av klientspecifik kompetens som byggs upp i och med långa uppdragstider 
inte används för revisionen av bolaget utan snarare för att revisorn skall 
kunna maximera sin effektivitet genom att förmedla icke-revisionstjänster 
(Patel et al. 2009). Det skulle kunna betyda att avsaknaden av klientspecifik 
kompetens i och med införandet av tvingande rotation inte har lika stor 
effekt på revideringen av bolag då en del av den förlusten tas upp av 
förbudet mot icke-revisionstjänster.  

Diskussioner kretsar även kring huruvida konkurrensen kommer att 
förbättras (ex; Europeiska kommissionen 2010; DeAngelo 1981b) eller 
försämras (ex; Cameran and Pettinicchio 2011 refererad i Cameran et al. 
2015) i och med införandet av tvingande byrårotation. Motiven bakom 
införandet av tvingande byrårotation ämnar dock förbättra konkurrensen 
vilket torde vara fallet i och med att revisionsbyråer inte i samma 
utsträckning tillåts tjäna kvasi-räntor på grund av att kontrakteringen är 
kostsam. Tvingande rotation förmodas därmed mildra förekomsten av vad 
DeAngelo (1981b) benämner som ett tvåsidigt monopol där de komparativa 
fördelarna gentemot konkurrerande revisionsbyråer, som den sittande 
revisionsbyrån och klienten har, är att se som en delad tillgång. Båda parter 
kan påföra den andra parten kostnader vid ett uppdragsavslut vilken därmed 
innebär att hot om uppdragsavslut medför fördelar där klienter eventuellt 
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tillåts vara selektiva med sin redovisning av information och där byråer kan 
höja sin marginal (DeAngelo 1981b). Sådana scenarier förefaller vara hot 
mot den oberoende granskningen. Hursomhelst, i realiteten kan det vara så 
att vissa stora bolag endast kan revideras av revisionsbyråer som besitter 
tillräckligt stor kompetens erhållen från tidigare uppdrag eller ett tillräckligt 
stort antal anställda revisorer. Om dessa potentiella byråer begränsas till Big 
4 kommer det vid ett givet tillfälle kanske endast finnas en byrå för det 
stora företaget att välja på då en byrå försvinner i och med den tvingande 
byrårotationen och en eller två andra kan försvinna om de tillhandahåller 
icke-revisionstjänster och som därmed enligt revisionspaketet inte tillåts 
revidera samma klient (ViewPoints 2014). Härav tycks det föreligga en risk 
i att revisionspaket i viss mån snarare kan komma att begränsa 
konkurrensen i toppskiktet av de stora revisionsbyråerna. 

2.9.4. Hypotes 

Utifrån uppsatsen metod kommer det i detta avsnitt utvecklas en hypotes 
som avser att testa den faktiska revisionskvaliteten. Vad avser den synliga 
revisionskvaliteten utvecklas ingen hypotes då tredje parts uppfattning av 
revisionskvaliteten endast kommer presenteras deskriptivt. Genom en 
begränsning i den relationella uppdragstiden mellan revisionsbyrån och 
klienten avses alltså revisorns oberoende bli stärkt. Konkurrensen förmodas 
även öka vilket tillåter fler aktörer inom branschen konkurrera om klienter 
samtidigt som vissa revisionsbyråer inte skall kunna bli för stora för att 
misslyckas. Likväl skall även en sådan begränsning i uppdragstid motverka 
att familjära förhållanden inverkar på revisorns oberoende och dennes 
förmåga att agera med integritet, objektivitet och professionella skepticism. 
Emellertid läser argumenten mot en sådan reglering att revisionsuppdragen 
blir belagda med högre totala kostnader där möjligheterna för revisorn att 
tillskansa sig och använda klientspecifik kunskap minskar. Sådana 
argument torde i synnerhet följas av stora bolags vida komplexitet. Det 
inledande kapitlet och det teoretiska avsnittet leder oss därmed till följande 
hypotes vilken avser faktisk revisionskvalitet; 
 
H01 - Längden på uppdragstiden för relationen mellan revisorer och 
klienter påverkar inte utfärdandet av en oren revisionsberättelse. 
 
Ha1 - Längden på uppdragstiden för relationen mellan revisorer och 
klienter påverkar utfärdandet av en oren revisionsberättelse. 
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3. Metod 

Metodkapitlet som nu följer kommer inledas med en kortare diskussion 
kring studiens metodval. Sedan kommer revisorns oberoende och 
revisionskvalitet att operationaliseras i syfte att förstå hur begreppen 
kommer användas empiriskt i uppsatsen. Därefter följer metodkapitlet en 
struktur där två stycken separata metodval kommer att presenteras. Först 
följer en multipel logistisk regressionsanalys vilken avser att testa den 
faktiska revisionskvaliteten (befäst med revisorns faktiskt oberoende). 
Därefter presenteras en enkätutformning vilken avser att undersöka den 
synbara revisionskvaliteten (befäst med revisorns synbara oberoende). 
Sedan följer ett avsnitt som berör studiens datainsamlingsprocesser. I tur 
och ordning presenteras och diskuteras först urval och bortfall för den 
multipla logistiska regressionsanalysen (årsredovisningar) följt av liknande 
diskussioner för enkätens urval och bortfall. Enligt samma struktur avslutas 
metodkapitlet med diskussioner kring studiens reliabilitet och validitet. 

3.1. Metodval 

Uppsatsens syftar till att undersöka hur begränsade uppdragstider på 
byrånivå påverkar den totala revisionskvaliteten dvs. såväl ur ett faktiskt 
som ett synbart perspektiv. Därigenom tillåts en bedömning ske till 
huruvida en tvingande byrårotation medför samma nytta den enligt motiven 
är tänkt att göra. Relationen mellan revisionsbyråns uppdragstid och 
revisionskvaliteten kommer att undersökas genom insamling av numeriska 
data. Metoden kommer dels bestå av en analys av årsredovisningar genom 
multipel logistisk regression givet intentionen att studera den faktiska 
revisionskvaliteten och dels en enkätundersökning som avser att undersöka 
revisorns synbara oberoende och den synbara revisionskvaliteten. Genom 
att studera båda dessa delar tillåts en samlad bedömning av huruvida 
uppdragstidens begränsning påverkar total revisionskvalitet. 

Den information som insamlats för den logistiska regressionen har 
sedermera sammanställts i Excel varefter data förts in i SPSS (datorprogram 
för statistiska analyser). För enkäten har enkätprogrammet Survey & Report 
använts för att dels konstruera enkäten men också för att sammanställa 
respondentsvaren. 
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3.2. Operationalisering 

3.2.1. Att mäta faktisk revisionskvalitet och revisorns faktiska 
oberoende 

Ett inom litteraturen etablerat metodval för att mäta faktisk revisonskvalitet 
och revisorns faktiska oberoende är logistisk regression. Hur 
revisionskvalitet och revisorns oberoende definieras varierar något inom 
metodgenren. Genom logistisk regression studerar exempelvis Carcello och 
Nagy (2004) faktisk revisionskvalitet och revisorns faktiska oberoende som 
relationen mellan uppdragstider och ”fraudulent financial reporting”. Andra 
studier definierar måttet på revisionskvalitet som onormala och godtyckliga 
periodiseringar (se ex; Corbella et al. 2015; Kwon et al. 2014; Chen et al. 
2008 samt Cameran et al. 2015) alternativt huruvida periodiseringarna går 
att relatera till den löpande verksamheten eller inte. Anledningen till att 
mått på periodiseringar används är för att kunna påvisa hur 
företagsledningen engagerar sig i oredlig rapportering. Vid signifikanta 
resultat för en påverkan skall då exempelvis en längre uppdragstid påvisa 
sådan rapportering för att ge bevis för ett behov av tvingande byrårotation. 
Ett sådant mått på revisionskvaliteten har fått viss kritik då det är svårt att 
urskilja kvaliteten på företagsledningens rapporteringssystem och 
revisionskvaliteten i sig då de finansiella rapporterna är en sammansatt 
produkt från företagsledningen och revisionsbyrån (Corbella et al. 2015). 
Ett mått som innehåller tolkningar av periodiseringar kan eventuellt 
kännetecknas av en viss subjektivitet då olika redovisningsstandarder 
tillåter olika typer av periodiseringar. Den logistiska regressionsmodell som 
används i uppsatsen är inspirerad av bland annat Jackson et al. (2008), 
Ruiz-Barbadillo et al. (2009), Knechel och Vanstraelen (2007), Defond et 
al. (2002) samt Geiger och Raghunandan (2002). Dessa studier definierar 
revisionskvaliteten genom revisorns faktiska oberoende via sannolikheten 
att revisorn lämnar ett uttalande om företagets fortsatta drift samtidigt som 
de kontrollerar för andra faktorer som kan tänkas påverka ett sådant 
uttalande. Genom att utvidga användningen av varningar om företagets 
fortsatta drift till alla orena revisionsberättelser, vilket stöds av Garcia-
Blandon och Argiles (2015) forskning, kommer nedan logistiska regression 
alltså definiera revisionskvalitet och revisorns faktiska oberoende som den 
predicerade sannolikheten att en oren revisionsberättelse avges. För att mäta 
revisorns faktiska oberoende i denna studie används därmed 
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revisionsberättelsens karaktär (ANM) som beroende variabel, alltså 
huruvida revisionsberättelsen är ren eller oren.  

Oberoende variabler 

Uppsatsens huvudsakliga oberoende variabel (BTID) definieras genom den 
i år mätt totala uppdragstiden för relationen mellan revisionsbyrån och 
klienten (ex; Knechel & Vanstraelen 2007; Jackson et al 2008). I tillägg till 
den oberoende variabeln som tillser revisionsbyråns och klientens 
relationella uppdragstid kommer fler oberoende variabler inkluderas i 
modellen som kontrollerande variabler. Kontrollvariablerna är som följer; 
TIDIGARE (se ex Jackson et al 2008) beaktar huruvida det observerade 
bolaget erhållit en oren revisionsberättelse året innan observationen. BIG4 
(ex Knechel & Vanstraelen 2007) gör skillnad mellan huruvida den 
reviderande byrån tillhör big 4 eller inte. AR noterar vilket räkenskapsår 
observationen tillhör. Således tillåter variabeln en kontroll för årsvisa 
effekter som marknaden inte kan kontrollera för, exempelvis 
naturkatastrofer eller liknande (Deegan & Unerman 2011). ETID bryter ner 
uppdragstiden på personnivå och kontrollerar således för huruvida det 
förekommer effekter för enskilda revisorers oberoende. LISTAT (ex 
Defond et al. 2002) används som kontroll för det antal år ett observerat 
bolag varit publik. STRL (ex Corbella et al. 2015) används för att 
kontrollera ett observerat bolags storlek definierat som total 
nettoomsättning för observerat räkenskapsår. HÄV (ex Jackson et al. 2008) 
kontrollerar för det observerade bolagets hävstång definierat som totala 
skulder genom totala tillgångar. Lyckade investeringar baserade på skulder 
förser bolaget med en hävstångseffekt samtidigt som misslyckade 
investeringar kan leda till likviditetsproblem. Kassalikviditet (ex Sánchez 
Ballesta & García‐Meca 2005) tillåter kontroll för huruvida observerat 

bolags förmåga att betala kortfristiga skulder kan påverka revisorns 
utfärdande av en oren revisionsberättelse. OPKFT (ex Defond et al. 2002) 
kontrollerar för huruvida observerat bolags kassaflöde från den 
operationella verksamheten genom sina totala tillgångar har en påverkan på 
den beroende variabeln. 
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3.2.2. Att mäta synbar revisionskvalitet och revisorns synbara 
oberoende 

Revisorns synbara oberoende syftar till, som tidigare nämnt, hur revisorer 
uppfattas av tredje part. Revisorns synbara oberoende har studerats genom 
flera olika metodval inom forskningsområdet. Experimentella studier (se 
ex: Quick & Warming-Rasmussen 2015; Kaplan & Mauldin 2008; Daniels 
& Booker 2011) har använts flitigt. Annan forskning har tittat på 
markandsreaktioner för att se hur marknaden reagerar vid uttalanden, 
publiceringar av lagförslag samt vid lagändringar (se ex: Reid & Carcello 
2017). Andra forskare såsom Bolton (2007), Al-Ajmi och Saudagaran 
(2010), Warming-Rasmussen och Jensen (1998) samt Dart (2011) har 
använt sig av enkätundersökningar för att studera intressenters perspektiv. 
Enkätundersökningar är effektiva för att ta del av intressenters åsikter 
samtidigt som de antas vara tidsbesparande i jämförelse med andra 
metodval (Bryman & Bell 2013). 

Ovan nämnda enkätundersökningar riktar sig till olika intressentgrupper. 
Exempelvis riktar Al-Ajimi och Saudagaran (2010) sig till revisorer, 
kreditorer samt finansiella analytiker medan Bolton (2007) och Dart (2011) 
riktar sig enbart till institutionella samt privata investerare. Uppsatsens 
enkätundersökning kommer rikta sig till professionella och icke-
professionella investerare (likt ex; Bolton 2007 och Dart 2011). I 
förhållande till IESBAs definition av revisorns synbara oberoende ter sig 
alltså åsikter från dessa grupper (tredje part) intressanta att studera. 
Revisorers samt företagsledares åsikter kan vara av intresse att studera i 
relation till tredje parts åsikter men i förhållande till uppsatsens syfte anses, 
som påvisat, deras åsikter inte relevanta att ta i beaktning. Därav, för att ta 
del av professionella samt icke-professionella investerares upplevelser kring 
revisionsbyråns begränsade uppdragstiders påverkan på revisionskvaliteten 
kommer enkäten simpelt bestå av frågor som direkt kopplar till just 
revisorns kompetens och revisorns oberoende. Härav förväntas svaren 
förmedla en enkel översikt kring hur respondenterna upplever 
revisionskvalitetens beskaffenhet. 
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3.3. Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik är ett sätt att sammanfatta insamlad data (Agresti & 
Franklin 2014). Det görs för att på ett överskådligt sätt ge en beskrivning av 
en stor mängd data som annars vore svårtolkad. Insamlad data, relaterad till 
den faktiska revisionskvaliteten kommer genom en presentation av 
datafördelning samt en korrelationstabell skapa en sådan överskådlig bild. 
Det görs huvudsakligen för att tydligare kunna följa resultaten från den 
logistiska regressionsanalysen. 

Resultaten från enkätundersökningen som syftar till att undersöka den 
synbara revisionskvaliteten kommer endast att presenteras via deskriptiv 
statistik. För att dra generella slutsatser utifrån resultatet som genererats 
från en enkätundersökning krävs det att urval har skett i likhet med ett 
sannolikhetsurval (Bryman och Bell 2013). Uppsatsen präglas av ett 
bekvämlighetsurval (icke-sannolikhetsurval), vilket enligt Bryman och Bell 
(2013) försvårar generaliserbarheten av resultaten. Härav kommer en 
presentation av resultaten från enkäten endast presenteras på ett 
överskådligt sätt. 

3.4. Multipel logistisk regressionsanalys 

Vi kommer att studera förhållandet mellan uppdragstid och revisorns 
kompetens samt oberoende genom att analysera data från årsredovisningar 
(där inräknat både finansiella rapporter samt revisionsberättelsen) genom en 
multipel logistisk regression, vilket alltså är ett brukligt tillvägagångssätt 
inom forskningsområdet (ex; Carcello & Nagy 2004; Corbella et al. 2015; 
Kwon et al. 2014; Jackson et al. 2008; Knechel & Vanstraelen (2007).  

För att testa faktisk revisionskvalitet kommer oberoendet enligt ovan 
definieras som en predicerad sannolikhet att revisorn utfärdar en oren 
revisionsberättelse. Utöver modellens primära oberoende variabel 
(uppdragstid) inkluderas även ovan kontrollvariabler som oberoende 
variabler i modellen då även de kan påverka karaktären på 
revisionsberättelsen. Genom att inkludera fler variabler som kan antas 
påverka utfallet, kan det med större säkerhet sägas vad som faktiskt 
påverkar den beroende variabeln (Menard 2010). 

Den multipla logistiska regressionsanalysen lämpar sig för uppsatsens syfte 
avseende den faktiska revisionskvaliteten. Metoden tillåter behandla en 
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kategorisk beroendevariabel som dessutom är dikotom (kan endast anta ett 
av två värden) samtidigt som två eller fler oberoendevariabler kan 
behandlas simultant (Menard 2010). I förekommande fall blir det alltså 
huruvida revisorn lämnat en ren- eller oren revisionsberättelse där utfallen 
kodas om till en etta (1=oren) eller en nolla (0=ren). Nämnas bör även att 
samband som påvisas inom regressionsanalysen inte nödvändigtvis 
tydliggör ett orsakssamband (Menard 2010). 

I multipel logistisk regression kommer den beroende variabeln (γ) framstå 
som en funktion av konstanten (α), de oberoende variablerna (χ1 χ2…) samt 
av en residual (!) som i logistisk regression tillåts vara binomialfördelad (i 
linjär regression antas residualen vara normalfördelning) (Djurfeldt & 
Barmark 2009). Varje enskild oberoende variabel (χ) tilldelas en b-
koefficient som anger hur mycket logiten (γ) förändras då respektive c-
variabel ökar (minskar om negativ) med en enhet (Djurfeldt & Barmark 
2009). Alltså, om β χ_1= 0,321 och χ1 därefter ökar med en enhet så 
kommer den samma logiten (γ) för ett visst utfall (ex 1 för att en oren 
revisionsberättelse skall lämnas) öka med 0,321. Därmed tydliggörs det 
genom β-koefficienten vilken effekt en oberoende variabel har på den 
beroende variabeln. Interceptet, dvs. konstanten (α), för den beroende 
variabeln (γ) avläses på samma vis som övriga β-koefficienter. Alltså 
återges det värde logiten (γ) antar om alla oberoende variabler (χ1 χ2…) 
antas vara 0. 
 
FIGUR 1 
GRAFISK JÄMFÖRELSE MELLAN LINJÄR REGRESSION OCH LOGISTISK 
REGRESSION 

 

Genom figur 1 tillåts vi grafisk se till vilken fördel den logistiska 
regressionen presenterar data. S-kurvan i grafen representerar alltså 
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förhållandet mellan χ och γ och behöver vara väldigt avtagande mot sina 
extrempunkter. Om linjär regression använts för en sådan uppsättning data 
skulle linjen passera γ-värdena 0 och 1. Teoretiskt sett tillåts alltså χ att vara 
oändligt litet eller oändligt stort med logistisk regression (Menard 2010). 
Det viktiga här är inte vilket värde den beroende variabeln antar utan 
sannolikheten att den beroende variabeln tillmäts det ena eller det andra av 
sina två värden och till vilken utsträckning en sådan sannolikhet förklaras 
av en eller fler av de oberoende variablerna (Menard 2010). Således anger 
en multipel logistisk regressionsanalys den predicerade sannolikheten att 
den beroende variabeln (γ) antar ett visst värde (0 eller 1). Den grafiska 
formen av en S-kurva blir logisk då en oberoende variabel (χ) inte kan antas 
ha en konstant effekt på den beroende variabeln (γ) (Menard 2010). 

Därmed behöver inte relationen mellan de oberoende variablerna och vår 
beroende variabel vara linjär då logistisk regression tillåter oss att analysera 
samband som är kurvlinjära. Detta är passande då vi undersöker en 
komplex uppsättning data där en oberoende variabel inte kan antas ha en 
alltid likadan effekt på vår beroendevariabel. 

3.4.1. Odds/logaritmerat odds 

Som nämnt används en dikotom beroendevariabel där 1 avser en oren 
revisionsberättelse och 0 avser en ren revisionsberättelse. I den matematiska 
modellen presenteras den beroende variabeln som det logaritmerade oddset 
för en oren revisionsberättelse. Processen för att få fram det logaritmerade 
oddset ser ut som följer: a) genom sin frekvens presenteras sannolikheten 
för en händelse vilken alltså kommer variera mellan 0 och 1 (Djurfeldt & 
Barmark 2009). b) Därefter presenteras oddset för samma händelse. Detta 
odds definieras som sannolikheten för ett utfall vilket divideras med sin 
motsats (p/(1-p)). Istället för att variera mellan 0 och 1 som sannolikheten 
gör varierar oddset mellan 0 och oändligheten. c) I det sista steget 
logaritmeras oddset vilket sker genom att den naturliga logaritmen tas av 
oddset. Det logaritmerade oddset benämnas som logiten. Anledningen till 
att logiten beräknas är för att den besitter matematiskt tilltalande 
egenskaper då dess värde tillåts variera från minus oändligheten till plus 
oändligheten (Djurfeldt & Barmark 2009: Menard 2010). Således gör 
omräkningen till odds att vi inte får någon övre gräns att förhålla oss till och 
likaså gör logiten att vi inte får någon nedre gräns att förhålla oss till. Ovan 
beräkningar utförs automatiskt av SPSS. 
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3.4.2. Logaritmering av oberoende variabler 

En av kontrollvariablerna (oberoende variabel) kommer att logaritmeras 
innan den används i SPSS. Detta görs för variabeln STRL vilken avser att 
bedöma bolagets storlek sett till totala tillgångar. Anledningen till att den 
logaritmeras är att för att vi skall få en mer normalfördelad variabel då en 
förändring mellan exempelvis 1000 och 2000 är mer utmärkande än en 
förändring mellan 10 000 och 11 000 (Djurfeldt & Barmark 2009). 

3.4.3. Signifikanstest 

För att se huruvida variationen i den beroende variabeln kan förklaras av en 
enskild oberoende variabel i modellen utförs signifikanstest för varje 
variabel. Signifikanstest är en metod som bistår arbetet att dra slutsatser 
kring en hypotes. Är data för en viss variabel enligt ett sådant test att anse 
signifikant tillåts vi förkasta nollhypotesen till förmån för 
alternativhypotesen, och vice versa (Agresti & Frankiln 2014). SPSS utför 
ett sådant signifikanstest per automatik varpå resultaten presenteras i 
tabellform. Testet presenterar en redan beräknad signifikansnivå för en 
specifik variabel, exempelvis 0,053. Detta är ett p-värde som tillåter oss att 
dra slutsatser i förhållande till en förutbestämd signifikansnivå. Då 
signifikansnivån är satt till 5 procent tillåts vi i detta fall inte att förkasta 
nollhypotesen då p-värdet i sådant fall behöver understiga den 
förutbestämda signifikansnivån (Agresti & Frankiln 2014). 

Vid signifikanstest kommer det alltid att finnas en viss osäkerhet på grund 
av variationer i stickproven (Agresti & Frankiln 2014). Det kan således leda 
till att nollhypotesen förkastas felaktigt och benämns då som ett Typ I fel 
(Agresti & Frankiln 2014). Om nollhypotesen är falsk men ändå accepteras 
uppstår istället ett Typ II fel (Agresti & Frankiln 2014). I allmän 
ordamening förklaras det som de fall ett bolag i finansiella svårigheter inte 
tilldelas en oren revisionsberättelse eller om ett bolag som inte kan påvisa 
några oegentligheter inte tilldelas en ren revisionsberättelse. 

3.4.4. Goodness-of-fit 

Goodness-of-fit avgör hur pass väl modellen (sammansättningen av 
beroende och oberoende variabler) förklarar de predicerade utfallen. En 
logistisk regressionsmodell används alltså för att undersöka om vi kan 
förutspå beroende variabeln bättre med de oberoende variablerna än utan 



 43 

dem. Denna fråga har två komponenter: för det första, hur säkra är vi på att 
en förbättring i att förutspå beroende variabeln inte beror på slumpen. För 
det andra, om vi är säkra på en förbättring inte beror på slumpen, hur stor är 
förbättringen då (Menard 2010). Ett test för att fastställa modellens 
goodness-of-fit hjälper till att avgöra hur väl observerad data 
överensstämmer med förväntad data.  

Menard (2010) nämner att ett vanligt index för dikotoma beroende variabler 
är Hosmer och Lemeshows goodness-of-fit test. Genom Hosmer & 
Lemeshows goodness-of-fit test grupperas därmed predicerade värden för 
varje utfall (ren eller oren) och jämförs med observerad data som samlats in 
(Menard 2010). Testet beräknar därefter skillnaden mellan predicerade- och 
observerade värden varpå en signifikans anges för att bedöma hur pass 
skillnaden kan förklaras av slumpen eller inte (Menard 2010). För stora 
skillnader skulle alltså innebära att modellen förkastas. Omvänt mot ett 
vanligt signifikanstest, för att modellen ska visa en bra “fit” ska p-värdet 
överstiga 0.05, alltså 5 procent (Pallant 2011). Vid en beställning av testet i 
samband med den logistiska regressionen görs beräkningarna för Hosmer 
och Lemeshows goodness-of-fit test av modellen per automatik av SPSS. 

Ett sätt att bedöma den förklarade variansen, alltså variansen i en beroende 
variabel (γ) som kan förklaras av de oberoende variablerna (χ), är genom 
determinationskoefficienten R2. I logistisk regression är en motsvarighet till 
determinationskoefficienten Nagelkerkes R2 (Djurfelt & Barmark, 2009). 
Vidare beskriver författarna att Nagelkerkes R2 är att föredra framför andra 
mått då måttet är mest analogt med determinationskoefficienten R2 i vanlig 
OLS regression. Holmquist (2008) (refererad i Djurfelt och Barmark 
(2009)) förklarar Nagelkerkes R2 som “den andel av den totala 
informationsmängden i materialet som fångas av modellen” (s. 132). Alltså, 
ju högre värde Nagelkerkes R2 antar, ju mer kan resultatet av beroende 
variabeln förklaras av modellen. 

Djurfelt och Barmark (2009) nämner även att genom en 
klassifikationstabell tillåts vi analysera hur pass väl modellen predicerar 
utfallet för en ren- eller oren revisionsberättelse. I en sådan tabell går det 
således att utläsa en procentsats till hur ofta modellen gissar rätt i nämnda 
fall.  
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3.4.5. Multikollinearitet 

Multikollinearitet förklaras enligt Djurfelt och Barmark (2009) som de 
oberoende variablernas samvariation. Föreligger korrelation mellan 
enskilda oberoende variabler kan det begränsa de oberoende variablernas 
effekt på den beroende variabeln. Alltså, korrelerar två av våra oberoende 
variabler i för hög utsträckning behöver den ena plockas bort för att tillåta 
den andra att predicera sannolikheten för att en oren revisionsberättelse 
skall lämnas. Huruvida de samvarierar med varandra eller inte kan avgöras 
med hjälp av en korrelationsanalys (Djurfelt & Barmark 2009). I en sådan 
analys mäts korrelationen mellan -1 och 1 där korrelationer under -0,8 och 
över 0,8 antas vålla problem för modellens riktighet (Djurfelt & Barmark 
2009).  

Det innebär att om två oberoende variabler korrelerar med varandra på en 
nivå under -0,8 eller över 0,8 så skall den ena plockas bort. Till hjälp för att 
analysera de oberoende variablernas samvariation kommer vi låta SPSS ta 
fram en korrelationstabell. 

3.5. Enkät 

3.5.1. Enkätutformning 

För att studera synbar revisionskvalitet används alltså enligt ovan 
resonemang en enkät (bilaga 1) där frågor riktar sig till investerares åsikter 
kring revisionsbyråns begränsade uppdragstider kopplat till revisorns 
kompetens och oberoende. Frågorna i enkäten är till viss del komponerade 
på egen hand utifrån ovan teori samtidigt som viss del i enkäten liknar 
frågor/påståenden använda av Bolt (2007) och Dart (2011). Vad avser 
designen för enkäten har vi valt att använda oss av slutna frågor, i motsats 
till öppna frågor, vilket innebär att respondenterna inte tillåts svara fritt då 
svarsalternativ på förhand finns angivna. En uppenbar nackdel med slutna 
frågor är att vi riskerar få svar tillbaka där en respondents eventuella 
okunskap inte lyser igenom samtidigt som respondenten riskerar att bli 
påverkad av de svarsalternativ som ges då denne eventuellt leds till att göra 
specifika associationer han/hon inte annars hade gjort (Larsen 2009). 
Alternativt tillåts inte heller respondentens egentliga åsikt komma till sitt 
uttryck (Bryman & Bell 2013). Enkäten består av påståenden som 
respondenten förväntas ta ställning till. Larsen (2009) belyser vikten av att 
ha ett neutralt svarsalternativ då respondentens åsikt av någon anledning 
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inte kan relatera till de svarsalternativ som ges. Därmed använder vi oss av 
svarsalternativet ”vet inte”. Dock upplyser Bryman och Bell (2013) att ett 
sådant alternativ kan skapa en tidsmässigt snabb utväg för respondenten där 
denne i sådant fall kan undvika att ta ställning. Å andra sidan ser vi hellre 
att så är fallet än att respondenten inte tillåts svara det som bäst passar 
dennes åsikt. Vi har valt en femgradig skala där “instämmer inte alls” 
respektive “instämmer helt och hållet” är extrempunkter. Detta sätt att 
studera ett attitydkluster kallas för Likertskala (Bryman & Bell 2013). 
Tillika nackdelar finns såklart fördelar med slutna frågor. Återigen berörs 
tidsaspekten då resultat från slutna frågor underlättar analysen, men det kan 
även bidra till förståelsen av frågans formulering (Larsen 2009). En 
uppenbar fördel med Likertskalor är att svaren lätt kan kvantifieras vilket 
möjliggör en statistisk överblick av investerares perspektiv (Bryman & Bell 
2013).  

Under utvecklingen av enkäten genomfördes ett pilottest vilket enligt 
Larsen (2009) är viktigt då vi tillåts justera formuläret efter eventuella 
otydligheter. Då enkäten riktar sig till professionella samt icke-
professionella investerare förväntas även viss förkunskap hos 
respondenterna. Av praktiska skäl ingick icke-professionella investerare i 
pilotstudien och den färdiga enkäten skickades inte till samma personer. 
Härmed uteslöts efter pilotstudien två frågor då de ansågs förvirra 
respondenten då liknande frågor redan ställts. En ytterligare viktig aspekt 
avseende utformning är enkätens längd, respondenter antas helt enkelt 
avvisa (leder till bortfall) ett för långt frågeformulär (Bryman & Bell 2013) 
varför vi valt ett få antal frågor i hopp om en högre svarsfrekvens. Dock kan 
för få frågor ha en inskränkande effekt på formulärets validitet (Larsen 
2009). Fortsatt förordar Larsen (2009) att fackuttryck i största mån skall 
undvikas, om detta inte går bör de förklaras. Om ingen förklaring ges 
uppstår en risk i försämrad validitet (Bryman & Bell 2013). Vi använder 
helt klart branschspecifika begrepp vilket blir svårt att undvika dels till 
enkätens korta utformning men också att den till sitt syfte är väldigt 
specifik. Därför har vi i den inledande texten bifogat en allmän 
begreppsförklaring över de mest abstrakta begreppen. 

Enkäten har konstruerats i dataprogrammet Survey & Report där den 
slutliga enkäten ges via en URL adress. Enkäten består av totalt fem 
stycken frågor där de två första frågorna ses som grundfrågor. Dessa frågor 
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syftar till att dels dela upp respondenterna i två grupper, professionella och 
icke-professionella investerare och dels undersöka hur frekvent 
respondenter studerar årsredovisningar. Resterande tre frågor är direkt 
relaterade till revisorns kompetens och oberoende samt fenomenet 
tvingande byrårotation. Vi förväntar oss skillnader mellan nämnda gruppers 
åsikter samt frekvensen i studerandet av årsredovisningar, vilket dessa 
frågor tillåter oss att undersöka.  

I motsats till en respondentenkät används en publik enkät. Därmed uppstår 
risken att andra än de som avses svara, svarar på enkäten. Enligt Bryman 
och Bell (2013) uppkommer denna risk då enkäten distribueras via e-post. I 
hopp om att förekomma den risken har vi för de inledande två frågorna 
formulerat dem som demografiska frågor. Genom att ställa frågan hur 
många årsredovisningar respondenten i genomsnitt granskar ges vi 
möjlighet att exkludera de observationer som inte bidrar till vår 
undersökning. En enkät som distribueras på ett dylikt sätt tillåter även en 
effektiv geografisk spridning likväl som det är tidsbesparande (Bryman & 
Bell 2013). 

Nackdelen med en publik enkät är att vi inte kan vara säkra på hur många 
enkäten har nått ut till och därmed inte säkerställa hur stort vårt bortfall är. 
Ett bortfall kan utgöras av endera ett individbortfall (objektbortfall) eller 
partiellt bortfall. Partiellt bortfall är när respondenter som deltagit i 
enkätundersökningen inte svarat på alla frågor, vilka då ska uteslutas ur 
enkätens resultat. Individbortfall beskrivs som när respondenter som är med 
i urvalet inte svarar på enkäten överhuvudtaget (Dahmström 2011). Då vi 
inte vet vilka enkäten nått ut till kan vi således inte säkerställa 
individbortfallet. Däremot tillåts vi med hjälp av enkätens resultatrapport 
kontrollera huruvida ett eventuellt partiellt bortfall föreligger eller inte. 

3.6. Datainsamling 

3.6.1. Urval årsredovisningar 

Då andelen orena revisionsberättelser i förhållande till totalt antal 
revisionsberättelser presumeras som liten, använder vi oss av ett 
matchningsurval. Urvalsformen har sedan början av 1970-talet varit vanlig 
inom framförallt medicinska och psykologiska forskningsområden men som 
under de senaste decennierna använts allt mer inom socioekonomisk 
forskning (ex; Carcello & Nagy 2004; Sánchez Ballesta & García-Meca 
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2005; Zhang et al. 2007; Bartov et al. 2001). Peck (1985) bestyrker härnäst 
varför en sådan design på urvalet äntrat ekonomisk vetenskap. 
Socioekonomisk forskning studerar ofta öppna system där det är svårt att 
kontrollera för faktorer som endera döljer en faktisk verklighet alternativt 
skapar en oriktig verklighet. För att motverka sådana effekter förespråkar 
författaren alltså en metod om matchade par. Metoden tillåter ett 
representativt urval där yttre variabler kontrolleras för då par matchas 
utifrån variabler som inte den logistiska modellen kontrollerar (Peck 1985). 
Således observeras i första steget ett urval med orena revisionsberättelser 
varefter ett kontrollurval görs med rena revisionsberättelser. Peck (1985) 
anser även att metoden i sig är förhållandevis lättanvänd samtidigt som den 
ställer krav på forskarens förmåga att utröna vilka yttre variabler som bör 
beaktas samt hur många matchade par som skall ingå i analysen. Om dessa 
problem bemöts på ett tillräckligt tillfredsställande sätt kommer metoden 
vara ett effektivt verktyg för hypotestester (Peck 1985). 

För urvalsmetoden väljs olika matchningskriterier, variabler, som 
kontrollurvalet baseras på (Peck 1985). Dessa matchningskriterier används 
således för att matcha de orena revisionsberättelserna med rena 
revisionsberättelser så att främmande variablerna inte ska dölja det faktiska 
resultatet. Därtill nämner Peck (1985) att ju fler variabler som används 
desto svårare blir det att hitta tillräckligt med matchade par. 
Matchningskriterier som använts inom området är bland annat; 
räkenskapsår, bransch, storlek mätt i nettoomsättning alternativt i totala 
tillgångar samt revisorns klassificering som Big 4 eller inte (ex; Carcello & 
Nagy 2004; Sánchez Ballesta & García-Meca 2005; Zhang et al. 2007; 
Bartov et al. 2001; Johl et al. 2007). Vi har begränsat valet av 
matchningskriterier till; räkenskapsår, bransch och bolagets storlek mätt i 
total omsättning för att möjliggöra så många orena observationer som 
möjligt kan matchas mot en ren. Om ett företag har mer än en oren 
revisionsberättelse under den perioden vi studerar kommer vi, likt Sánchez 
Ballesta och García-Meca (2005) endast att inkludera en av dessa för att 
bibehålla ett oberoende mellan observationerna. Likaså kommer endast 
kontrollföretagen kunna väljas en gång för att ytterligare stärka oberoendet 
mellan observationerna. Peck (1985) belyser dock att det inte är lämpligt att 
förlita sig enbart på de matchningskriterier som används utan 
kontrollvariabler är fortsatt nödvändiga för kontroll av andra faktorer än de 
som används för just matchning. Härav inbegriper, som ovan påvisat, vår 
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modell ett antal kontrollvariabler utöver den oberoende variabeln för 
revisionsbyråns uppdragstid. 

Urvalet för att studera faktisk revisionskvalitet ges från en population som 
består av alla publika (aktiebolag som inte är privata aktiebolag, §2 st.1 
ABL (SFS 2005:551)) svenska bolag som var listade (Aktietorget, First 
North, Nordic MTF och Nordic AIF) och noterade (NGM Equity, Large 
cap, Mid cap och Small cap) på svenska marknader för aktiehandel för 
räkenskapsåren 2015 och 2016. Vi inledde med att kontakta Aktietorget 
men ingen fullständig lista för dessa båda räkenskapsårs listade bolag fanns 
att tillgå. Därför kontaktades inga andra marknadsplatser då en fullständig 
lista ändock inte skulle kunna uppnås. Istället användes Retriever Business 
där vi utgick från alla bolag som var listade/noterade räkenskapsåret 2017 
vilket uppgick till 752 stycken. Via Skatteverket gavs tillgång till de bolag 
som försatts i konkurs gällande period (2015-2016) vilka uppgick till 11 
stycken. Därmed uppstod ett initialt bortfall av de bolag som eventuellt 
avnoterats av andra orsaker. Därefter hade vi en slutlig lista bestående av 
1515 stycken observationer fördelat på två räkenskapsår. 

TABELL 1 
URVALSBESKRIVNING 

 

Tabell 1 stiliserar hur urvalet för orena revisionsberättelser har gått till. Alla 
1515 observationer studerades för att sortera ut de bolag med en oren 
revisionsberättelse. De bolag som erhållit en oren revisionsberättelse 
räkenskapsår 2015 men också räkenskapsår 2016 exkluderas 2015 års 
observation enligt ovan nämnda argument. För de bolag som erhållit en 
oren revisionsberättelse endast räkenskapsår 2015 studerades även 
föregående revisionsberättelse för att kontrollera för variabeln TIDIGARE. 
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För 2016 fann vi 64 stycken orena revisionsberättelser och för 2015 
återfanns 29 stycken orena d.o. Från urvalet av orena revisionsberättelser 
exkluderades sedan de bolag som inte var listade/noterade under 
mätperioden, vilket gav ett urval om 60 bolag med orena 
revisionsberättelser för 2016 och 27 bolag med orena revisionsberättelser 
för 2015. Därefter uteslöts de bolag som varit revisionspliktiga i färre än tio 
år (motiverat av fenomenet byrårotation som har tioårig grundregel varefter 
en revisionsbyrås uppdrag behöver ersättas). Detta gav ett fortsatt urval om 
39 bolag 2016 och 22 bolag 2015. Revisionsplikt för alla aktiebolag 
avskaffades 2010 varefter revisionsplikt föreligger då bolaget uppfyller två 
av följande kriterier; 3 stycken anställda, 1,5 miljoner kronor i 
balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Därefter uteslöts 
de observationer vilka en matchningsbar observation inte kunde finnas 
enligt de tidigare presenterade kriterierna. Således resulterade processen i 
ett slutligt urval av 53 stycken orena revisionsberättelser vilka matchades 
mot 53 rena revisionsberättelser, dvs. totalt 106 slutliga observationer. 

3.6.2. Urval enkätundersökning 

Bryman och Bell (2013) diskuterar olika typer av urval. De skiljer 
framförallt mellan sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurval beskriver ett urval som sker på slumpmässig grund, alltså 
att alla i en population har samma möjlighet att bli valda. Ett icke-
sannolikhetsurval beskriver författarna som ett urval som tas fram på andra 
sätt än sannolikhetsurval och saknar därmed det huvudsakliga 
karaktärsdraget av slumpmässighet. Enkelt uttryckt betyder ett icke-
sannolikhetsurval att vissa potentiella respondenter i en population har 
större möjligheter än andra att ingå i urvalet. Således antas 
sannolikhetsurval ge ett mer representativt urval än icke-sannolikhetsurval. 

Urvalsmetoden som används inom enkätundersökningen likställs med ett 
bekvämlighetsurval. Bryman och Bell (2013) beskriver en sådan urvalstyp 
som ett icke-sannolikhetsurval, där personer som finns tillgängliga för 
forskaren väljs som urval. En nackdel med denna metod är att det är svårt 
att generalisera resultaten då populationen helt enkelt inte kan säkerställas. 
Bryman och Bell (2013) menar dock att denna urvalsmetod, trots dess 
nackdelar, är vanlig och framträdande inom områden som ekonomi och 
management, det eftersom sannolikhetsurval ofta är mer krävande vad 
gäller förberedelser, resurser och tid. Samma argument förklarar uppsatsens 
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val av urvalsmetod. Bryman och Bell (2013) argumenterar för att 
bekvämlighetsurval som metod är ett accepterat och legitimt sätt att 
genomföra en preliminär analys på. Trots avsteg från generaliserbarheten 
kan resultaten från sådan forskning användas för att komparera liknande 
forskning alternativt att resultaten kan användas som en utgångspunkt för 
fortsatt forskning (Bryman & Bell 2013). 

Som tidigare påvisat riktar sig enkäten till respondenterna professionella 
och icke-professionella investerare, en population som till antal är att anse 
som okänd av författaren och därmed att anse som ett problem för såväl 
studiens validitet som reliabilitet. Likt Darts (2011) definition av såväl 
professionella som icke-professionella investerare, riktar vi oss mot 
investmentbolag för professionella respondenter samt privata aktieägare för 
respondenter av icke-professionell karaktär. Som utgångspunkt användes 
även ekonomistudenter (likt Kaplan och Mauldin (2008)) som respondenter 
för icke-professionella investerare. För att nå ut till professionella 
investerare har mailkontakt (bilaga 2) skett mot 20 stycken investment- och 
fondbolag i Sverige där en önskan om så många bolagsinterna svar 
framhävts. Det första mailet genererade noll svar på enkäten varför ett 
andra mailutskick (bilaga 2) gjordes. Efter det andra utskicket meddelade 
ett bolag att de svarat på enkäten, dock endast ett svar. Därefter ringde vi 
till övriga 19 bolag varpå tre stycken antydde att de inte kunde medverka 
pga. policys, ytterligare fyra stycken avböjde sin medverkan och resterande 
12 bolag godkände förfrågan om att delta. Efter att samtal förts via telefon 
framkom det att de flesta bolag endast tillät ett svar men också att de endast 
ansåg att det fanns 2-4 personer per respektive bolag som ansågs lämpade 
att svara på enkäten. Något exakt antal respondenter som härrör från ovan 
insamlingsprocess förblir även det okänt då enkäten var av karaktären 
publik. Datainsamling mot icke-professionella investerare har i huvudsak 
skett genom sociala medier där enkäten publicerats via Facebook i fyra 
stycken grupper avsedda för aktieintresserade (bilaga 3). Där togs kontakt 
med respektive grupps administratörer vilka sedermera gav sitt 
godkännande till inläggen. Enkäten har även distribuerats inom privata 
aktiegrupper där tillträde skett genom personliga kontakter. Fördelningen av 
respondenter följer av 35 stycken som kategoriserats som professionella 
investerare och 70 stycken som kategoriserats som icke-professionella 
investerare vilket ger ett sammanlagt urval om 105 respondenter. 
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De etiska frågeställningar vi berör genom enkäten benämns av Bryman och 
Bell (2013) som ett konfidentialitets- och anonymitetskrav. Enligt nämnt 
krav skall personuppgifter vid datainsamlingen lagras utan obehörigas 
tillgång. Genom den publika utformningen av enkäten förblir varje enskild 
respondent anonym, så även för oss och därav förblir vår datainsamling 
etisk korrekt. 

3.7. Reliabilitet 

Reliabilitet berör studiens pålitlighet och precision, men också huruvida 
studien är replikerbar eller inte (Larsen 2009). Bryman och Bells (2013) 
beskrivning av begreppet reliabilitet syftar till en bedömning av måtten och 
mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. De delar upp begreppet i tre 
olika delar, stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Dessa 
faktorer bedömer tillsammans huruvida resultaten blir desamma eller om de 
skiljer sig åt på grund av slumpmässiga betingelser eller tillfälliga händelser 
när en likadan mätning görs vid ett senare tillfälle. 

Datat som används för den logistiska regressionsanalysen utgörs av 
sekundärdata i form av bolags årsredovisningar. Således ges data reliabilitet 
genom sin stabilitet då den kommer vara densamma oavsett när 
insamlingen sker (Bryman & Bell 2013). Insamlingsprocessen stärker 
interbedömarreliabiliteten i och med en avsaknad av subjektiva 
bedömningar då de siffror som noteras redan är bestämda i rapporterna 
(Bryman & Bell 2013). Med stöd i Lennartsson (2015) och Garcia-Blandon 
och Argiles (2015) inkluderar vi även andra anmärkningar än varningar om 
företagets fortsatta drift. Även kontrollvariablerna är baserade på tidigare 
forskning vilket tillsammans med goodness-of-fit tester bör anses stärka 
reliabiliteten i modellen. 

Reliabilitet kan förklaras som till vilken tillförlitlighet enkäten mäter det vi 
vill att den ska mäta. Larsen (2009) förordar preciserade svarsalternativ 
framför generella svarsalternativ. Därmed konstruerades enkätens fråga 
nummer två med numeriska svarsalternativ framför termer som ”ofta” eller 
”sällan”. Slutna frågor i samband med Likertskalor motverkar den 
subjektiva bedömningen av respondenternas svar, vilket stärker 
interbedömarreliabilitet.  

Då enkäten formulerats utan att ta vägledning från eventuellt tidigare 
utformade enkäter som avser undersöka investerares uppfattning om 
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revisorns oberoende och kompetens i förhållande till uppdragstider riskeras 
ett tapp av reliabilitet i måtten. Säkerställandet av enkätens stabilitet sker 
alltså inte med tidigare forskning. Bryman och Bell (2013) beskriver 
stabiliteten som att måttet över tid är så pass stabilt att resultatet från en 
undersökning inte fluktuerar. Anledning till att en egen enkät utvecklats är 
att utomstående vägledning varit knapphändig (frågan som avser revisorns 
synbara oberoende grundar sig i Bolton 2007 och Dart 2011) i förhållande 
till den utformning som lämpat sig för uppsatsen. Utomstående vägledning 
hade nödvändigtvis inte stärkt stabiliteten då investerares åsikter anses 
fluktuera över tid. Ovan förda resonemang antyder hursomhelst inte att 
enkäten per automatik blir belagd med låg reliabilitet. Fortsatt användes ett 
pilottest (Bryman & Bell 2013) som en mekanism för att motverka skevhet 
i enkätens resultat. 

3.8. Validitet 

Bryman och Bell (2013) beskriver validitet som en bedömning av om de 
slutsatser som genererats från en undersökning verkligen kan dras. Därtill 
syftar begreppsvaliditet till huruvida ett mått mäter det som avses mätas där 
forskaren tar sin grund i befintlig teori och deducerar hypoteser (Bryman & 
Bell 2013). Revisionskvaliteten genom det faktiska oberoendet mäts, i 
studien, baserat på tidigare forsknings tillvägagångssätt vilket torde bidra 
till studiens begreppsvaliditet. I fortsatt diskussion om validitet bör beaktas 
att modellen som används är egenkomponerad i termer om 
oberoendevariabler. Matchningsurvalet medger även en avsaknad av ett 
sannolikhetsurval vilket således underminerar möjligheterna till 
generalisering (Bryman & Bell 2013). Ändock är ett matchningsurval 
vedertaget inom forskningsområdet vad avser insamlingsprocessen för data 
varför uppsatsen validitet torde bli positivt påverkad. Partiskhet undviks 
även genom att på förhand bestämma hypotestestets signifikansnivå vilket 
således gjordes (Agresti & Franklin 2014). 

Enkäten berör validitet genom datainsamlingens giltighet och relevans, 
alltså insamlad data behöver ses relevant mot uppsatsens frågeställning 
(Larsen 2009). Metodvalet blir belagt med validitet då enkätundersökningar 
är välanvänt för att samla in individers åsikter (Bryman & Bell 2013). Då 
urvalet som beskrivits ovan har skett via ett bekvämlighetsurval är vi 
restriktiva i att försök att dra generella slutsatser för en hel population. 
Slutsatserna som kan dras utifrån resultaten i enkätundersökningen kan 
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endast dras för de enskilda respondenterna och validiteten bör därav ses 
försvagad. 

Enkäten avser undersöka investerares uppfattning till huruvida tvingande 
byrårotation har någon inverkan på revisorns synbara oberoende. För en 
stärkt validitet är det därför av vikt att inkludera relevanta orsaksvariabler, 
dvs. variabler som kan bidra till att förklara det fenomen vi avser undersöka 
(Larsen 2009). I tillägg delar alltså enkäten upp respondenterna i 
professionella och icke-professionella investerare samt till hur många 
årsredovisningar respondenterna studerat det senaste året. De återstående 
frågorna i enkäten avser undersöka respondentens uppfattning kring 
revisorns kompetens och oberoende där nämnda frågor till sin karaktär 
riktar sig direkt till att undersöka fenomenet begränsade uppdragstider på 
byrånivå. Som nämnt i tidigare avsnitt bestod enkäten initialt av fler 
likartade men ej identiska frågor, vilket enligt Djurfeldt och Barmark 
(2009) är ett sätt att stärka validiteten. Efter pilotstudien uteslöts två frågor 
då feedbacken antydde att de aktuella frågorna ansågs förvirra 
respondenterna då en liknande fråga redan ställts. Därmed riskerar 
validiteten i resultatet att försvagas ytterligare.  
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4. Resultat 

Resultatkapitlet följer en liknande struktur som metodkapitlet där en 
uppdelning mellan de två metodernas resultatpresentation görs. Först 
presenteras uppsatsens resultat avseende revisorns kompetens och faktiska 
oberoende, alltså faktisk revisionskvalitet. Avsnittet inleds med en 
deskriptiv genomgång av variablernas datafördelning. Därefter presenteras 
använd modells lämplighet i förhållande till uppsatsens syfte genom en 
korrelationstabell, varefter resultatet från den multipla logistiska 
regressionsanalysen uppvisas. Därefter presenteras med en 
klassifikationstabell vilken visar huruvida använd modell predicerar ett 
korrekt utfall eller inte av revisionsberättelsens karaktär. Avsnittet avslutas 
sedermera med ett hypotesbesvarande. Sedan skiftas fokus mot enkäten 
varför nästkommande avsnitt deskriptivt behandlar resultaten av 
enkätundersökningen. Härav framställs tredje parts uppfattning kring 
revisorns synbara oberoende och kompetens, dvs. synbar (upplevd) 
revisionskvaliteten. 

4.1. Faktisk revisionskvalitet 

4.1.1.  Deskriptiv statistik 

TABELL 2 
FÖRDELNING AV DATA (n=106) 
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Tabell 2 visar en deskriptiv översikt för insamlad datas fördelning. Datat 
används i den logistiska regressionsanalysen, vilken alltså avser förklara 
den faktiska revisionskvaliteten i förhållande till uppdragstid på byrånivå. 
Av fördelningen bekräftas att antalet rena- och orena revisionsberättelser 
(ANM), modellens beroendevariabel, består av två lika delar. Vidare kan 
utläsas av tabellen att medelvärdet för revisionsbyråns uppdragstider 
(BTID) är 7,95 vilket tyder på att för de observationer som gjorts är den 
genomsnittliga längden för en revisionsbyrå att revidera samma klient åtta 
år. Den längsta observerade tiden (max-värdet) för BTID är 17 år medan 
den kortaste observerade tiden (min-värdet) endast är ett år. Ur tabellen kan 
det även utläsas att medelvärdet för att samma revisor ska revidera en klient 
(ETID) är lägre än för revisionsbyrån. Medelvärdet för ETID uppgår till 
4,67 jämfört med BTID’s 7,95. Däremot uppgår både max- och min-värde 
till samma värde för både ETID och BTID. Kontrollvariabeln BIG4 är en 
dummyvariabel och visar att 64 procent av observationerna reviderades av 
en Big 4 byrå. 

Som kan utläsas av korrelationstabellen (tabell 3) nedan, visar ingen av de 
oberoende variablerna på en betydande korrelation mellan varandra. I 
resultatet från korrelationstabellen utläses att den högsta korrelationen 
föreligger mellan variablerna STRL och OPKFT där korrelationen är 0,415. 
Den lägsta korrelationen återfinns mellan TIDIGARE och AR där en 
korrelation på -0,011 föreligger. Eftersom det inte finns någon 
anmärkningsvärt låg eller hög (<-0,8 eller >0,8) korrelation mellan de 
oberoende variablerna föreligger det inte enligt korrelationstabellen något 
problem med multikollinearitet i modellen. Härav kan effekterna från de 
oberoende variablerna särskiljas från varandra då det i modellen inte 
förekommer någon problematisk samvariation mellan de oberoende 
variablerna. Med anledning därav finner vi ingen nytta till att plocka bort 
någon av de oberoende variablerna i syfte till att förbättra modellens 
goodness-of-fit. 
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4.1.2.  Logistisk regressionsanalys 

TABELL 4 
RESULTAT LOGISTISK REGRESSIONSANALYS (n=106) 
OREN REVISIONSBERÄTTELSE 

 

För analysen av insamlad data används en multipel logistisk 
regressionsanalys (se bilaga 4 för använd modell). Resultatet för huruvida 
revisionskvaliteten genom revisorns faktiska oberoende och kompetens 
påverkas av variabeln relationella uppdragstider mellan revisionsbyråer och 
klienter (samtidigt som nämnd variabel kontrolleras för med ett urval 
kontrollvariabler) genereras därav med hjälp av SPSS. Tabell 4 presenterar 
resultatet från analysen där var enskild oberoende variabel är belagd med en 
β-koefficient tillsammans med resultatet från ett signifikanstest (p-värde). 
Förväntad riktning indikerar författarens förväntade riktning av β-
koefficienten. Alltså huruvida en enskild oberoende variabel har en positiv 
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eller negativ påverkan på revisorns utfärdande av en oren 
revisionsberättelse. Därtill presenteras även resultaten från Nagelkerkes R2 
samt Hosmer och Lemeshows goodness-of-fit test som tillåter oss utläsa en 
bedömning om modellens lämplighet. 

Resultatet för BTID, den oberoende variabeln som avser byråns uppdragstid 
och dess påverkan på utlämnandet av en oren revisionsberättelse styrks till 
synes inte med ett signifikant resultat. β-koefficienten för BTID är positivt 
(0,047) likt förväntat riktning. En positiv β-koefficient innebär att längre 
uppdragstider leder till utlämnandet av fler orena revisionsberättelser. Dock 
är β-koefficienten icke signifikant då p-värdet är 0,439 (0,439>0,05). 
Längden på den relationella uppdragstiden påverkar alltså inte revisorns 
utfärdande av orena revisionsberättelser och den faktiska 
revisionskvaliteten enligt ovan logistiska regressionsanalys. Då det för 
revisionsbyråns uppdragstid inte påvisas någon signifikant påverkan för 
revisorns utfärdande av en oren revisionsberättelse föreligger därmed viss 
risk för ett typ II fel. Resterande variabler som inkluderats i modellen är 
som nämnt oberoende variabler vilka fungerar som kontrollerande 
variabler. Därav; kontroll gjordes även för huruvida enskilda revisorers 
uppdragstid (ETID) påverkar utförandet av orena revisionsberättelser. Inte 
här heller påvisas något signifikant resultat vilket innebär att inte heller 
enskilda revisorers faktiska oberoende eller kompetens torde påverkas av 
längden på sådana uppdragstider. Genom variabeln AR analyseras varje 
enskild observations räkenskapsår. Således görs en kontroll för årsvisa 
effekter men då även den variabeln är icke signifikant förstås sådana 
effekter inte påverkat revisorns utfärdande av en oren revisionsberättelse för 
räkenskapsåren 2015 och 2016. Modellen kontrollerar också för huruvida 
storleken på revisionsbyrån (BIG4) har en påverkan på revisorns utfärdande 
av en oren revisionsberättelse, huruvida byrån ingår i Big 4 eller inte. Inte 
heller där påvisas något signifikant resultat. Antalet år som varje observerat 
bolag varit publikt (LISTAT) hade inte heller i modellen någon signifikant 
påverkan på den beroende variabeln. Likaså kontrollerade modellen för de 
observerade bolagens storlek (STRL) utan något signifikant resultat. Inte 
heller hade bolagens finansiella hävstång (HÄV) i relationen mellan totala 
skulder och tillgångar någon signifikant effekt i modellen. I modellen 
återfinns härtill tre stycken kontrollvariabel som har en signifikant påverkan 
på den beroende variabel till utfärdandet av en ren- eller oren 
revisionsberättelse. OPKFT har en negativ β-koefficient på -2,539 som i 
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modellen är signifikant på en tioprocentig nivå (0,072). Alltså, genom den 
negativa b-koefficienten utläses att ju sämre ett bolags kassaflöde från den 
löpande verksamheten är i relation till sina totala tillgångar, desto större 
sannolikhet är det att revisorn kommer utfärda en oren revisionsberättelse. 
Kontrollvariabeln Kassalikviditet har en β-koefficient på -0,005 samt ett p-
värde på 0,028 och är således signifikant på en femprocentig nivå. Då β-
koefficienten ligger väldigt nära noll bör dess effekt på revisorns uttalande 
ändock vara av mindre betydelse. TIDIGARE har den högsta β-
koefficienten (4,27) i modellen samtidigt som det är signifikant på en 
procents signifikansnivå. Härav påverkas revisorns benägenhet att lämna en 
oren revisionsberättelse av att bolaget mottagit en av revisorn oren 
revisionsberättelse föregående år. 

I samband med körningen av den multipla logistiska regressionsanalysen 
genomfördes även två stycken test på modellens goodness of fit; Hosmer 
och Lemeshows goodness-of-fit test samt Nagelkerkes R2. Enligt Hosmer 
och Lemeshows goodness-of-fit test ges modellen ett p-värde på 0,961 
vilket överstiger den femprocentiga signifikansnivån (0,961>0,05). Alltså är 
modellen statistiskt signifikant. Modellen predicerar således värden på 
huruvida en revisor lämnar en oren revisionsberättelse som till sin helhet 
inte avviker mer från datas faktiska värden än vad som skulle förklaras av 
slumpen. Testet av Nagelkerkes R2 resulterar ett värde om 0,573 vilket 
rustikt tolkat innebär att 57,3 procent av variansen i den beroende variabeln 
kan förklaras genom modellen. 

TABELL 5 
KLASSIFIKATIONSTABELL 

 

I tabell 5 ser vi en klassifikationstabell för urvalet av data. 
Klassifikationstabellen möjliggör en enkel översyn för hur väl modellen 
tillåts predicera utfallet av en ren- eller en oren revisionsberättelse. Som 
följer; av 53 stycken rena (0) observationer predicerar modellen att 50 
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stycken skall vara rena (0) samtidigt som modellen predicerar fel i 3 utav 
fallen. Således predicerar modell rätt i 94,3 procent av fallen för att revisorn 
skall lämna en ren revisionsberättelse. Av 53 stycken orena (1) 
observationer predicerar modellen att 35 stycken skall vara orena (1) 
samtidigt som modellen predicerar fel i 18 utav fallen. Således predicerar 
modell rätt i 66 procent av fallen för att revisorn skall lämna en oren 
revisionsberättelse. Sammantaget, dvs. av 106 försök predicerar modellen 
ett korrekt utfall i 80,2 procent utav fallen. 

4.1.3. Hypotesbesvarande 

H01 - Längden på uppdragstiden för relationen mellan revisorer och 
klienter påverkar inte utfärdandet av en oren revisionsberättelse. 
 
Ha1 - Längden på uppdragstiden för relationen mellan revisorer och 
klienter påverkar utfärdandet av en oren revisionsberättelse. 

Det påvisades inget signifikant samband mellan revisionsbyråns och 
klientens relationella uppdragstid och utfärdandet av orena 
revisionsberättelser. Därav tillåts vi ej förkasta nollhypotesen till förmån för 
alternativhypotesen. Signifikanstestet utfördes mot en femprocentig 
signifikansnivå. 

4.2. Synbar revisionskvalitet 

4.2.1. Deskriptiv presentation 

För att få en tydlig bild av resultatet från enkätundersökningen presenteras 
som tidigare nämnt först en samlad bild av svarsfördelningen för samtliga 
respondenter. Därefter görs en uppdelning för respektive respondentgrupp, 
professionella och icke-professionella investerare, i enlighet för att se 
huruvida resultaten skiljer sig åt för de två respondentgrupperna. 
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TABELL 6. 
 
FULLSTÄNDIGT URVAL (n=105) 
 
Antal (procent) JA NEJ Tot. 
Granskar du årsredovisningar i ditt yrke? 35 (33,3 %) 70 (66,7 %) 105 (100 %) 

Utifrån tabell 6 utläses att det slutliga urvalet består av 105 stycken 
respondentsvar på enkäten (n=105). Utifrån resultatrapporten påvisas även 
att det samlats in 105 svar även på resterande frågor varför enkäten inte är 
belagd med något partiellt bortfall. Genom att respondenterna svarade 
endera JA eller NEJ på ovan fråga, dvs. enkätens första fråga, tillåts en 
uppdelning mellan professionella och icke-professionella investerare. Den 
andel som svarar JA definieras därav professionella investerare och motsatt 
definieras icke-professionella investerare av de som svarat NEJ. Andelen 
professionella investerare utgör 33,3 procent av samtliga respondenter och 
uppgår till 35 stycken. Återstående 70 respondenter utgörs av icke-
professionella investerare och utgör 66,7 procent av totala antalet 
respondenter. 
 
TABELL 7. 
 
FULLSTÄNDIGT URVAL (n=105) 
 
Antal (procent) 0 1-4 5 eller fler 

Hur många årsredovisningar uppskattar du att du har 
tittat i det senaste året? 

9 (8,6 %) 30 (28,5 %) 66 (62,9 %) 

Frågan i tabell 7 avser undersöka till vilken grad investerare faktiskt 
använder information ur årsredovisningar. Frågan ter sig intressant då den 
belyser huruvida investerare i Sverige faktiskt granskar årsredovisningar i 
ett försök för att bedöma om företaget i fråga är värt att investera i. Som 
står att läsa ur tabellen ovan är det endast 9 stycken (8,6 procent) av 
samtliga respondenter som inte granskat årsredovisningar det senaste året. 
28,5 procent av respondenterna, 30 stycken, anger att det granskat 1-4 
årsredovisningar samtidigt som mer än hälften (62,9 procent) av samtliga 
respondenter anger att de har granskat 5 eller fler årsredovisningar senaste 
året. Den andelen utgörs av 66 stycken respondenter av de samtliga 105 
respondenterna i enkätundersökningen. 
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TABELL 8. 
 
FULLSTÄNDIGT URVAL (n=96) 
 
 
Antal (procent) 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i viss mån 

inte 

Vet inte Instämmer 
i viss mån 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Revisorn kan inte utnyttja sin fulla 
kompetens i inledningen av ett uppdrag 
på grund av att revisorn saknar 
klientspecifik kunskap. Sådan kunskap 
byggs upp med tiden. Byrårotation 
försämrar därmed kvaliteten i 
revisionen. 

 
 

6 (6,3%) 

 
 

16 (16,6 %) 

 
 

13 (13,5%) 

 
 

52 (54,2 %) 

 
 

9 (9,4 %) 

När ett uppdrag stannar inom en 
revisionsbyrå försämras oberoendet 
med tiden även om den enskilda 
revisorn byts ut. 

 
12 (12,5 %) 

 
17 (17,7 %) 

 
16 (16,7 %) 

 
41 (42,7 %) 

 
10 (10,4 %) 

Långa uppdragstider försämrar 
oberoende i större utsträckning hos en 
mindre revisionsbyrå än hos en big 4 
revisionsbyrå. 

 
11 (11,5 %) 

 
17 (17,7 %) 

 
22 (22,9 %) 

 
34 (35,4 %) 

 
12 (12,5 %) 

 

Tabell 8 visar resultaten för de tre återstående frågorna i 
enkätundersökningen. Här exkluderas de nio respondenter som angav att de 
inte granskat någon årsredovisning det senaste året. Frågorna är ställda som 
påståenden där respondenterna fick ange vilket svarsalternativ som stämmer 
bäst överens med deras personliga åsikt. Svarsalternativen löper därav 
enligt fem olika alternativ från “instämmer inte alls” till “instämmer helt 
och hållet”. Första frågan i tabell 8 tar sikte på revisorns kompetens och är 
därav tänkt att återge investerares åsikter kring revisorns klientspecifika 
kompetens som eventuellt riskerar hämmas i samband med byrårotation. 
Utfallet av respondenternas svar resulterade i att 13,5 procent av samtliga 
respondenter inte hade någon direkt åsikt angående påståendet. 63,6 procent 
av det totala antalet respondenter ansåg att de, i viss mån eller helt och 
hållet, instämmer med påståendet och upplever därmed att en byrårotation 
försämrar revisionskvaliteten. 6 respondenter instämmer inte alls med detta 
påstående och sammanlagt 22 respondenter (ca 23 procent) instämmer inte, 
i viss mån inte eller inte alls, med samma påstående. 

Den andra frågan som återges i tabell 8 belyser en investerares åsikter kring 
huruvida begränsade uppdragstider på byrånivå berör revisorns oberoende. 
Påståendet är ställt som att revisorns oberoende försämras ju längre ett 
revisionsuppdrag stannar inom en revisionsbyrå trots att den enskilda 
revisorn byts ut. Knappt 17 procent av respondenterna hade någon direkt 
åsikt kring detta påstående. 10 respondenter anser att påståendet stämmer 
helt och hållet och sammanlagt 51 respondenter (53,1 procent) instämmer 
helt och hållet eller i viss mån med påståendet. 29 respondenter (30,2 
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procent) instämmer inte alls eller i viss mån inte med att oberoendet 
försämras om ett revisionsuppdrag stannar inom en firma, trots att den 
enskilda revisorn byts ut.  

Den sista frågan som presenterar längst ner i tabell 8 avser respondenternas 
åsikter kring huruvida långa uppdragstider på byrånivå försämrar 
oberoendet hos en mindre revisionsbyrå i större utsträckning än hos en 
större revisionsbyrå som tillhör Big 4. Resultaten tyder att knappt 48 
procent instämmer med påståendet helt och hållet eller i viss mån. Knappt 
23 procent har inte någon direkt åsikt kring påståendet. 28 respondenter 
(29,2 procent) upplever inte (i viss mån inte eller inte alls) att revisorns 
oberoende försämras i större utsträckning givet en mindre byrå än givet en 
byrå tillhörande Big 4 vid långa uppdragstider på byrånivå. 
 
TABELL 9. 
 
PROFESSIONELLA INVESTERARE (n=35) 
 
Antal (procent) 0 1-4 5 eller fler 
Hur många årsredovisningar uppskattar du att du har tittat 
i det senaste året? 

 
0 (0 %) 

 
4 (11,4 %) 

 
31 (88,6 %) 

Resterande resultatpresentation görs enligt en uppdelning av professionella- 
och icke-professionella investerare var för sig. För kategorin professionella 
investerare anges alltså de respondenter som angett att de granskar 
årsredovisningar i sitt yrke. Fördelningen ges av tabell 9. 100 procent av 
samma respondenter har även angett att de granskat 1 eller fler 
årsredovisningar det senaste kalenderåret samtidigt som 88,6 procent av 
respondenterna granskat 5 eller fler årsredovisningar. 

TABELL 10. 
 
PROFESSIONELLA INVESTERARE (n=35) 
 
Antal (procent) Håller inte med Vet inte Håller med 
Revisorn kan inte utnyttja sin fulla kompetens i inledningen av 
ett uppdrag på grund av att revisorn saknar klientspecifik 
kunskap. Sådan kunskap byggs upp med tiden. Byrårotation 
försämrar därmed kvaliteten i revisionen. 

 
 

8 (22,9 %) 

 
 

2 (5,7 %) 

 
 

25 (71,4 %) 

När ett uppdrag stannar inom en revisionsbyrå försämras 
oberoendet med tiden även om den enskilda revisorn byts ut. 

 
14 (40 %) 

 
6 (17,1%) 

 
15 (42,9 %) 

Långa uppdragstider försämrar oberoende i större utsträckning 
hos en mindre revisionsbyrå än hos en big 4 revisionsbyrå. 

 
9 (25,7 %) 

 
6 (17,1 %) 

 
21 (60 %) 

De fem svarsalternativen som ges enligt den femgradiga likertskalan har för 
professionella investerares svar i tabell 10 transformerats till tre stycken 
grupperingar; de som inte håller med i påståendet, de som inte har någon 
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uppfattning i påståendet samt de som håller med i påståendet. För kategorin 
professionella investerare svarar en tydlig majoritet (71,4 procent) jakande 
till att begränsade uppdragstider upplevs få en inskränkande effekt på 
revisorns tillskansning av klientspecifik kompetens. 5,7 procent har ingen 
uppfattning avseende samma påstående samtidigt som 22,9 procent inte 
anser att revisorns klientspecifika kompetens påverkas negativt av en 
begränsning i uppdragstiden. Fördelningen för påståendet till huruvida 
revisorsrotation i motsats till byrårotation är tillräckligt för att revisorn skall 
behålla sitt oberoende är jämn (40 procent av respondenterna svarar 
nekande till påståendet och 42,9 procent av respondenterna svarar jakande 
till påståendet). Sista påståendet som undersöktes i enkätundersökningen, 
huruvida oberoendet försämras i större utsträckning hos mindre 
revisionsbyråer än hos en byrå tillhörande Big 4 vid långa uppdragstider, 
resulterade i att 25,7 procent av de professionella investerarna inte instämde 
med påståendet. Hela 60 procent av instämde samtidigt som 17,1 procent 
inte hade någon direkt åsikt huruvida oberoendet skulle försämras i större 
utsträckning hos en mindre revisionsbyrå. 

 
TABELL 11. 
 
ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE  (n=70) 
 
Antal (procent) 0 1-4 5 eller fler 
Hur många årsredovisningar uppskattar du att du har tittat i 
det senaste året? 

9 (12,9 %) 25 (35,7 %) 36 (51,4 %) 

Som synes i tabell 11 har majoriteten av de respondenter som kategoriserats 
som icke-professionella investerare någon gång under det senaste 
kalenderåret tittat i en eller fler årsredovisningar. Det kan tolkas som en 
indikation dels på att bekvämlighetsurvalet riktade sig mot personer som 
medger någon form av nytta av den information som ges i årsredovisningar 
och dels på att icke-professionella investerare i någon mån använder sig av 
information som återges i årsredovisningar. 
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TABELL 12. 
 
ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE (n=61) 
 
Antal (procent) Håller inte med Vet inte Håller med 
Revisorn kan inte utnyttja sin fulla kompetens i inledningen 
av ett uppdrag på grund av att revisorn saknar 
klientspecifik kunskap. Sådan kunskap byggs upp med 
tiden. Byrårotation försämrar därmed kvaliteten i 
revisionen. 

 
13 (21,3 %) 

 
11 (18 %) 

 
37 (60,7 %) 

När ett uppdrag stannar inom en revisionsbyrå försämras 
oberoendet med tiden även om den enskilda revisorn byts 
ut. 

 
14 (23 %) 

 
10 (16,4 %) 

 
37 (60,6 %) 

Långa uppdragstider försämrar oberoende i större 
utsträckning hos en mindre revisionsbyrå än hos en big 4 
revisionsbyrå. 

 
19 (31,1 %) 

 
17 (27,9 %) 

 
25 (41 %) 

Enligt det sätt som svarsalternativen transformerades för professionella 
investerare (tabell 10) har svaren i tabell 12 också komprimerats enligt 
ändrad beteckning. Baserat på de påståenden som framförs i enkäten visar 
alltså tabell 12 kategorin icke-professionella investerares uppfattningar om 
begränsade uppdragstider i relationen mellan revisorer och deras klienter. 
De nio respondenter som besvarade att de inte granskat någon 
årsredovisning det senaste året exkluderas även de enligt ovan. 60,7 procent 
av denna kategori anser att begränsade uppdragstider riskerar att ha en 
negativ inverkan på revisorns klientspecifika kompetens. 21,3 procent i 
kategorin anser dock att begränsningen av uppdragstider inte alls torde få en 
sådan inverkan samtidigt som övriga respondenter inte medger någon 
uppfattning om huruvida den klientspecifika kompetensen påverkas av 
samma begränsning. I efterkommande påstående anser å andra sidan 60,6 
procent av respondenterna icke-professionella investerare att begränsade 
uppdragstider torde anses nödvändigt då oberoendet försämras trots att den 
enskilda revisorns ersätts för uppdraget. Samma andel anser alltså att 
revisorsrotation inte är tillräckligt för att revisorn skall bibehålla 
oberoendet. Enligt majoriteten påvisas således en trade-off mellan den 
upplevda kompetensen och det upplevda oberoendet. Huruvida 
respondenterna upplever storleken på den anlitade revisionsbyrån som 
påverkande för oberoendet har en till synes jämn fördelning. 41 procent 
anser att så är fallet, dvs. att revisionsbyråer kategoriserade som Big 4 inte 
blir lika beroende av uppdragen som vad en mindre revisionsbyrå blir. 

Genom en sammanfattning av resultatet visar studiet av årsredovisningar 
och revisionsberättelser för publika bolag, listade alternativt noterade, i 
Sverige för räkenskapsåren 2015 och 2016 finner vi genom en multipel 
logistisk regressionsanalys att revisionskvaliteten definierad som revisorns 
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kompetens och revisorns faktiska oberoende inte påverkas av en 
begränsning i den relationella uppdragstiden mellan revisionsbyrån och 
klienten. Genom en enkätundersökning som å sin sida begränsas av ett 
bekvämlighetsurval påvisas indikationer att tredje part fäster vikt vid att 
samma uppdragstid begränsas till förmån för ett stärkt synbart oberoende. 
Således bör den upplevda kvaliteten av en revison bli stärkt av tvingande 
byrårotation varför den totala revisionskvaliteten även den förväntas bli 
stärkt. 
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5. Diskussion 

Diskussionskapitlet som följer kommer först beakta vilka effekter 
begränsade uppdragstider, enligt uppsatsens resultat, förväntas få på den 
faktiska revisionskvaliteten. Därefter leds diskussionen in på faktorer som 
förväntas få en indirekt positiv påverkan på den faktiska revisionskvaliteten 
trots att resultatet per se inte bekräftar en direkt påverkan av samma 
revisionskvalitet. Sedan följer en diskussion kring varför revisorsrotation 
till förmån för byrårotation inte är att se som tillräcklig trots att resultaten 
inte påvisar någon skillnad mellan respektive rotationsalternativ. Härnäst 
medges stöd till att utvidga det inom litteraturen väl använda måttet om 
varningar för företagets fortsatta drift till alla orena revisionsberättelser. 
Därefter diskuteras revisionens funktion satt i relation till det 
agentteoretiska perspektivet samt hur de faktiska och synbara aspekterna 
tydliggörs vid tolkning av tredje parts behov av revisionsfunktionen. Sedan 
flyttar diskussionen sitt fokus mot den synbara revisionskvaliteten där 
diskussionerna berör såväl intressenters heterogenitet som tredje parts 
upplevda avvägning för behovet mellan revisorns kompetens och revisorns 
oberoende. Avslutningsvis görs en tolkning kring en revisionsbyrås 
begränsade uppdragstiders påverkan på den totala revisionskvaliteten 
varefter resultaten sätts i relation till dags gällande lagstiftning.  

5.1. Faktisk revisionskvalitet 

En begränsning i uppdragstider på byrånivå antas alltså inte, per uppsatsens 
resultat, få någon effekt på revisorns faktiska oberoende och kompetens. 
Således torde fenomenet byrårotation inte påverka den faktiska 
revisionskvaliteten i negativ bemärkelse. Arruñada och Paz-Ares (1997) 
belyser dock en intressant aspekt vad avser faktisk revisionskvalitet då en 
begränsning i uppdragstider kan hämma användandet av klientspecifik 
kunskap. Dvs. sådan kunskap behöver tillskansas mer frekvent givet 
tvingande byrårotation. Klientspecifik information antas därav som 
tidsberoende innan den väl kan användas. Dock finner vi som påvisat inget 
stöd för en sådan tes då utfärdandet av en oren revisionsberättelse inte anses 
påverkat av uppdragstidens längd. Revisorns nyttjande av klientspecifik 
information förmodas alltså inte bli så pass hämmande att det skulle få en 
negativ påverkan på den faktiska revisionskvaliteten. Samtidigt kan 
diskussioner föras kring till vilken utsträckning ett skifte av revisionsbyråer 
verkligen påverkar användningen av klientspecifik kompetens då 
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Carrington (2014) antyder att konsultation mellan skiftande byråer 
förekommer enligt branschpraxis. Fortsatta diskussioner kommer också 
återkomma till potentiella för- och nackdelar vad avser klientspecifik 
kompetens. 

Härnäst följer ett avsnitt där resonemang förs mellan uppsatsens resultat 
och delar av ovan teori. Resonemang som kommer beröra begränsade 
uppdragstiders indirekta påverkan på den faktiska revisionskvaliteten. Dvs. 
att även då uppsatsens resultat inte påvisar att den faktiska 
revisionskvaliteten stärks genom ett direkt samband med uppdragstider så 
kan revisorns faktiska oberoende likväl bli stärkt. Härav stärks eventuellt 
även den faktiska revisionskvaliteten. Till att börja med, då revisorns 
faktiska oberoende för studiet alltså inte påverkas negativt av begränsade 
uppdragstider bör argumenten framförda av Hoyle (1978) vara av intresse 
för fortsatt diskussion. Hoyle (1978) antyder alltså att det blir lättare för 
revisorn att bibehålla sitt oberoende givet en begränsning i uppdragstiden 
då påtryckningar mot revisorn från klienten inte förmodas lika effektfulla. 
Då faktisk revisionskvalitet inte påverkas av uppdragstiden givet studien 
bör dessa argument till fördel även ses som positiva faktorer till införandet 
av fenomenet tvingande byrårotation i och med att det till sin karaktär kan 
bidra till att motverka företagsledningens möjligheter till att påverka dess 
externa revisorer. Ett andra resonemang vi vill beröra är hur en 
begränsning av uppdragstider på byrånivå eventuellt kan minska risken för 
revisorns kognitiva begränsningar (Bazerman et al. 1997) som kommer av 
tid, exempelvis då revisorn riskerar ett mer familjärt förhållande med 
klienten (Europeiska kommissionen 2010). Därigenom torde det faktiska 
oberoendet bli stärkt, vilket således bör stärka faktisk revisionskvalitet. 
Genom ett tredje resonemang bör en begränsning i uppdragstider på 
byrånivå kunna tolkas mot bakgrunden av det organisatoriska oberoendet 
Power (1997) diskuterar. Begränsade uppdragstider verkar i sådant fall som 
en mekanism vilket förmodas bidra till att bland annat stärka/säkerställa 
revisorns opartiskhet samtidigt som det även bör liknas en mekanism som 
stärker revisorns förmåga att använda sig av nödvändiga åtgärder givet 
situationen. Förslagsvis kan revisorn, som i diskussionerna med Hoyle 
(1978), enklare motstå påtryckningar härledda från företagsledningen och 
därmed agera mer opartiskt. Enligt teorier om stärkt konkurrens bör även 
möjligheterna att påföra den andra parten kostnader, exempelvis genom hot 
om avslut, begränsas då ett sådant avslut ändock kommer ske. Huruvida 
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branschorganisationerna har rätt i att konkurrensen kommer begränsas eller 
inte vid revision av de allra största bolagen torde bli föremål för annan 
studie då sådana samband inte står att se per uppsatsens resultat. I ett sista 
resonemang vigs viss uppmärksamhet åt prissättningsfenomenet 
underbudning. Även då uppsatsen inte studerar huruvida ett sådant fenomen 
förekommer eller inte på den svenska aktiemarknaden finner vi som påvisat 
inget signifikant resultat för att längden på uppdragstider på något vis skall 
begränsa den faktiska revisionskvaliteten. Således, om fenomenet 
underbudning förekommer så kan det antas att det inte påverkar revisorns 
faktiska oberoende då revisorns avlämnande av revisionsberättelsen alltså 
inte påverkas av uppdragstiden, per studiens resultat. Ändock finns 
fortfarande möjligheten att underbudning förekommer i hopp om att intjäna 
framtida kvasi-räntor genererade från uppdraget. Dock bör en framtida 
förväntan eller möjlighet om kvasi-räntor begränsas då uppdragstiden i sig 
inte kan förväntas löpa fritt. Ett sådant resonemang kan därför se positiva 
effekter på revisorns faktiska oberoende vilket därmed bör förbättra den 
faktiska revisionskvaliteten. I samband med att möjligheterna till 
intjänandet av kvasi-räntor begränsas reduceras de konkurrensfördelarna 
som kommer av en befintlig revisor-klient relation. Således kan en reglering 
i nämnt avseende stärka konkurrensen, precis så som argumenteras i 
motiven bakom revisionspaketet. Ovan har det alltså diskuterats hur en 
begränsning i uppdragstider kan få en indirekt effekt på revisorns faktiska 
oberoende även då samma uppdragstid inte har någon signifikant påverkan 
på den faktiska revisionskvaliteten.  

Vid en analys mot tidigare resultat inom forskningsområdet kan vi inte 
bestyrka resonemang framförda av bland annat Jackson et al. (2008) och 
Ruiz-Barbadillo et al. (2009) då de menar att ett införande av tvingande 
byrårotation inte skulle stärka revisionskvaliteten. Våra resultat påvisar 
inget samband mellan uppdragstid och orena revisionsberättelser vilket inte 
stödjer en sådan argumentation.   

5.2. Är revisorsrotation tillräckligt eller behövs byrårotation? 

Utöver uppdragstiden för revisionsbyrån inkluderades även uppdragstid för 
den enskilda revisorn vid studiet av den faktiska revisionskvaliteten. I 
tillägg till studiet på byrånivå tilläts vi därav studera den faktiska 
revisionskvaliteten även på personnivå och om där eventuellt finns någon 
skillnad mellan de två nivåerna. Då uppsatsens resultat inte visade någon 
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signifikans mellan uppdragstider vare sig för den enskilda revisorn eller för 
revisionsbyrån ses den faktiska revisionskvaliteten som oberoende ur en 
sådan aspekt. Likt studier av byrårotation påvisar tidigare studier av 
relationen mellan uppdragstider och den enskilda revisorn ingen konsensus. 
Junaidi et al. (2016) menar att revisorns faktiska oberoende försämras med 
längre uppdragstider samtidigt som Mohamed och Habibs (2013) motsatta 
resultat istället pekar på ökad revisionskvalitet. Likaså finner Knechel och 
Vanstraelen (2007) ingen begränsning i revisorns oberoende kopplad till 
längden för den enskilda revisorn. Per uppsatsens resultat bestyrker vi 
således inga av nyss nämnda argument då resultaten utan signifikans inte 
gör skillnad på person- eller byrånivå. Kaplan och Mauldin (2008) finner å 
sin sida inte heller de någon signifikans till huruvida en begränsning i 
uppdragstider på byrånivå påverkar revisionskvaliteten (faktisk) varför de 
ser revisorsrotationen som tillräcklig. Dock beaktades inte en synbar 
revisionskvalitet vid deras förkastande av tvingande byrårotation varför vi 
motsäger den typen av uttalande. Den upplevda revisionskvaliteten och i 
synnerhet revisorns synbara oberoende förmodas, per uppsatsens resultat, 
påverka den totala revisionskvaliteten varför den delen bör beaktas vid 
kommentarer om fenomenets (begränsade uppdragstider på byrånivå) 
förväntade nytta. 

5.3. Tredje parts behov av byrårotation 

Agentteorin förser oss som nämnt med ett teoretiskt perspektiv till varför 
behovet av revision såväl finns som varför det uppstår. Därav kan samma 
perspektiv användas vid tolkning av uppsatsens resultat. Alltså, revisionens 
syfte som oberoende granskning kopplat till agentteorin tros beröra såväl 
det faktiska oberoendet som det synbara oberoendet. Det faktiska 
oberoende torde alltså avse att fungera enligt principen om att revisorns 
skall agera oberoende gentemot såväl det reviderade bolagets 
företagsledning liksom mot någon annan tredje part. Det synbara oberoende 
berör revisorns oberoende genom det agentteoretiska perspektivet på så vis 
att tredje part förväntar sig en oberoende granskning från revisorn. Alltså, å 
ena sidan antas det faktiska oberoende skydda mot de 
informationsasymmetrier som uppstår mellan företagsledningen och tredje 
part. Om revisorn de facto inte är oberoende riskerar sådana 
informationsasymmetrier vara till företagsledningens fördel. Däremot 
förefaller det som att ett synbart oberoende krävs, annars riskerar 
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förmodligen agentkostnaderna att stiga. Därav torde revisionspaketet stärka 
tredje parts skydd mot informationsasymmetrier och agentkostnader i 
enlighet med agentteorin. 

Warming-Rasmussen och Jensen (1998) diskuterar intressentgruppernas 
heterogenitet och vilka olika användare det finns av finansiell information, 
dvs att tredje part karakteriseras av olika intressentgrupper. Uppsatsen 
bortser från exempelvis revisionsbranschens åsikter kring en begränsning i 
uppdragstider. Revisorsbranschen antyder att den faktiska 
revisionskvaliteten kommer försämras som en konsekvens av införande av 
sådan begränsning, främst genom argument kring avsaknaden av 
klientspecifik kompetens (ex; Ewelt-Knauer et al. 2013). Ändock stöds inte 
förekomsten av en sådan konsekvens per uppsatsen vilket skulle kunna 
påföra en diskussion kring huruvida revisionsbranschen försöker tillse sina 
egna intressen snarare än objektiva intressen. Att regleringen delvis bör 
ligga hos det offentliga stöds därav genom uppsatsens resultat då den totala 
revisionskvaliteten tycks bli påverkad i positiv riktning, som ovan 
diskuterats, genom ett stärkt synbart oberoende. Det kan antas att i de fall 
regleringen kontrollerats inom det privata (endast av branschorganisationer) 
hade ett införande av tvingande byrårotation eventuellt inte införts. Härav 
ställer vi oss positiva till att det offentliga äger rätt att påverka regleringen 
av revisionsfunktionen då ett vidare spektrum av intressenters behov tas i 
beaktning, samtidigt som vägledning fortsatt tas av privata organisationer 
såsom IFAC och IESBA. 

5.4. Synbar revisionskvalitet 

I diskussioner kring revisorns synbara oberoende ter det sig även intressant 
att beakta vad som teoretiskt presenterats av Bazerman et al. (1997) samt 
Revisionsbolagsutredningens (SOU 1999:43). Som väl betänkt menar de att 
oberoendet som ett absolut tillstånd inte är möjligt att uppnå för revisorer. 
Möjligtvis anser tredje part att ett sådant absolut tillstånd likväl är något 
revisorer förväntas uppnå i och med att det oftast talas om ”oberoende” i 
diskussioner kring finansiella skandaler. Oberoendet benämns alltså inte i 
termer om opartiskhet, självständighet och objektivitet, dvs. de begrepp 
som faktiskt uttrycks i lagtext. Ett tydliggörande från reglerande organ 
gentemot tredje part kan eventuellt öka tredje parts tilltro till revisorns 
oberoende, men också för att ge en ökad förståelse kring begreppets 
innebörd och konnotation. 
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I enlighet med IESBAs definition av synbart oberoende studerades alltså 
tredje part (investerare) för att möjliggöra en bedömning av total 
revisionskvalitet, den faktiska och den synbara sammantaget. Ewelt-Knauer 
et al. (2013) nämner att olikartade resultat till inställningen av tvingande 
byrårotation kan bero på vilken intressentgrupp som studeras. Likaså 
framstår åsiktsskillnader för de två delgrupper intressenter (professionella- 
och icke-professionella investerare) som inkluderats i uppsatsen, även då 
skillnaderna inte är avsevärt stora. I större utsträckning anser icke-
professionella investerare att långa uppdragstider påverkar revisorns 
synbara oberoende negativt vilket även resultaten presenterade av Dart 
(2011) och Bolton (2007) visar. Med reservation för en generalisering av 
resultaten finner vi därmed att professionella investerare inte är lika 
bekymrade över relationen mellan revisionsbyråns uppdragstid och 
revisorns synbara oberoende. En möjlig förklaring kan tänkas vara att 
professionella investerare är mer insatta i bolagens verksamheter (enligt 
uppsatsens resultat läser de fler årsredovisningar än icke-professionella). 
Därav antas att professionella investerare, utifrån resultaten, har mer tillit 
till revisionsprofessionen i jämförelse med icke-professionella investerare 
vars tillit genom åren till viss del får förmodas ha försummats genom 
flertalet finansiella skandaler. Uppsatsens resultat visar även att de 
investerare (professionella- och icke-professionella) som ingår i studien i 
större utsträckning ter sig bekymrade över de relationella uppdragstiderna 
och revisorns synbara oberoende än de investerare från Storbritannien som 
studerats av både Dart (2011) och Bolton (2007). Dock diskuterar Daniels 
och Bookers (2011) för att revisionsbyråer bör rotera mellan noterade bolag 
då det anses stärka det synbara oberoendet. Även uppsatsens resultat tyder 
på att det synbara oberoendet stärks av begränsade uppdragstider på 
byrånivå. 

Revisorns, av tredje part, upplevda kompetens studerades inom uppsatsens 
ramar dels för att revisorns kompetens per definition är part av 
revisionskvaliteten och dels då argument från tidigare forskning visar på att 
klientspecifik kunskap (kompetens) tenderar att försvagas vid begränsade 
uppdragstider (Carcello & Nagy 2004 och Geiger & Raghunandan 2002). 
Klientspecifik kunskap och information används alltså som ett mått på 
revisorns kompetens. I likhet med tidigare forskning visar även uppsatsens 
resultat på att den upplevda kompetensen kan tänkas försvagas vid 
begränsade uppdragstider. Detta då merparten respondenter ansåg att 
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revisorn inte kan utnyttja sin fulla potential då byrårotation antas försumma 
tillskansandet av klientspecifik kunskap. Således uppenbarar sig en 
avvägning mellan revisorns upplevda kompetens och revisorns upplevda 
oberoende. 

5.5. Total revisionskvalitet 

Watts och Zimmermann (1981) nämner även marknadsmekanismernas egen 
förmåga att kontrollera revisorns oberoende varför reglerande intervenering 
rent av kan få motsatt effekt. Per resultatet ses som nämnt att den faktiska 
revisionskvaliteten står oförändrad där den upplevda revisionskvaliteten 
stärks genom en begränsning i uppdragstid på byrånivå. Som diskuterat 
ovan hade branschorganisationer förmodligen inte implementerat en sådan 
reglering självt varför ett intrång på de fria marknadsmekanismerna bör 
bemötas positivt då regleringen, per uppsatsen resultat, förväntas ge 
positiva fördelar till den totala revisionskvaliteten. Motiven för införandet 
av tvingande byrårotation presenterade av EU-kommissionen tar även 
hänsyn till de eventuella nackdelar som antas förekomma i samband med ett 
införande av rotationsregler på byrånivå. Uppsatsens resultat tycks bestyrka 
argument framfört av Hoyle (1978) som menar att fördelar alltid måste 
vägas mot risker och att behovet hos användarna (tredje part) av finansiella 
rapporter måste ligga till grund för ett slutgiltigt beslut. Samma devis torde 
ligga till grund bakom EU-kommissionens beslut att införa tvingande 
byrårotation då det ses som ett sätt att återuppbygga tredje parts förtroende 
gentemot revisionsprofessionen genom ett stärkt synbart oberoende. I 
argument framförda av Mautz och Sharaf (1961) måste hela professionen 
undvika att brista i oberoendet gentemot tredje part då en avsaknad av 
oberoende riskerar att bidra till marknadens ineffektivitet. I likhet med detta 
argumenterar Dart (2011) och House of Commons Treasury Commitee 
(2009) att pålitligheten i de finansiella rapporterna ligger till grund för 
förtroendet för kapitalmarknaderna. Ett stärkt synbart oberoende följt av 
tvingande byrårotation, vilket uppsatsens resultat påvisar, bör därmed ses 
som ett lyckat utfall utifrån motiven bakom införandet. I synnerhet i 
samband med att den faktiska revisionskvaliteten står oförändrad, eller 
rentav stärkt. Härmed förmodas den sammantaget totala revisionskvaliteten 
även den se sig stärkt av fenomenet tvingande byrårotation.   
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6. Slutsats 

Syftet med uppsatsen avser studiet kring huruvida en begränsning av 
uppdragstiden i relationen mellan revisionsbyrån och klienten påverkar 
revisionskvaliteten, såväl ur ett faktiskt som ett synbart perspektiv. Mot 
bakgrunden att EU-kommissionen lagstadgat om tvingande byrårotation för 
företag av allmänt intresse (börsnoterade bolag) för vilka reglerna 
implementerades att gälla i svenska lag från juni 2016 har fenomenet om 
begränsade uppdragstider härmed studerats. 

6.1. Uppsatsens begränsningar  

Resultaten från uppsatsen bör tolkas med viss försiktighet, i synnerhet vad 
avser den synbara revisionskvaliteten. Enkätstudien för vilken resultatet 
härstammar från är belagt med begränsningar såsom avsaknad av ett 
sannolikhetsurval samtidigt som den också är begränsad till sin 
konstruktion. I tillägg har endast en intressentgrupp studerats varför 
resultaten ändock inte kan generaliseras till övriga intressenter. Den 
faktiska revisionskvaliteten har studerats genom ett sedvanligt metodval 
men dock kan använd modell vara felaktig till sin komposition och även här 
saknas ett slumpmässigt urval. Således bör varsamhet iakttagas vid termer 
om studiens generaliserbarhet och statistiska inferens. Dessutom antyder 
Jackson et al. (2008) att synbar revisonskvalitet bör studeras i kombination 
med faktisk revisionskvalitet. Utöver det har uppsatsen ändock inte kunnat 
påvisa befintlig teori som berör en synbar revisionskvalitet varför en 
tolkning gjorts enligt faktisk revisionskvalitet. Uppsatsen utesluter därför 
inte att sådan kvalitet eventuellt är begränsad till revisorns synbara 
oberoende varför revisorns kompetens i sådant fall bör utelämnas. 
Hursomhelst, det åligger framtida studier att kommentera vidare. 

6.2. Uppsatsens slutsatser 

Resultat från studier som avser att bedöma revisionskvaliteten genom 
revisorns faktiska oberoende medger ingen konsensus då dessa skiljer sig 
åt. Därtill bör beaktas att studerade populationer varierar varför kulturella 
och nationella effekter kan förmodas spela viss roll för resultaten. 
Forskningsresultat avseende revisorns synbara oberoende ger emellertid en 
samlad bild av att ett sådant oberoende torde stärkas av en tidsbegränsning i 
uppdragstiderna. Att resultat mot revisorns synbara oberoende visar på viss 
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enighet trots olika populationer skulle kunna bero på att användare av 
finansiell information gemensamt intresserar sig för att sådan information 
skall vara rätt och riktig. 

Resultaten från uppsatsen visar i första hand att den faktiska 
revisonskvaliteten varken påverkas negativt eller positivt av en 
tidsbegränsning i uppdragsrelationen mellan revisionsbyrån och klienten. 
Således begränsas inte revisorns kompetens av faktorn tid för att en oren 
revisionsberättelse skall avges. Den begränsning av revisionskvaliteten som 
nämns inom teorin där revisorn inte tillåts bruka obegränsad med tid för att 
tillskansa sig, och utnyttja, klientspecifik information vid revisionen kan per 
uppsatsens resultat avfärdas. Revisorns faktiska oberoende anses heller inte 
stärkas av begränsningen i uppdragstider på byrånivå, åtminstone inte 
explicit tolkat mot variabeln uppdragstid. En begränsning i uppdragstiderna 
på byrånivå kan å andra sidan motverka andra faktorer som eventuellt 
skadar revisorns oberoende varför det i så fall indirekt skulle stärka 
revisorns faktiska oberoende. Betänkt är en möjlig begränsning av 
fenomenet underbudning alternativt att företagsledningens hot och 
påtryckningar mot revisorn inte förmodas lika effektfulla då en rotation 
bestämt kommer ske. Signifikanta uttalanden om sådana faktorer faller 
dock utanför ramen av denna uppsats. För det andra ger studiens resultat 
indikationer på att den synbara och därmed upplevda revisionskvaliteten 
kan stärkas av en begränsning i uppdragstider på byrånivå. Per studiens 
resultat framgår även ett mönster där tredje part tillåter ett avkall på 
revisorns kompetens till förmån för revisorns synbara oberoende. Ett 
upplevt avkall på revisorns kompetens ter sig i denna mening som att 
revisorer eventuellt inte kan använda den klientspecifika informationen de 
själva anser nödvändig för en potentiellt idealisk revision. Vid en tolkning 
om total revisionskvalitet ser sig den faktiska revisionskvaliteten 
oförändrad (eller rentav stärkt vid beaktning av indirekta effekter) i och 
med en begränsning av uppdragstiden. Den upplevda revisionskvaliteten ser 
sig däremot stärkt i och med en begränsning i uppdragstider. En lika delad 
sammanslagning av begreppen bör därmed innebära att den totala 
revisionskvaliteten stärks genom fenomenet begränsade uppdragstider i 
relationen mellan revisionsbyråer och klienter. Uppsatsen förväntar sig 
därmed att lagen för tvingande byrårotation får en positiv effekt på den 
totala revisionskvaliteten i Sverige. 
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6.3. Forskningsbidrag och förslag till framtida forskning 

Genom uppsatsens resultat ges härmed normsättare och lagstiftare stöd för 
en del av de motiv som ligger till grund för införandet av tvingande 
byrårotation. Även externa intressenters förtroende för revisorsprofessionen 
bör stärkas av uppsatsen då den faktiska revisionskvaliteten (revisorns 
kompetens och revisorns oberoende sammanslaget) per resultaten inte 
påverkas negativt av uppdragstidens längd. 

Uppsatsen har bidragit till studiet av fenomenet begränsade uppdragstiders 
påverkan på revisionskvaliteten. Genom svenska bolag har uppsatsen skapat 
en uppfattning kring revisorns faktiska oberoende och likaså har uppsatsen 
genom svenska investerare även skapat en uppfattning kring revisorns 
synbara oberoende. Framtida forskning bör reflektera kring huruvida det är 
möjligt att utveckla ett mått som beaktar såväl revisorns faktiska som 
synbara oberoende då båda delarna av oberoendet anses vara av vikt för den 
totala revisionskvaliteten. Likaså bör ett sådant mått beakta revisorns 
kompetens. Nämnvärt är även att den byrårotation som av EU idag är 
lagstadgad gäller för börsnoterade bolag varför kommande studier bör 
överväga möjligheterna att använda en population baserat på ett sådant 
kriterium, vilket av praktiska skäl såsom tidsomfång inte beaktats för denna 
uppsats. 
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Bilaga 2: Mailutskick investmentbolag 

Första utskicket 

 
Hej! 
 
Vi heter Christoffer och Oscar och är två studenter som studerar 
Civilekonomprogrammet på Karlstads universitet och skriver just nu vårt 
examensarbete inom redovisning och styrning. Vi skriver om den tvingande 
byrårotationens påverkan på revisorns oberoende där en del av vår studie 
syftar till att undersöka tredjeparts (investerares) perspektiv angående hur 
uppdragstider påverkar oberoendet.  
 
Då vi syftar till att undersöka både professionella (som arbetar med detta) 
och privata investerare så riktar vi oss till er i hopp om att ni vill delta i vår 
undersökning. Vid intresse hade det varit önskvärt att ni förmedlar denna 
enkät (länken nedan) till så många av era anställda som möjligt.  
Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med vår undersökning och svara på vår 
enkät som endast består av 5 frågor och tar maximalt 2-3 minuter. Har ni 
några funderingar tveka inte att höra av er till någon av oss. 
Tack för visat intresse! 
 
Här är enkätens URL. Alla svar är anonyma och skickas automatiskt 
tillbaka till oss när enkäten är besvarad.  
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/9199 
 
Vänliga hälsningar, 
Christoffer och Oscar. 
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Andra utskicket 

 
Hej! 
 
Vi kontaktade er via mail måndagen den 16/10 angående vårt 
examensarbete inom redovisning och styrning. Som nämnt i föregående 
mail studerar vi den tvingande byrårotationens effekt på revisorns 
oberoende, där en del av vårt syfte är att studera investerares perspektiv. 
Därför skulle er hjälp betyda väldigt mycket för fullgörandet av vår uppsats. 
Eftersom vi inte hört något från er mailar vi er nu igen i hopp om att fånga 
ert intresse. Som tidigare nämnt är enkäten väldigt kort (endast fem stycken 
frågor) och tar bara cirka 2-3 minuter att besvara. Om ni har några 
funderingar angående det här mailet får ni gärna kontakta oss. 
 
Nedan bifogar vi enkätens URL. Alla svar är anonyma och skickas 
automatiskt tillbaka till oss. 
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/9199 
 
Vänliga hälsningar, 
Christoffer och Oscar. 
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Bilaga 3: Facebookinlägg aktiegrupper 

(Godkänt av Admin) 
Hej allesammans! Just nu studerar jag ett högaktuellt område som berör 
revisorns oberoende. Jag studerar investerares perspektiv på hur 
uppdragstider relaterar till revisorns oberoende. Jag riktar mig därför till er 
för att ta del av era åsikter. Jag skulle därför uppskatta om ni tagit 2 minuter 
för att svara på en kort enkät (endast 5 frågor) och dessutom kanske lära er 
något nytt om tvingande byrårotation. 
Alla svar är såklart anonyma. 
Tack för visat intresse! 
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Bilaga 4: Logistisk regressionsmodell 

Modellen 
 
ANM = α + !!BTID + !!TIDIGARE + !!BIG4 + !!AR + !!ETID + 
               !!STRL + !!HÄV + !!Kassalikviditet + !!OPKFT + ε 
  
  




