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SAMMANFATTNING 

 

Europeiska kommissionen är på väg att implementera en ny lag som kommer 

innefatta obligatorisk byrårotation för börsnoterade bolag. Tanken är att detta ska 

leda till ökad revisionskvalitet då ett antagande görs om att kortare 

revisionsuppdrag kommer öka revisorernas oberoende. Detta för att revisorer kan 

komma att bli mer kritiska i förhållande till sina klienters räkenskaper. Inom 

akademisk forskning är detta antagandet omtvistat vilket skapat en debatt kring 

huruvida lagregleringen är gynnsam för revisionskvaliteten.  

 

Syftet med denna uppsats är att bidra med vidare forskning kring huruvida det kan 

råda ett samband mellan revisionsuppdragens varaktighet och revisionskvalitet, 

vilket i så fall skulle rättfärdiga regleringarna från EU: s sida. Detta är intressant 

för revisionsbyråer, lagstiftare och företagens intressenter då det fortfarande råder 

ett akademiskt gap i Sverige kring detta. Vi studerar revisionsberättelser från 492 

stora svenska bolag som gått i konkurs och ser ifall typ- II fel ökar under långa 

uppdrag. När en revisor begår ett typ- II fel så är det ett tecken på låg 

revisionskvalitet. Detta leder till besvarandet av vår forskningsfråga ifall 

revisionsuppdragens varaktighet har någon påverkan på revisionskvaliteten. 

 

Resultaten från vår studie indikerar att det inte råder ett direkt samband mellan 

längden på revisionsuppdragen och revisionskvaliteten. I övrigt fann vi också en 

anmärkningsvärd differens då vi utvidgat vår analys till en indelning i Big 4 och 

övriga byråer. Medan Big 4 byråernas revidering endast blir bättre med tiden så 

visar övriga byråer en tendens att vara sämre under långa revisionsuppdrag. Detta 

har en rad implikationer då börsnoterade bolag har mestadels Big 4 revisorer. 

Samtidigt kan det signalera att problematiken kring ett avtagande oberoende inom 

långa revisionsuppdrag endast är ett problem för mindre byråer. 

 

Nyckelord: Typ-II fel, revisionskvalitet, byrårotation, revisionsuppdragens 

varaktighet  
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ABSTRACT 

  

The European Union Commission is about to implement a new law that will 

include mandatory audit firm rotation for companies listed on the European stock 

exchanges. The idea is built on the assumption that this will ultimately improve 

the overall audit quality as shorter audit tenure will make auditors more 

independent from their clients. Thus this will make them more critical towards 

their client’s financial reporting. 

 

The purpose of this paper is to contribute with further research of whether there is 

a relation between audit tenure and audit quality that would justify 

aforementioned regulations. This is interesting for audit companies, regulators and 

the stakeholders of listed companies because a gap in the academic literature in 

Sweden still exists within this field of study. 

We study audit reports from 492 Swedish bankrupt companies of larger size, in 

order to investigate whether type – II errors increase within longer tenures. When 

an auditor makes a type- II error it, is a sign of low audit quality. This enables us 

to answer our main research question- whether the audit tenure has an influence 

on the audit quality.  

The findings suggest that there is no direct relation between the tenure of audits 

with the audit quality they present. Beyond that, we also find a distinct difference, 

when we make a division of our data into a Big 4 and Non- Big 4 classification. 

While the Big 4 audit firms improve over time, the other firms show signs of 

becoming worse during longer relationships with their clients. This has some 

implications, as big companies tend to have Big 4 auditors. At the same time, it 

can be an indication, that the whole issue of longer tenure leading to lowered 

auditor independence is in fact only present within smaller audit firms. 

 

Keywords: type-II errors, audit quality, mandatory audit firm rotation, audit 

tenure 
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NYCKELBEGREPP 

 

Big 4 = De fyra stora aktörerna inom revision dvs. KPMG, Deloitte, PwC och EY 

 

Going Concern = Revisorns varning för företagets förmåga att fortsätta driften 

(verksamheten). Varning för fortsatt drift används synonymt. 

 

Indelningen Byrå/ Företag = För att göra texten tydligare har vi valt att inte kalla 

revisionsföretag för företag. De benämns endast som byråer medan företag 

åsyftar dess klienter.  

 

Prop. = Proposition 

 

SFS = Svensk författningssamling 

 

Typ- II fel= När revisorn missar att varna för företagets förmåga att fortsätta 

verksamheten i ett fall då en sådan varning vore på plats, exempelvis vid en 

konkurs.  
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1. INLEDNING  

 

Inledningsvis presenteras studiens bakgrund, den obligatoriska byrårotationen och 

revisionsbranschens problematik, vilket sedan mynnar ut i en problemdiskussion kring 

ämnet. Detta leder vidare till studiens forskningsfråga, syfte och avgränsningar. 

1.1 BAKGRUND 

 

Revisorers rykte har de senaste åren påverkats negativt till följd av finanskrisen 

och de kontroversiella skandalerna som inträffat har skadat revisionsbranschen 

(Ye, Carson & Simnett, 2001). Den mest omnämnda skandalen är dock 

fortfarande Enron skandalen som ägde rum år 2002. Enron lyckades med ett 

undertecknat godkännande av revisionsbyrån Arthur Andersen förskingra pengar 

och redovisa falskt i sin bokföring. Det utan att revisionsbyrån uttryckte tvivel om 

företagets osäkra transaktioner (Cullinan, 2003). Två andra omtalade skandaler 

som också påverkat revisionsbranschen är Worldcom och Parmalat. I dessa fall 

har revisorerna haft en betydande roll i skandalen då de accepterade tveksamma 

redovisningar av företagen (Cullinan, 2003; Eilifsen, 2010). Skandalerna har varit 

en utlösande faktor till att kritik framförts mot revisorers oberoende och 

revisionskvaliteten i uppdragen (Krishna Moorthy et al. 2010; Rezaee, 2002). 

Revisorers arbete ifrågasattes efter finanskrisen eftersom de hade upprättat rena 

revisionsberättelser till banker utan att ge några större anmärkningar. Dessa hade i 

och utanför sin balansräkning mellan åren 2007 till 2009 uppvisat oerhört stora 

förluster på placeringar (SEC 2011: 1284; Sikka, 2009). 

De senaste åren har oberoende frågan bidragit till åtskilliga debatter om hur 

användbar och tillfredställande den nuvarande lagregleringen är för revisorers 

oberoende. Diskussioner har förts om vilka ingripanden som bör genomföras för 

att trygga oberoendet samt även återställa det allmänna förtroendet för 

revisionsyrket. Det till följd av finanskrisen och de omnämnda skandalerna som 

påverkat revisionsbranschen (KOM, 2010:561). 

Samma år som Enron skandalen utbröt så introducerade Sverige en ny lag år 

2002, kallad revisorslagen. Revisorslagen är till för att revisorn ska vid alla slags 
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revisionsuppdrag granska om det finns omständigheter som gör att revisorns 

oberoende kan komma att betvivlas vid ett uppdrag (SFS 2001:883, 21§). År 2009 

infördes även den interna revisorsrotationen i Sverige som också var ämnad att 

säkra revisorers oberoende i arbetet (FAR, 2012). Med intern rotation menas att 

en revisor på en byrå inte ska få ta hand om en kund hur länge som helst. Den 

interna revisionen som infördes innebar att påskrivande revisor i revisionsbyrån 

ska utbytas efter sju år och att en karenstid på två år måste äga rum för att denne 

ska kunna återuppta sitt revisionsuppdrag hos samma klient (Prop. 2008/09:135). 

Det är alltså inte den typ av rotation denna uppsats är intresserad av. Vi tänker 

istället titta närmare på den externa rotationen som åsyftar byten av 

revisionsbyråer efter ett visst antal år och hur byråers uppdragslängd påverkar 

revisionskvaliteten.  

År 2010 utgav den Europeiska kommissionen sin grönbok, Revisionspolitik: 

Lärdomar från krisen. I grönboken finns förslag på en ny reglering om extern 

byrårotation som kan komma att införas i Sverige. Ett införande av obligatorisk 

byrårotation skulle innebära att en revisionsbyrå endast får revidera ett börsnoterat 

företag under en viss tid vilket innebär att det företaget måste efter utsatt tid byta 

revisionsbyrå. I skrivande stund är det ännu inte fastställt vilken tidslängd det 

kommer röra sig om. För tillfället är förslaget att uppdragstiden för en 

revisionsbyrå ska gälla i sex år och därefter måste företaget byta byrå, dock finns 

vissa förslag om att uppdragstiden ska maximalt få fortgå i 14 år (Journal of 

accountancy, 2013). Det råder en intensiv debatt i de olika instanserna om vilken 

längd som bör vara tillåten medan i den akademiska världen diskuteras huruvida 

det ens finns ett samband mellan uppdragstiden och revisionskvaliteten 

överhuvudtaget. 

Byrårotationen har införts i vissa länder så som Italien där det enligt Corbella et 

al. (2012) inte hade någon positiv inverkan på kvaliteten. Nederländerna har 

nyligen självmant infört en byrårotation medan andra har provat på och avvecklat 

systemet (BDO, 2013). Ett exempel är Singapore där byrårotationen blev, till 

skillnad från Europa, inte det framförda botemedlet utan snarare finanskrisens 

syndabock och påstådda katalysator (EY, 2011). Vid varje debatt kring eventuellt 

http://www.journalofaccountancy.com/News/20139300.htm
http://www.journalofaccountancy.com/News/20139300.htm
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införande eller avvecklade av byrårotation brukar relationen mellan 

revisionsuppdragets längd och revisionskvaliteten stå i centrum. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 

Långvariga uppdrag mellan revisionsbyråer och företag samt dess implikationer 

för revisorers oberoende är ett omtvistat ämne inom den akademiska världen. 

Vissa forskare anser att långa uppdrag utgör ett hot mot revisorers oberoende 

(Arel el al. 2005; Mautz & Sharaf, 1961). För att motverka detta hot vill 

kommissionen införa den obligatoriska rotationen som de anser kommer att öka 

kvaliteten på revisionen (EU: Grönbok, 2010).  

Ett argument för att långa revisionsuppdrag kan vara skadliga är att om en 

revisionsbyrå anlitas av samma företag under en obegränsad tid riskerar relationen 

mellan revisor och företag medverka till minskat oberoende (Mautz et al. 1961). 

Följaktligen leder det till en försämrad kvalitet på revisionen. Relationen kan 

komma att övergå från professionell till en mer osund relation som kan vara 

skadlig för revisionsuppdraget. Detta då risken är stor att revisorn blundar för 

potentiella misstag och felaktigheter som begås av företaget. De anledningar som 

framförts är att revisorn blir för bekväm och utgår från att allt är sig likt i företaget 

varje år (Arel el al. 2005). En annan orsak är att man med tiden gör allt för att 

behålla en lojal kund som exempelvis köper en rad kringtjänster av byrån (ibid). 

Förslaget från EU syftar bland annat till att motverka just dessa 

dysfunktionaliteter. En annan anledning till ett införande av obligatorisk rotation 

är att förhindra de fyra ledande revisionsföretagens marknadsdominans i Europa. 

Kommissionen vill förändra situationen för mindre byråer som inte klassificeras 

som stora och möjliggöra en etablering på marknaden för dessa (Europa, 2011).  

Det har framförts väldigt olika åsikter om ett eventuellt införande av obligatorisk 

byrårotation (DeAngelo,1981; Mautz et al. 1961; Arel et al. 2005; Geiger & 

Raghunandan, 2002). Motståndarna till ett införande av obligatorisk byrårotation 

hävdar ofta att lagen om interna revisorsrotationen är tillräcklig för att bibehålla 

oberoendet och för att se till att kvaliteten inte försämras. 
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Revisorers oberoende har en betydelsefull inverkan på revisionsarbetet. 

Revisorers roll är att vara opartiska och oberoende vid uträttandet av sina uppdrag 

samt att ha ett objektivt perspektiv i sina ståndpunkter (Revisorslagen, SFS 

2001:883, 20§). Därmed får inte revisorers intressen som inte berör uppdraget 

påverka revisionsgranskningen för att oberoendet ska kunna kvarhållas. Att 

revisorer är oberoende tillhör och är kopplat till revisionskvaliteten. Det kan 

förklaras som troligheten att en revisor finner felaktigheter i klientföretagets 

redovisningar samt dessutom upprättar en rapport om det. Rimligheten att en 

revisor finner fel i företagets redovisningar kan sammankopplas till revisorns 

kompetens samt att revisorn redogör för förekommande brister, vilket vilar på 

oberoendet som en revisor har till klienten (DeAngelo, 1981; Duff, 2004). 

Lagreglerare och forskare anser att det finns vissa hot som kan influera revisorers 

fallenhet att vara oberoende. En situation som kan komma att riskera revisorers 

oberoende är att revisorn eller byrån blir fäst vid klienten. Det leder till att ett 

ekonomiskt beroende skapas vilket gör att relationen mellan revisorn och klienten 

kan förändras till en mer förtroende baserad sådan, snarare än en relation som 

präglas av professionell skepticism (Johnstone et al. 2011).  

Utifrån denna diskussion är det därmed av intresse att studera problematiken kring 

revisorers oberoende och ifall uppdragslängden verkligen har en påverkan på 

revisionskvaliteten.  

 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 

 

Baserat på problemdiskussionen anser vi att det är intressant att studera följande 

forskningsfråga; 

Har revisionsuppdragets varaktighet någon påverkan på revisionskvaliteten? 

1.4 SYFTE 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka ifall revisionsuppdragets längd har någon effekt 

på revisionskvaliteten. Vi ska undersöka om vår studie kan uppmäta något som 
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skulle indikera ett sådant samband och när det i så fall gör sig gällande. Detta är 

intressant att studera då det inte råder något koncensus kring huruvida en sådan 

relation förekommer och det existerar fortfarande ett forskningsgap inom svensk 

akademisk litteratur inom detta ämne. Denna uppsats kan därmed bidra med att 

belysa hur svenska aktörer potentiellt kan påverkas av ett eventuellt laginförande 

från EU:s sida och om denna lagintroduktion uppfyller sitt syfte. 

 

1.5 AVGRÄNSNING 

 

Vi har valt att avgränsa oss till stora företag som gått i konkurs de senaste fem 

åren i Sverige och söka efter deras revisionsberättelser för de senaste fyra åren. 

Alternativet hade exempelvis varit att titta på alla svenska företag som gått i 

konkurs oavsett storlek det senaste året och gjort en stickprovsundersökning. Vi 

ansåg dock att eftersom det endast är stora börsnoterade bolag som påverkas av 

införandet av obligatorisk byrårotation så är just dessa bolag mest relevanta för 

vår studie. En ytterligare anledning till att vi har valt att skala bort små företag är 

att de inte är lika komplexa som stora företag. Det finns givetvis andra faktorer 

som avgör hur pass komplext ett revisionsuppdrag blir men storleken på företaget 

är ett av dem. Vid en granskning av räkenskaperna är det därmed betydligt svårare 

för revisorer att finna oegentligheter inom stora företag än inom exempelvis små 

enmansbolag. Att avgränsa sig till ett antal år och en viss storlek på företagen är 

förekommande inom detta forskningsområde (Lim & Tan, 2010). Dessutom är 

revisorer inte lika beroende av små klienter och därmed kan revisionskvaliteten 

bli väldigt blandad om man innesluter alla bolag oavsett dess storlek (Wright, 

1984). 
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2. TEORI 

 

I detta kapitel presenteras de vetenskapliga teorier som vi har använt i vår studie. 

Till en början presenteras teorier om revisionskvalitet, revisorers oberoende och 

kompetens samt längden på revisionsbyråns uppdrag. Fortsättningsvis 

presenteras teorier om going concern och dess betydelse för företag och 

revisionskvaliteten. Avslutningsvis mynnar teorierna ut i två hypoteser som 

presenteras i hypotesammanfattning.  

 

2.1 REVISIONSKVALITET 

 

Revision är till för att stärka kvaliteten och tillförlitligheten på företagets 

finansiella rapporter. Oberoendet hos revisorer är en väsentlig grund för att 

revisionen ska kunna fullgöra sitt ändamål, vilket är att granska 

företagsledningens påståenden (FAR, 2012). Enligt DeAngelo (1981) är 

revisionskvalitet det samma som när revisorer är skickliga med att finna 

oegentligheter i redovisningen. Dessutom är kvaliteten hög när en anmärkning i 

revisionsberättelsen görs av revisorn vid eventuella brister från företagsledningens 

sida. Den tekniska kompetensen som revisorer besitter bidrar även till att 

underlätta upptäckter av oegentligheter (ibid). 

 

Geiger et al. (2002) anser att revisorers oberoende är en av grundpelarna till att 

tillförlitlighet skapas i revisionen, vilket i sin tur är viktigt för läsarna av 

företagens finansiella rapporter. Om revisorer inte anses vara oberoende vid 

revidering av ett företag riskerar revisionsgranskningen och revisionsberättelsen 

att inte bli användbara för intressenter då de kan betraktas som opålitliga (ibid). 

 

För att revisionskvalitet ska hålla hög standard krävs att revisorer har två 

egenskaper; kompetens och oberoende. En revision som innehar hög kvalitet kan 

inte genomföras av en oberoende revisor som saknar kompetens. Bristfällig 

kompetens leder till att revisorer inte kan uträtta en revisionsberättelse som går i 

linje med de kriterier som erfordras i revisorslagen (SFS 2001:883 4§4p.). Innehar 
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revisorer däremot kompetensen som är nödvändig för att kunna upprätta en 

utförlig revision men med bristfälligt oberoende i förhållande till klienten, kan det 

inte heller anses hålla hög kvalitet. Effekten blir att det leder till att trovärdigheten 

och avsikten med revisionen går förlorad. Det är således betydelsefullt för 

revisorer att inneha dessa egenskaper för att säkra kvaliteten på revisionen. 

 

En svårighet som kan uppkomma med säkerhetställandet av oberoendet hos 

revisorer och även den höga revisionskvaliteten, är på vilket sätt mätningen av 

kvaliteten ska göras. En standardiserad revisionsberättelse som har förekommande 

förmaningar visar tydligt resultatet av revisorers revisionsuppdrag. 

Revisionskvalitet mäts oftast genom att ha företagets redovisning som 

utgångspunkt. Ett sätt att mäta är att fördjupa sig i uppkomsten av ovanliga 

periodiseringar då det indikerar att företaget arbetar med opportunistisk 

redovisning (Choi, Kim, Kim, & Zang, 2010; Francis & Yu, 2009; Manry, Mock, 

& Turner, 2008; Myers et al. 2003).  

 

Ett annat sätt är att granska kvaliteten genom att kontrollera benägenheten för 

revisorer att erhålla olika disciplinåtgärder och därmed kan en koppling göras till 

låg revisionskvalitet (Palmrose, 1988). Ett tillvägagångssätt som förekommer 

oftare är att kontrollera revisorers tendens att utdela en going concern varning i 

revisionsberättelsen (Geiger, Raghunandan, & Rama, 2005; Geiger et al. 2002; 

Geiger & Rama, 2006; Kam-Wah Lai, 2009; Knechel & Vanstraelen, 2007), så 

kallad varning för fortsatt drift på svenska (Adrian & Torén, 2006). 

 

 

2.1.2 REVISORERS OBEROENDE 

 

Revisorers oberoende är en betydelsefull del i granskningen av 

revisionsberättelsens pålitlighet och kvalitet (Lindberg & Beck, 2004). 

Oberoendet hos revisorer kan betraktas som en grundpelare i revisionsuppdragen 

(KOM 2010:561). I Revisionslagen (SFS 1999: 1979, 20§) nämns revisorers 

oberoende som en revisors opartiskhet och självständighet. Lagen behandlar att 

revisorer ska inneha objektivitet i sina synpunkter och inte beröras av 
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utomstående parter. Oberoendet kan delas upp i två kategorier; det faktiska 

oberoendet och det synbara oberoendet (FAR, 2012). Det faktiska oberoendet går 

ut på att beslut tas av revisorn utan att denne berörs av utomstående som kan 

riskera att påverka den professionella skepticismen. Integritet, opartiskhet och 

professionell klarsynthet är tre grundläggande förutsättningar för hur revisorn ska 

uppträda vid revisionsuppdrag. Med det synbara oberoendet åsyftas vad en kunnig 

och skicklig tredje part anser som oberoende i avseende vid samtliga faktorer. 

Faktorer som kan riskera påverka integriteten, opartiskheten och den 

professionella klarsyntheten som en revisor samt en revisionsbyrå besitter är de 

som är relevanta i detta fall (IFAC, 2012). Därmed kan det synbara oberoendet 

sammankopplas till ifall revisorn upplevs och framställs som oberoende för 

främmande intressenter (Beattie et al. 1999). 

Utomstående som läser företagets finansiella rapporter har inte förmågan att 

bedöma oberoendet hos en revisor, de kan enbart bestämma om revisorn 

framträder som oberoende (Lindberg et al. 2004). Olika omständigheter kan bidra 

till att revisorn inte upplevs som oberoende av utomstående, även ifall revisorn 

faktiskt är opartisk. Följderna kan bli att användarna av de finansiella rapporterna 

kan anta att informationen inte kan anses vara pålitlig. Därmed är det av högsta 

vikt att revisorer och revisionsbyråer innehar faktiskt- och synbart oberoende för 

att betraktas som oberoende (ibid). 

 

2.1.3 REVISORERS KOMPETENS 

 

En revisor förväntas ha vissa egenskaper för att betraktas som kompetent, till 

exempel ska revisorn vara kunnig med att granska, analysera och utvärdera ett 

företags finansiella rapporter. Enligt Lee och Stone (1995) är erfarenhet och 

kunskap viktiga egenskaper för att revisorn på ett självständigt sätt ska kunna 

granska riktigheten i klientföretagets rapporter. Kompetens är i jämförelse med 

oberoende ett ganska outforskat område. Det finns emellertid tidigare forskningar 

som uppvisat att revisionsbyråer som klassas som medelstora och stora byråer är 

sammankopplade till högre revisionskvalitet (Becker et al. 1998; Francis et al. 

1999; Teoh & Wong, 1993). En förklaring till detta är enligt Johnson et al. (2002) 
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att stora revisionsbyråer besitter en högre grad av kompetens bland de anställda. 

Detta delvis på grund av att ledningen investerar och satsar mer på 

utbildningsprogram vilket leder till att de anställda revisorerna får intern träning i 

byrån (ibid.). 

 

Enligt Johnson et al. (2002 påverkas de insatser som utförs vid en granskning av 

revisorers generella, industriella och särskilda klientkunskap, detta styrks av 

Knapp (1991) som följer samma riktlinje. Dessa har påverkan på förmågan att 

finna oegentligheter i finansiella rapporter. Klientspecifik kunskap är lärdom om 

bland annat kunnande i de system som klienten använder sig utav samt de interna 

granskningar och utvecklingar i företaget (Johnsson et al. 2002). Den 

klientspecifika kunskapen är en egenskap som är nödvändig för revisorer att 

besitta för att kunna utföra revisionsgranskningar som håller hög standard. Det 

leder därmed till att det uppstår en inlärningskurva för revisorer vid nya uppdrag. 

Detta för med sig att denna inlärningsprocess orsakar svårigheter och de första 

revisionsåren är möjligheten till att finna viktiga oegentligheter låg. En lägre 

revisionskvalitet uppstår under de tre första åren som en revisor reviderar ett nytt 

företag (Johnson et al. 2002). Därmed kan en argumentation framföras att ett 

positivt samband mellan långa revisionsuppdrag och kompetens existerar. 

Detta eftersom förmågan hos revisorer att finna betydande felaktigheter i 

klientföretagets finansiella rapporter ökar ju längre revisionsuppdraget pågår. 

Därmed utgör kompetens en väsentlig del i uppdragen som utförs av revisorer 

samtidigt som klientspecifik kunskap kan gynna kvaliteten på revisionen 

ytterligare. 

 

2.1.4 HOT MOT REVISORERS OBEROENDE 

 

I anslutning till det faktiska- och synbara oberoendet, gör Johnstone et al. (2011) 

en definition av hotet mot revisorers oberoende som osäkerheten att revisorer 

vågar riskera oberoendet eller upplevs av intressenter att de sätter sitt oberoende 

för fara. Incitament förväntas föreligga för att revisorers oberoende ska äventyras. 
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Två sorter av incitament; direkta- och indirekt incitament, förekommer för att 

kunna göra en kompromiss med oberoendet (ibid). 

 

Det direkta incitamentet uppstår bland annat då revisorer börjar bli ekonomiskt 

beroende av sina uppdragsklienter. Detta kan leda till att revisorn kan ha svårt att 

bibehålla sitt oberoende under påtryckningar från företagsledningen. I jämförelse 

med det direkta incitamentet så tar det indirekta incitamentet upp att det 

förekommer beteenden från revisorer som kan riskera att hota revisorers 

oberoende. En faktor som kan hota oberoendet är relationen som uppkommer 

mellan en revisor och dess klient som kan vara av informell, professionell eller av 

vänskaplig karaktär (Johnstone et al. 2011). Det har påvisats i tidigare forskning 

att det även finns tre andra situationer där revisorerna har möjlighet att riskera 

oberoendet. Dessa är konkurrensen om revisionsuppdrag, rådgivningstjänster som 

erbjuds till klienter och därtill även otydliga formuleringar i lagstiftningen 

(Beattie et al. 1999). Rådgivningstjänster befinner sig inte inom ramen av studiens 

ändamål och kommer därmed inte bearbetas. Dock är det av vikt att revisorn bör 

granska sitt oberoende inför samtliga revisionsuppdrag för att bedöma om den 

genomförda rådgivningen till klienten medför ett så beskaffat hot att denne måste 

säga upp sitt klientuppdrag (Revisorslagen, SFS 2001:883, 21b §). 

 

Det finansiella hotet gentemot revisorers oberoende kan exempelvis förorsakas av 

att det på revisionsmarknaden finns en stark konkurrensnivå, vilket beror på att 

revisionsbyråer får arvoden från uppdragsklienterna (Bazerman et al. 1997; 

Beattie et al. 1999; Hope & Langli, 2010). Följaktligen leder det till att revisorer 

befinner sig i en sådan situation att ett potentiellt beroende skapas till klienten. 

Det eftersom det i en hel del företag är ledningen som bestämmer valet av 

revisionsbyråer. Ledningarna bestämmer även i vissa avseenden om kontraktet 

mellan företaget och revisionsbyrån ska förlängas (ibid). Om det förekommer 

ovisshet för att revisorers oberoende utsätts för hot, vilar på utsträckningen av 

arvodet, anser DeAngelo (1981). Därtill även uppdragsklientens ekonomiska 

värde för revisionsbyrån. Revisionsbyråer som klassas som medelstora till stora 

byråer har lägre incitament att utsätta oberoendet för ovisshet som framkallats av 
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finansiella skäl. Det med anledning av att stora byråer har en mängd klienter och 

därmed är det sällan en enstaka klient som kan avgöra revisionsbyråns fortlevnad 

(ibid). Däremot har revisorer ganska mycket att mista på att utsätta oberoendet för 

ovisshet. Det leder till att deras rykte kan komma att påverkas negativt som i sin 

tur kan medföra att byrån mister sina klienter. Följaktligen är det mer troligt att 

små revisionsbyråer blir beroende av en särskild klient ekonomiskt och till följd 

av detta blir det svårare för revisionsbyrån att kvarhålla sitt oberoende (ibid). 

Konsekvensen av att bli ekonomiskt beroende för revisorer eller revisionsbyråer 

är att det kan uppstå incitament som medför att revisorerna påverkas av 

klienternas pådrivningar för att lyckas kvarhålla sitt klientuppdrag (Johnstone et 

al. 2011). 

 

Utformningen av den nuvarande lagstiftningen kan även den hota oberoendet hos 

revisorer, speciellt i de förhållanden där redovisnings- och revisionslagstiftningen 

frambringar svängrum för revisorer att tolka situationer på olika sätt. Det kan leda 

till att revisorer godkänner klientens finansiella rapporter efter påtryckningar 

fastän redovisningen ligger på gränsen till ett godkännande. Detta på grund av att 

det kan finnas otydliga riktlinjer för hur revisorer ska tyda revisionslagstiftningen 

(Knapp, 1985; Magee & Tseng, 1990; Nelson et al. 2002). Långa 

revisionsuppdrag är en annan situation som kan framkalla ett hot mot revisorers 

oberoende. Geiger et al. (2002) och Mautz et al. (1961) följer samma riktlinje och 

hävdar att långa revisionsuppdrag kan leda till att den professionella relationen 

mellan revisorn och klienten övergår till ett vänskapligt förhållande som 

följaktligen hotar revisorns oberoende. Detta resulterade i att den obligatoriska 

interna revisorsrotationen lagstadgades av EU samt att obligatorisk byrårotation 

kan komma att införas i Sverige för att motverka eventuella hot mot oberoendet 

(Aktiebolagslagen, SFS 2005:551, 9 kap. 21a §; KOM 2011:779). Revisorer som 

inte anses vara oberoende utgör en risk för att anmärkningar om oegentligheter 

och brister i redovisningen inte framförs i revisionsberättelsen. Det till följd av att 

revisorn förmodligen litar på att de uppgifter som kommer från klienten är 

trovärdiga eller så vill inte revisorn trotsa ledningen (Arruñada & Paz-Ares, 1997; 

Kinney et al. 2004, s. 565; Myers et al. 2003). Detta leder till en vilseledning för 
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företagets intressenter om företagets finansiella position då redovisningen som 

presenteras håller en låg kvalitetsnivå.  

 

Oberoendet hos revisorer och framför allt frågan huruvida revisionsuppdragens 

längd påverkar oberoendet är av vikt för studien, eftersom denna studie avser att 

undersöka om det finns ett sådant samband i Sverige. Då långa revisionsuppdrag 

väntas bidra till en ökad kompetensnivå hos revisorer, kan således argumentation 

föras om att bristfälligt oberoende är grunden för en försvagad kvalitet på 

revisionen vid längre revisionsuppdrag. 

 

 

2.2 LÄNGDEN PÅ REVISIONSBYRÅERS UPPDRAG 

 

Tidigare forskningar om huruvida revisionsbyråernas uppdragstid påverkat 

revisionskvaliteten, har bland annat haft revisionsmisslyckanden samt revisorers 

tendens att utdela anmärkning om fortsatt drift, som utgångspunkt för att mäta 

revisionskvalitet (Geiger et al. 2002; Ruiz-Barbadillo et al. 2009). 

Geiger et al. (2002) fann i sin studie att klienter som utdelats en varning för 

fortsatt drift gick oftare i konkurs ju längre revisionsuppdraget hade pågått. Under 

korta uppdrag utdelades därmed fler felaktiga going concerns, i detta fall typ-I fel. 

Träffsäkerheten ökade därmed med tiden vilket därmed resulterade i ett positivt 

samband mellan uppdragstid och kvalitet (ibid). Det kan således tolkas som att 

längre uppdragstid leder till en hög revisionskvalitet. Resultatet antyder också att 

det inträffar betydligt fler revisionsmisstag för revisionsbyråer vid start av ett nytt 

uppdrag i jämförelse med byråer som har jobbat med samma klienter i flera år.  

 

Carcello och Nagy (2004) studerade förhållandet mellan otillförlitlig finansiell 

rapportering och revisionslängden på uppdraget. Det visar sig att sannolikheten 

för att revisorer blundar för otillförlitliga finansiella rapporter under det första 

kvartalet under ett nytt uppdrag är högre i jämförelse med revisionsuppdrag som 

har funnits under en längre tid. 
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Enligt Gosh och Moon (2005) anser investerare att om en revisionsbyrå har haft 

längre uppdragstid åt samma klient betraktas de finansiella rapporteringarna vara 

mera trovärdiga. Finansanalytiker bedömde även att det skedde en förbättring av 

redovisningskvaliteten ju längre en revisionsbyrå reviderade ett och samma 

klientföretag (ibid). 

 

2.3 GOING CONCERN 

 

Ett företags intressenter förväntar sig en tidig varning från företagets revisor ifall 

det föreligger en risk att företaget går i konkurs (Junaidi et al. 2012). Samtidigt 

har forskning visat att många revisorer undviker att utfärda en sådan varning eller 

utfärdar den vid fel tillfälle (Tagesson & Öhman 2010). I Sverige har studier visat 

att träffsäkerheten gällande varningar för fortsatt drift är så låg som 12 % (ibid).  

Enligt Arnendo et al. (2008) kan detta bero på rädslan för att begå ett typ I-fel 

eller typ-II fel. Ett typ-I fel inträffar då en varning för bolagets fortsatta drift har 

utfärdats men bolaget klarar sig undan en konkurs medan typ-II fel innebär att 

man missat att ge en sådan varning till ett företag som strax därefter går i konkurs. 

Antalet fel är som tidigare nämnt frekvent förekommande i olika företags 

revisionsberättelser. Det kan vara en av orsakerna till att allt fler ifrågasätter om 

nyttan som en revisor bidrar med verkligen är så stor, vilket bland annat Arnendo 

et al. (2008) behandlar detta i sin studie. 

 

Det specifika företagets finansiella ställning är den aspekt som har störst betydelse 

då olika faktorer vägs in för att avgöra om en going concern ska utfärdas 

(Arnendo et al. 2008). Andra faktorer att ta hänsyn till kan exempelvis vara 

betalningsförsummelser av olika slag men även att man tittar på hur det gått för ett 

visst viktigt projekt (Marten el al. 2008). Huruvida denna varning ska finnas med 

eller inte får även väsentliga konsekvenser ur ett tillgångsvärderings perspektiv. 

Den internationella standardutgivarande organisationen IASB har i sitt conceptual 

framework från 2005 fastställt att det skall föreligga ett going concern perspektiv i 

räkenskaperna. Det innebär i detta fall att verksamheten förutsätts fortsätta i 

oändlighet. Detta har en reell inverkan på diverse poster så som goodwill som inte 

värderas till marknadsvärdet på grund av detta (Picker et al. 2001). Det antas 
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nämligen att företaget kommer fortsätta att använda tillgångarna varför de kan 

skrivas av och användas till bokfört värde då fluktueringar i deras marknadspris 

inte påverkar företaget och dess verksamhet. Det finns med andra ord ingen 

mening för marknadsvärderingar på poster som ändå inte ska säljas. Är däremot 

företagets fortsatta drift ifrågasatt och det kan träda i likvidation kan det dock vara 

rimligt med en marknadsvärdering. En varning för fortsatt drift är därmed 

avgörande på olika plan och aktualiseras även i frågan om huruvida 

tillgångsvärderingarna ger en rättvisande bild i räkenskaperna (ibid). 

 

I Sverige är det tämligen fritt för revisorer att själva välja formuleringen av en 

going concern varning. Liknande situation finns i Spanien där forskare bland 

annat använt sig av en ”allvarlighetsskala” för att studera varningarna (Arnando et 

al. 2008 ). Ibland kan formuleringen vara avgörande för intressenternas tolkning 

av varningarna och deras följaktliga beslut på grund av dessa (Campbell & 

Mutchler, 1988; First 1978). Formuleringarna kan avsiktligen formulerats på ett 

diffust sätt för att slippa ansvar samtidigt som byrån ser till att behålla klienten 

(Gay et al. 1998; Lee, 1994). Det råder ingen samstämmighet kring hur pass stor 

flexibilitet som skall vara tillåten i formuleringen av varningen bland de olika 

standardutgivande organisationerna (Arnendo et al. 2008). Ökad flexibilitet kan 

vara gynnsam om den resulterar i mer information för användarna av 

räkenskaperna. Samtidigt varnar vissa för att sådan flexibilitet kan försämra 

insynen när revisorer vill behålla klienten utan att behöva lida några konsekvenser 

av det (Carcello et al. 2003). 

 

 

2.4 REVISIONSBYRÅERS STORLEK OCH UTDELNING AV 

VARNINGAR 

 

Enligt Palmrose (1988) har utomstående som läser finansiella rapporter och 

tillhörande revisionsberättelser svårigheter med att bedöma revisionskvaliteten 

samt oberoendet och kompetensen hos revisorn. Allmänheten har därmed 

revisionsbyråers storlek som utgångspunkt för att värdera revisionskvalitet 

(DeAngelo, 1981). Schockley (1981) följer samma linje som DeAngelo (1981) 
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och hävdar att intressenter anser att risken för att mindre byråer blir beroende av 

klienten är högre. Stora byråer har därmed ett starkare oberoende i förhållande till 

klienten vilket leder till högre revisionskvalitet. Enligt Lennox och Pittman (2010) 

har företag som reviderats av de stora byråerna uppvisat att troligheten för 

felaktiga rapporteringar är betydligt lägre än om de hade reviderats av de mindre 

byråerna. 

 

Wright (1983) studerade betydelsen av revisionsbyråernas storlek och hur det har 

en inverkan på revisorers beslut vid olika situationer. Mindre revisionsbyråer har 

mer att förlora om de mister en klient då intäkterna berörs i högre utsträckning av 

varje kund. De mindre byråerna godtar därmed fler undantag från 

redovisningsstandarder för att kunna behålla klienten och inte bli ersatta av en 

annan revisionsbyrå (ibid). Mindre byråer utför dessutom oftare revision åt 

företag som klassificeras som osäkra. Dessa företag är svårare att undersöka och 

innehar en högre risk att utsättas för konkurs (O´Clock & Devine, 1995). O´Clock 

et al. (1995) undersökte i sin studie revisionsbyråers tendens att utdela 

anmärkningar i revisionsberättelsen. Undersökningen visade att mindre byråer 

tenderar att godkänna avvikelser i de finansiella rapporterna. Mindre byråer 

påverkas mest av det som sker i revisionsbranschen då konkurrensen är väldigt 

stark mellan byråerna. Det blir således svårt för de mindre byråerna att utvecklas 

och dessa behöver därför anstränga sig att behålla sina klienter för att fortfarande 

kunna hålla sig verksamma inom revisionsbranschen (ibid). Detta resulterar i att 

mindre byråer godkänner oftare olika slags avvikelser i redovisningen. Till 

skillnad från de mindre byråerna finns det inget som påvisar att stora byråer är 

ekonomiskt beroende gentemot sina klienter ( Francis et al. 2009). Fastän att 

klienten till större delen ligger bakom byråns intäkter, har revisorers 

beslutsfattande inte påverkats av klienten. 

 

Erfarenheten bland byråerna av revisionsbranschen skiljer sig också avsevärt 

(Wright, 1983). Revisorer kan ha varit verksamma under samma period men deras 

erfarenheter skiljer sig åt. Detta anser Wright (1983) vilar på dem olika klientel 

som stora och små byråer handskas med, som följaktligen genererar att revisorer 
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innehar olika erfarenheter och insamlad kunskap. Stora byråer som har stora 

organisationer bakom sig har en större kunskapsmängd insamlad i byrån om de 

jämförs med mindre byråer (Francis et al. 2009). Revisorers kompetens och 

erfarenhet är viktig för revisorns skicklighet att finna avgörande oegentligheter 

eller försummelser i klientföretagets redovisning (ibid). 

 

Stora byråer riskerar i större utsträckning att skada byråns rykte om det sker ett 

revisionsmisslyckande (DeAngelo, 1981). Det leder till att större byråer 

anstränger sig till att utföra en regelrätt revision och undviker att godkänna 

oegentligheter eller brister i klientens rapporter. I en situation där klienten utsätts 

för konkurs utan att ha tilldelats en going concern från revisorn, finns en risk att 

byrån blir föremål för en tvist med intressenter (Geiger et al. 2006). En tvist som 

för med sig ett åtal kommer troligtvis leda till att byrån blir ekonomiskt lidande på 

grund av kostnaderna som uppstår vid en rättegång. Ett exempel på hur förödande 

ett dåligt ryckte kan vara för en stor byrå är hur Arthur Anderssen gick i konkurs 

efter att ha ansvarat för revisionsskandalerna i Enron. O´Clock et al. (1995) följer 

samma riktlinje som DeAngelo (1981) som påpekar att ryktet för byråer har en 

betydande roll och inverkan på revisionsbesluten. I de stora revisionsbyråerna tar 

revisorerna hänsyn till följderna som kan uppstå av att utdela en varning för tvivel 

om verksamhetens fortlevnad (ibid). Revisorerna har således högre förväntningar 

på stora klientföretagens finansiella rapporter (Francis et al. 2009). Detta eftersom 

att revisionsbyråer som reviderar stora företag äventyrar byråns rykte om ett 

revisionsmisslyckande uppstår eller att det utförs en ofullständig revision. Det 

tyder på att stora revisionsbyråer är i högre grad försiktiga och noggranna att 

utföra en korrekt revision. Stora byråer som innehar marknadsdominans riskerar 

dessutom i större utstäckning att bli föremål för stämningar och därför har de hög 

kvalitet på revisionen (Lennox, 1999). 

 

Enligt Geiger et al. (2006) är riskerna för byråer att bli stämda stora om det sker 

ett revisionsmisslyckande genom att revisorn gör ett typ- II fel. I jämförelse med 

mindre byråer är därmed stora revisionsbyråerna bättre på att finna fel och brister 

i redovisningar enligt deras studie (ibid). Förklaringen är att större byråer förfogar 
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över mer resurser som gör det möjligt att utbilda de anställda att utforska de 

företag som riskerar att utsättas för en konkurs. Det leder till att revisorerna blir 

bättre på att finna fel och därmed uttrycka tvivel om klientföretagets fortlevnad 

(ibid). 

 

 

2.5 REVISIONSBYRÅERS UPPDRAGSLÄNGD OCH UTDELNING AV 

VARNINGAR 

 

Enligt DeAngelo (1981) är det kostsamt att skapa nya samarbeten och risken finns 

att byråer går miste om kommande intäkter när klienten är missbelåten. Långa 

revisionsuppdrag för byråer alstrar incitament till att inte påpeka några 

oegentligheter i räkenskaperna (ibid). Längden på revisionsuppdragen ökar också 

risken till att brister och fel inte upptäcks när byråns granskning övergår till en 

mer rutinmässig revision (Arel el al. 2005). Vid långa uppdrag kan byråerna bli 

varsammare med riskbedömningar som inte går i linje med styrelsens 

bedömningar, för att inte gå miste om klienten (ibid). Enligt Raiborn et al. (2006) 

samt Davis et al. (2008) kan även korta revisionsuppdrag gynna kvaliteten genom 

att revisorerna vet att deras arbete sedan kommer att granskas av andra revisorer. 

 

Shockley (1981) visar att byråer får bättre kännedom om klienten när de har haft 

ett långvarigt revisionsuppdrag, vilket leder till att tilliten till kunden kan 

förbättras. Revisorers oberoende har en inverkan på om en varning om going 

concern ska utdelas till klienten (Vanstraelen, 1999). Vanstraelen (1999) 

upptäckte i sin studie att revisorer tenderar mer att utdela going concern varningar 

under de första revisionsåren. Anledningen är att när revisionsbyrån inte blir ersatt 

av en annan byrå, blir revisorers benägenhet att låta klienten bli missbelåten lägre 

vilket leder till fler utdelningar av going concern varningar (ibid). Detta då det 

anses motsäga styrelsens värdering och åsikt om företagets fortlevnad. Typ- II fel 

anses därmed minska med långa revisionsuppdrag. 

 

DeAngelo (1981) hävdar att byråer mister kundspecifik kunskap under korta 

uppdrag. Det kan leda till att revisorns förmåga att finna oegentligheter och brister 
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försämras (Johnson et al. 2002). Långa revisionsuppdrag bidrar till att revisorn har 

bättre kännedom om klientföretaget och enklare kan finna risker som kan drabba 

företaget (Geiger et al. 2002). Ett positivt samband uppstår mellan 

revisionsuppdragens längd och troligheten att företaget tilldelas en going concern. 

Långa uppdrag orsakar således inte försämrade bedömningar av företagets 

förmåga till fortsatt fortlevnad (ibid). DeAngelo (1981) följer samma linje och 

anser att hög revisionskvalitet fås när revisorn reviderat samma klient under en 

längre period och fått kundspecifik kunskap. 

 

Lim och Tan (2010) anser att en obligatorisk byrårotation måste ta hänsyn till att 

förhållandet mellan revisionskvalitet och uppdragslängden berörs av byråers 

kunskap om klientens särdrag samt vilket finansiellt beroende byråer har till 

klienten. Fördelen med längre revisionsuppdrag är att revisorer hinner under 

uppdraget lära känna klientens fördelar och nackdelar, framför allt när klientens 

arbete är komplext (ibid). Enligt Lim et al. (2010) avtar typ- I felen det vill säga 

att varning utdelas men klientföretaget inte utsätts för konkurs, när revisorn har 

längre revisionsuppdrag. Långa uppdrag anses därmed förbättra 

revisionskvaliteten (ibid). 

 

Knechel et al. (2007) påpekar att revisorer inte berörs av revisionslängden vid 

beslutsfattande om going concern ska utdelas till klienten. Förmågan att förutspå 

en konkurs har ingen inverkan på uppdragslängden (ibid). Revisorer tenderar 

under korta uppdrag emellertid att undvika att utdela going concerns till företag 

som sedan försätts i konkurs (Geiger et al. 2002). Det betyder således att 

troligheten att revisorer utdelar going concerns innan en konkurs, är högre vid 

långa uppdrag (ibid). Korta uppdragslängder där klienten kommer att ersätta 

revisionsbyrån med en annan byrå efter ett visst antal år, leder till att revisorers 

benägenhet att utdela varningar blir lägre (ibid). Det resulterar i att vid korta 

uppdrag är revisionskvaliteten lägre i jämförelse med när revisorn reviderat 

samma klient under en lång period. 
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2.6 HYPOTESSAMMANFATTNING 

 

Här presenteras de hypoteser som framställts från tidigare forskning. Dessa har 

genererats till följd av tidigare teorier om huruvida revisionsuppdraget har någon 

påverkan på revisionkvaliteten. Motståndarna till ett införande av obligatorisk 

byrårotation hävdar att korta uppdrag leder till sämre kvalitet på revisionen. Det 

bland annat av att de första uppdragsåren behöver revisorn bland annat sätta sig in 

i klientföretagets verksamhet och lära känna hur verksamheten fungerar. Medan 

långa uppdrag anses vara skadliga för revisionen enligt förespråkare till 

lagregleringen. De anser bland annat att en nära relation mellan revisorn och 

klienten kan komma att skapas, som därmed riskerar att försvaga revisorns 

oberoende. 

 

Utifrån tidigare teorier skapas följande hypoteser; 

H0= Korta revisionsuppdrag leder inte till färre typ- II fel 

H1= Korta revisionsuppdrag leder till färre typ- II fel 
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3. METOD 

 

I det kommande kapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga för att samla in data 

som använts i studien. Vi tar även upp på vilket sätt och varför vi har valt denna 

metod samt kritik mot den. Inledningsvis presenteras den valda 

forskningsansatsen och därefter tillvägagångssättet samt databearbetningen 

under studiens gång. Avslutningsvis redogörs studiens begränsningar samt kritik 

mot källorna. Utöver det förklaras även varför vi valt att göra en kompletterande 

förstudie som vi placerat i bilaga. 

 

 

3.1 FORSKNINGSANSATS 

 

Syftet med studien har varit att undersöka om revisionskvaliteten påverkas av 

revisionsbyråernas uppdragslängd. Vi har valt en kvantitativ ansats som gått ut på 

att mäta going concerns i revisionsberättelser.  

Vi valde den kvantitativa ansatsen då det redan finns en hel del kvalitativ 

forskning kring ämnet. Det ter sig även vara uppenbart för den insatte hur olika 

parter tenderar att svara på frågan om byrårotation. Därmed är den kvantitativa 

ansatsen bäst lämpad för vår studie för att kunna besvara vår forskningsfråga: har 

revisionsuppdragets varaktighet någon påverkan på revisionskvaliteten? 

 

Vår studie innehåller positivistiska inslag då den handlar mer om observationer än 

tolkningar (Andersson, 1979). Vi prövar hypotesen om huruvida 

revisionsuppdragets varaktighet har någon påverkan på revisionskvaliteten genom 

att kvantitativt undersöka revisionsberättelser för att kunna dra en slutsats. Detta 

är en deduktiv metod då vi på förhand har bestämt vilka variabler som ska svara 

på vår fråga. Ett alternativ till vår studie hade varit hermeneutiken, som grundar 

sig på förståelse och tolkning (Bryman, 2009). Denna gör sig gällande i vår 

förstudie som finns i bilaga 1. Förstudiens syfte är dock endast att underbygga vår 

kvantitativa del. Av denna anledning går vi inte in på hermeneutiken eller 
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intervjuerna som presenteras i förstudien i detta kapitel. Metoden för dessa 

presenteras istället i bilaga 1 där hela förstudien presenteras. 

 

  

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Vår studie tittar närmare på om det kan finnas ett samband mellan längden på ett 

revisionsuppdrag och revisionskvaliteten. Längden på revisionsuppdraget finns 

konkret att utläsa genom att studera revisionsberättelser under ett antal år bak i 

tiden, i vårt fall fyra år för varje företag. Samtidigt kan revisionskvalitet tyckas 

vara tämligen abstrakt att kvantifiera. Det finns många olika metoder som har 

använts inom akademiska världen för att mäta den. Som tidigare nämnt kan 

revisionskvalitet mätas genom bland annat att titta på fördröjning i rapportering 

samt mäta antal onormala periodiseringar i årsredovisningarna. Vi har dock valt 

att mäta antal typ- II fel för att se om risken för dessa minskar alternativt ökar vid 

kortare revisionsuppdrag. Vårt urval är stora svenska företag som gått i konkurs. 

Att mäta antal typ-II fel är således relevant eftersom ett företag som gått i konkurs 

bör ha tilldelats en varning för fortsatt drift av revisorn vilket då tyder på hög 

revisionskvalitet. Denna metod har använts internationellt inom akademiska 

studier av bland annat Geiger et al. (2002) och Vanstraelen (1999). Det är därmed 

en vedertagen metod för att mäta revisionskvaliteten. 

 

Vi har byggt vår kvantitativa metod kring en lista som upplysningscentralens 

dotterbolag Allabolag delget oss. Listan visar alla stora bolag som gått i konkurs 

sedan år 2008. Den har framtagits genom informationsuppdateringar som fåtts av 

bland annat Bolagsverket, SCB, Uppysningscentralen och Skatteverket 

(Allabolag.se). Det var den enda listan som innehöll konkursade företag sorterade 

efter en viss storlek, vilket var det mest relevanta för vår studie. Genom databasen 

Affärsdata kunde vi sedan applicera vår lista för att kunna ta del av de konkursade 

bolagens årsredovisningar och därmed få tillgång till revisionsberättelser. 

Samtliga revisionsberättelser tillhörande de konkursade bolagen granskades med 

hjälp av sökfunktionen i Affärsdata. Detta för att se om revisorn utdelat en going 
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concern varning det senaste året innan bolaget försattes i konkurs. Därmed kunde 

vi uppmäta antalet typ- II fel. 

 

Sidan användes även för att se hur länge företagen hade haft samma 

revisionsbyrå. Vår definition av långa revisionsuppdrag var uppdrag som varat 

längre än tre år. Detta innebar att vi behövde gå bak fyra år i tiden sedan 

konkursen för att se om företaget hade haft samma revisor vid den tidpunkten, 

vilket ledde till att vi granskade 1848 revisionsberättelser. I listan över 

konkurserna fanns både avslutade samt inledda konkurser. Denna indelning har 

ingen betydelse i denna uppsats då going concern varningar givetvis bör även ges 

till de företag som tvingas snart inleda en konkurs. 

 

Utöver detta har vi valt att göra en kvalitativ förstudie som placerats i bilaga. 

Syftet med denna var att genomföra intervjuer med revisionsbyråer och EU 

kommissionen som skulle ge oss en djupare insikt i vår studies problematik. 

Frågor gällande förstudiens metodik kommer inte att presenteras nedan utan alla 

dessa moment finns istället placerade i bilaga 1 där hela förstudien presenteras. I 

analys delen har vi använt oss av viss empiri som insamlats under förstudien för 

att kunna analysera våra resultat. 

 

 

3.3 URVAL 

 

Vi har tittat på alla stora bolag i Sverige som gått i konkurs sedan år 2008. Det 

ledde till en siffra på 494 bolag varav 32 var bortfall, vilket resulterade i 462 

bolag som behandlades i vår studie. Vi använde oss av Skatteverkets definition 

som definierar ett stort bolag som ett bolag med omsättning på mer än 50 miljoner 

kronor. Alternativet skulle kunna ha varit att använda sig av EU kommissionens 

definition där det krävs högre omsättning för att ses som ett stort bolag men vi 

ville att avgränsningarna skulle återspegla lokala förhållanden. Fördelen med att 

ha en svensk definition av företagsstorlekar är att företag som internationellt ses 

som små, kan anses vara stora för svenska revisionsbyråer. Sverige har ur ett 
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internationellt perspektiv väldigt många småföretag varför det var lämpligt med 

denna definition (Ekonomifakta, 2013). 

 

3.4 BEGRÄNSNINGAR 

 

Ett alternativ till vårt urval hade varit att titta på alla svenska bolags 

revisionsberättelser genom en urvalsundersökning. Problemet här skulle bli hur 

revisionskvaliteten skulle operationaliseras på ett passande sätt. Vår avgränsning 

möjliggjorde uppmätandet av typ- II fel. 

 

Det finns en rad fördelar med vår avgränsning. För det första möjliggjorde den en 

totalundersökning, även om det var tidskrävande. Detta resulterar i en hög 

validitet då vi undersöker hela vår population. Den andra fördelen är att vi endast 

har en enda bolagsstorlek och revisionsprocessen i alla bolag som tagits med i 

studien är därmed ungefär lika komplex. Det finns givetvis andra faktorer som 

påverkar komplexiteten men i regel så är stora börsnoterade företag betydligt mer 

komplexa än exempelvis enmansföretag. Att således blanda olika 

företagsstorlekar i studien skulle därmed förvränga slutsatserna. Utöver det är det 

endast bolag inom vår valda bolagsstorlek som kan komma att påverkas vid ett 

eventuellt införande av byrårotation och att därmed studera andra 

företagsstorlekar kan vara missvisande när kopplingar till obligatorisk 

byrårotation sedan görs. Dessutom anses risken för att revisionskvaliteten blir 

sämre med tiden mest föreligga just inom denna kategori av bolag då byråerna 

inte är lika beroende av att behålla exempelvis fåmansbolag som klienter (Wright, 

1983). Till följd därav skulle det vara mindre relevant att undersöka mindre 

företag. Gällande definitioner av långa och korta uppdrag så valde vi att följa 

Johnson et als. (2002) forskning som definierar korta revisionsuppdrag som tre år. 

 

3.5 DATABEARBETNING 

 

Vi valde att göra en totalundersökning eftersom det var det mest optimala för vår 

studie med tanke på vår begränsning. Detta medförde hög reliabilitet och inga 



 

 29 

urvalsfel då vi undersökte hela populationen istället för att göra stickprovs 

undersökningar. Totalundersökningen genomfördes på alla stora konkursade 

bolag som gått i konkurs sedan 2008. Detta resulterade i en population på 462 

företag varav 32 var bortfall. De 462 företag som blev kvar indelade vi i fyra 

kategorier vilka var; 

 

1. Långa revisionsuppdrag - Typ- II fel 

2. Långa revisionsuppdrag- Tilldelad going concern varning 

3. Korta revisionsuppdrag - Typ- II fel 

4. Korta revisionsuppdrag- Tilldelad going concern varning 

 

De som hamnade i bortfallskategorin var de företag som inte hade några 

årsredovisningar, otydliga revisionsbyten eller stora tids gap mellan sina 

räkenskaper. Detta omöjliggjorde att innesluta dessa företag i vår studie då det 

blev oklart i vilken av de ovannämnda kategorierna de skulle hamna i. Denna 

bortfallskategori analyseras i bilaga 2. 

 

Varje företags årsredovisningar studerades minst fyra år bak i tiden för att kunna 

se om företaget hade haft revisorn längre än tre år. Detta eftersom vi definierat 

långa uppdrag som längre än tre år. Första steget var därmed att kontrollera 

revisionsbyråns uppdragstid hos klienten. Nästföljande steg var att undersöka 

huruvida varning om fortsatt drift hade utdelats av revisorn det sista året innan 

företaget försattes i konkurs. Dessa två steg möjliggjorde inplacering av företagen 

i de fyra kategorierna vi nämnt tidigare. 

 

I vissa enstaka fall uppkom det svårigheter med att tolka huruvida en going 

concern tilldelats eller inte. Detta kunde exempelvis uppkomma när revisorn 

uttryckligen avstod från att uttala sig om en varning för fortsatt drift. Ett annat 

exempel var om orden ”fortsatt drift” inte användes men revisionsberättelsen var 

fylld med anmärkningar av olika slag och det blev underförstått för en insatt 

läsare att företaget var i en besvärlig ekonomisk situation. Tolkningen av going 
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concerns påverkade dock inte uppsatsen avsevärt då dessa gränsfall inte var 

frekventa. 

 

När en revisor uttryckligen vägrade uttala sig om den fortsatta driften är hotad, det 

vill säga när en dementi framfördes så tolkades det ändå som en going concern. Vi 

var dock strikta med att skilja vanliga anmärkningar från varningar för fortsatt 

drift då vi anser att oavsett hur mycket revisorn anmärker så kan det inte 

substituera en going concern varning. Det tolkades därmed som tecken på låg 

kvalitet när revisorn undvek att varna för hot mot den fortsatta driften, ett så kallat 

typ- II fel, även om en rad andra anmärkningar framfördes. Detta då övriga 

anmärkningar inte behöver tolkas som att verksamheten är på väg att gå i konkurs 

av en o-insatt läsare. Utöver det skulle det bli väldigt subjektivt att välja vilka 

anmärkningar som ska klassas som allvarliga. I vissa fall då väldigt starka 

anmärkningar fanns så gick vi dock till näst senaste årsredovisningen för att se om 

en going concern utdelats där. Om den hade utdelats så klassificerades det som ett 

företag med tilldelad varning. Med andra ord var revisionsberättelsen från året 

innan vägledande vid de få gränsfall som stöttes på. 

 

Vi var ständigt noggranna med att inte fokusera på den påskrivande revisorns 

namn i revisionsberättelserna då detta endast är väsentligt vid studier av intern 

rotation. Det fanns fall då det var samma påskrivande revisor som reviderade 

företaget i 10 år men hade bytt byrå ett antal gånger. Detta registrerades då i vår 

studie som att revisorn bytt byrå och vi skrev endast ner det senaste uppdragets 

längd. 

 

 

3.6 KÄLLKRITIK 

 

Listan på alla konkursade företag anses vara pålitlig då hemsidan allabolag får all 

dess information från kungörelser från Tingsrätten och Upplysningscentralen 

(Allabolag.se). Utöver det användes databasen Affärsdata som vi fick vi tillgång 

till via Stockholm universitet. Affärsdata ägs av Bisnode som bland annat har ett 
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samarbete med Stockholms universitet (Affarsdata.se). Informationen som vi 

inhämtat från databasen anses därmed vara pålitlig. Det fanns dock vissa brister 

rörande äldre inaktiva företag och därför bestod en stor del av vårt bortfall av just 

dessa. 

När det gäller vår kvantitativa del så är reliabiliteten hög eftersom om någon 

skulle göra om undersökningen så skulle med högsta sannolikhet samma resultat 

uppnås. Eftersom det handlade om en totalundersökning behövdes inga urvalstest 

och liknande då vi studerade hela vår population, vilket givetvis hade sina positiva 

implikationer för validiteten och reliabiliteten Vi hade dock ett bortfall på 7 % 

som vi har analyserat. Anledningen till att vissa företag hamnade under bortfall 

var främst att det inte fanns tillräcklig information om hur länge de haft revisorn. 

Vår analys av bortfallet ledde till konklusionen att det inte skulle ha påverkat vår 

studie om vi funnit mer information om dessa bolag, vilket skulle möjliggjort en 

inkorporering av dem i vår empiri. Även om vi inte kunde se hur länge de hade 

haft samma revisor så gick det nämligen att avläsa ifall de fått en going concern. 

Detta möjliggjorde en analys som visade att bortfallet inte skulle påverkat studien 

i större utsträckning. 

Det är värt att anmärka att frågan kring revisionskvalitet kan mätas på olika sätt 

som vi nämnt ovan. Även om vår metod är vedertagen så finns det säkert de som 

skulle hävda att validiteten är högre då andra metoder används. Vi tycker dock att 

vår metod är väldigt passande för att omfamna begreppet revisionskvalitet. Skulle 

vi istället titta på exempelvis hur pass ofta revisorerna hamnat i konflikt med 

lagen så hade vi endast kunna uppmäta fall där revisionskvaliteten varit extremt 

låg då revisorerna fått disciplinäråtgärder.  

Litteraturen vi använt oss av är vetenskaplig och hittats på olika vetenskapliga 

databaser. Vi har även använt oss av kurslitteratur som vi lånat från universitets 

bibliotek. Värt att anmärka är att litteraturen bestod mest av amerikansk forskning 

vilket inte alltid är av värde då europeiska eller svenska fenomen ska studeras.  
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4. RESULTAT 

 

I följande kapitel presenteras insamlad data i form av matriser och tillhörande 

förklaringar. Resultatet kommer därefter att analyseras i nästkommande kapitel 

tillsammans med teorierna som framförts i teorikapitlet.  

4.1 KVALITETEN PÅ KORTA RESPEKTIVE LÅNGA 

REVISIONSUPPDRAG 

 

Nedan visas resultatet från de 462 konkursade stora bolagen vars 

revisionsberättelser vi har undersökt. Figuren visar hur revisorerna agerade 

beroende på om revisionlängden var kort (<3 år) respektive lång (>3 år). 

Undersökningen resulterade i att resultatet delades in i fyra kategorier; 

 

1. Långa revisionsuppdrag - Typ- II fel 

2. Långa revisionsuppdrag- Tilldelad going concern varning 

3. Korta revisionsuppdrag - Typ- II fel 

4. Korta revisionsuppdrag- Tilldelad going concern varning 

 

Korta och långa uppdrag presenteras för sig exempelvis rutan med 56 going 

concerns utgör 32 % av bolag med korta uppdrag (32 % av 175st).  

 

Egen illustrerad figur 1.1 Figuren visar att långa uppdrag ledde till ett typ-II fel i 71 % 

av fallen medan de korta uppdragen hade typ-II fel i 68 % av alla revisionsberättelser. 
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Som det framgår ovan så fann vi inga stora skillnader i utdelandet av varningar för 

fortsatt drift. Både de företag som haft samma revisionsbyrå under längre tid, 

såväl som de som haft samma byrå i max tre år år, undvek ofta varningar. När 

revisorn hade haft klienten under en kort tid blev resultaten aningen bättre då 

resultatet blev att 32 % gav varningar medan under längre uppdrag gavs varningar 

i endast 29 % av fallen. Vi prövade vidare denna tre procentiga skillnad i ett chi-

två test för att se om vår nollhypotes kunde förkastas.  

 

Nollhypotesen var i detta fall att det inte finns någon skillnad i revisionskvalitet 

mellan korta och långa uppdrag.  

4.2 Karl Pearson’ s  Chi-2- test 

 

 

 

Tabell 1.1 

 

Nedan visas beräkning av förväntade chi två värdet.   

Typ av 

kategori 
 

E [ ] (  – E [ ])
 2 

 

L GC 28 30 4 ~0,13 

L EG 72 70 4 0,06 

K GC 32 30 4 ~0,13 

K EG 68 70 4 0,06 

   observerat  0,38 

Tabell 1.1 

 

H0= Korta revisionsuppdrag leder inte till färre typ-II fel 

H1= Korta revisionsuppdrag leder till färre typ-II fel 
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Vi behövde använda oss av en frihetsgrad vilket medförde att nollhypotesen 

skulle förkastas på en 95 % signifikansnivå om det observerade chi två–värdet 

översteg 0,38 vilket det inte gjorde. Nollhypotesen förkastades därmed inte.  

 

4.3 BIG 4 KONTRA ÖVRIGA REVISIONSBYRÅER  

 

Nedanstående figur visar indelningen i bolag som haft en Big 4 revisor och de 

som inte haft det. Här har vi dock ingen indelning på uppdragslängden. Vi 

undersöker endast om Big 4 revisorer tenderade att vara bättre på att undvika typ- 

II fel. I detta fall är Big 4 avskilt från övriga byråer och rutan där 77 going 

concern utdelats utgör 30 % av totala Big 4 som var 255 stycken. 

 

 
Egen illustrerad figur 1.2 Figuren visar att bolag som hade en Big 4 revisor fick 

typ- II fel i 70 % av fallen medan de som hade övriga revisorer fick det i 71% av 

fallen. Skillnaden visade sig därmed vara ännu mindre här än i figur 1.1. 

 

Ovanstående matris visar att det inledningsvis inte finns någon märkbar skillnad 

mellan Big 4 och övriga byråer sett till revisionskvaliteten på de utförda 

revisionerna. En kategorisering av detta slag gav endast en procent skillnad i 

benägenheten att utdela varningar för fortsatt drift (29 % vs 30 % alt. 70% vs 71% 
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i typ-II fel). Även här kan vi därmed inte se någon större skillnad på kvaliteten. Vi 

fortsatte därför med att titta närmare på om dessa två kategorier hade några 

avskilda tendenser med hänsyn till revisionsuppdragets längd. 

 

4.4 BIG 4 KONTRA ÖVRIGA BYRÅER UNDER KORTA 

REVISIONSUPPDRAG 

 

Nedanstående figur visar endast korta revisionsuppdrag. Alla konkursade bolag 

som inkluderats nedan hade haft sin revisor under max tre år. Vi gjorde därefter 

indelning i de som hade haft en big 4 revisor och de som hade övriga revisorer. 

Till sist indelades de i de två grupperna; typ- II fel och utdelad going concern. 

 
Egen illustrerad figur 1.3 Figuren visar skillnaden mellan Big 4 och övriga 

byråer under korta revisionsuppdrag. Företagen som hade en Big 4 revisor fick 

ett typ- II fel i 74 % av fallen medan de som hade övriga revisorer fick det i 60 % 

av fallen.  

 

Ovanstående matris visar att mindre byråer innehar högre kvalitet än Big 4 under 

korta revisionsuppdrag. Resultatet visar att mindre byråer har 60 % typ- II fel 

medan Big 4 byråer har 74 % typ- II fel av alla uppdrag. 
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4.5 BIG 4 KONTRA ÖVRIGA BYRÅER UNDER LÅNGA UPPDRAG 

 

Nedanstående figur visar endast långa revisionsuppdrag. Alla konkursade bolag 

som inkluderats nedan hade haft sin revisor under minst tre år. Vi gjorde därefter 

indelning i de som hade haft en big 4 revisor och de som hade övriga revisorer. 

Till sist indelades de i de två grupperna; typ II-fel och utdelad going concern. 

 

Egen illustrerad figur 1.4 Figuren visar skillnaden mellan Big 4 och övriga 

byråer under långa revisionsuppdrag. Företagen som hade en Big 4 revisor fick 

ett typ- II fel i 67 % av fallen medan de som hade övriga revisorer fick det i 78 % 

av fallen. 

 

Ovanstående matris att Big 4 byråer presterar bättre än mindre byråer under längre 

revisionsuppdrag. Resultatet uppvisar att Big 4 byråer har 67 % typ- II fel och de 

mindre byråerna har 78 % typ- II fel i dessa revisionsuppdrag. Detta indikerar att 

Big 4 byråer innehar högre revisionskvalitet under långa uppdrag. Det visar sig 

därmed att Big 4 ökar sju procent över tid (jämför med figur 1.3) medan små 

byråer backar 18 procent. 
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5. ANALYS  

 

I följande kapitel kommer insamlad empiri att analyseras med hjälp av de teorier 

som framförts i vårt teorikapitel. Vi har även använt oss av respondenternas svar 

från förstudien. Sammanfattningen av deras svar och resten av hela förstudien 

finns placerad i bilaga 1. 

 

Syftet med vår studie har varit att undersöka om det finns ett samband mellan 

revisionsuppdragens längd och revisionskvaliteten. Våra resultat visar dock att vi 

inte uppmätte någon generell relation mellan revisionsuppdragets varaktighet och 

revisionskvaliteten. Vi kom alltså fram till samma sak som Knechel et al. (2007) 

då forskarna inte kunde finna ett sådant samband. 

 

Kvaliteten på korta respektive långa revisionsuppdrag. 

 

Korta uppdrag hade aningen färre typ-II fel och var därmed något bättre på att ge 

ut varningar för fortsatt drift när dessa var nödvändiga. Genom ett chi-två test 

bevisade vi dock att skillnaden var för liten för att hävda deras överlägsenhet och 

hypotesen om att de korta uppdragen ökar revisionskvaliteten förkastades därmed. 

 

Våra resultat går emot vissa tidigare studier så som Geiger et al. (2002) och 

Carcello et al. (2004) där forskarna kom fram till att längre revisionsuppdrag är 

positiva för kvaliteten. Anledningen till att lång uppdragstid ska vara gynnsamt 

för kvaliteten som nämnts i tidigare forskning är bland annat att det ska generera 

klientspecifik kunskap (Johnsson et al. 2002; Lim et al. 2010). Den klientspecifika 

kunskapen är bland annat kunskapen om de system som klienten använder och 

utvecklingen inom företaget samt de interna granskningar det utför (ibid.) Det är 

en hög inlärningskurva för denna kunskap och därför är kvaliteten lägre i början 

av revisionsuppdraget. Ett annat påstående är att de finansiella rapporterna anses 

vara mer trovärdiga om ett företag haft samma revisionsbyrå under längre tid. 

Denna tankegång stöds även av finansanalytiker som också anser att långa 
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uppdrag är något positivt (Gosh et al. 2005). Liknande argument framförs ofta av 

revisorer, som huvudsakligen motsätter sig påståendet om att långa 

revisionsuppdrag skulle vara skadliga (Respondent 1; Respondent 2; Respondent 

3). Regleringen av branschen och alla dess interna kontroller anses vara 

tillräckliga för att bevara revisorers oberoende, även under längre uppdrag 

(Respondent 1; Respondent 2; Respondent 3). 

 

EU kommissionen ställer sig kritiskt till all form av interna kontroller som inte 

kan anses vara objektiva och lyfter istället fram att långa uppdrag kan vara ett 

problem (Respondent 4). Denna diskussion väcktes redan på 60 talet av Mautz et 

al. (1961). Argumentet här är att det är kostsamt att skapa nya samarbeten och vid 

längre uppdrag skapas incitament för att behålla sina lojala klienter genom att inte 

påpeka felaktigheter i dess finansiella rapportering. Dessutom ökar risken för att 

granskningen övergår till mer rutinmässig revision där revisorerna varje år utgår 

från att inte mycket har hänt sedan senaste revisionen (Arel et al. 2005). Med 

tiden ökar även förtroendet för klienten vilket missgynnar den professionella 

skepticismen som en revisor bör besitta och det i sin tur har sina implikationer vid 

utdelandet av varningar för fortsatt drift (Shockley, 1981; Vanstraelen, 1999). En 

annan nackdel med långa uppdrag är att vid på förhand bestämda korta uppdrag så 

vet revisorerna att deras arbete kommer granskas av nya revisorer snart, vilket får 

de att anstränga sig mer. Detta bland annat för att minska risken för stämningar 

och dylikt (Raiborn et al. 2006; Davis et al. 2008) 

 

Anledningen till att vi fått vårt resultat som visar att det inte råder någon skillnad i 

kvalitet mellan långa och korta uppdrag (se figur 1.1) kan förklaras av att de flesta 

argument från båda sidor stämmer och vi har därför hamnat i mitten. Kvaliteten 

under långa revisionsuppdrag gynnas därmed av effekten som ackumulerad 

klientkunskap tillbringar, samtidigt som oberoendet förloras till en viss del vilket 

balanserar bort det positiva. 

 

Vår studie visar till sist även att revisorer har generellt problem med att varna för 

den fortsatta driften. I omkring 70 % av fallen misslyckas revisorn med att ge en 
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going concern varning i vår studie. Tidigare forskning som utförts i Sverige visar 

dock att träffsäkerheten gällande varningar för fortsatt drift är så låg som 12 % 

(Tagesson & Öhman, 2010). Detta kan bero på rädslan att begå typ- I fel eller typ- 

II fel (Arnendo et al. 2008). 

 

Big 4 kontra övriga revisionsbyråer 

 

Ett omtvistat ämne inom akademin är även huruvida de stora Big 4 byråerna 

producerar mer högkvalitativa revisioner än övriga mindre byråer. Om de övriga 

byråerna är redo för att utföra revisioner på börsnoterade bolag är dessutom en 

fråga vissa Big 4 revisorer ställer sig (Respondent 1). Vi valde därför att analysera 

om längden på revisionsuppdraget kan ha en påverkan på revisionskvaliteten då 

en indelning i Big 4 och icke Big 4 görs. Vi har därmed studerat ifall Big 4 

innehar högre kvalitet på utförda revisioner än mindre byråer och vid vilken 

uppdragslängd det i sådant fall gör sig gällande. 

 

Vid exkluderingen av uppdragslängds faktorn så resulterade detta dock i att det 

inte finns någon märkbar skillnad på att Big 4 presterar överlag bättre än de 

mindre byråerna. Detta går inte i linje med tidigare forskning så som exempelvis 

Lennox et al. (2010) som påvisade att företag som har reviderats av en Big 4 byrå 

uppvisat en högre trolighet på att finna oegentligheter i de finansiella rapporterna 

än om de hade reviderats av de mindre byråerna. Även Becker et al. (1998) och 

Francis et al. (1999) påpekar att stora byråer är förknippade med högre 

revisionskvalitet. Johnson et al. (2002) förklaring till varför stora byråer betraktas 

vara bättre än mindre byråer är för att stora byråer besitter en högre grad av 

kompetens bland de anställda. Revisorerna utbildas kontinuerligt i byrån som ett 

resultat av att ledningen investerar och satsar mer på utbildningsprogram (ibid). 

 

Revisorers oberoende är en väsentlig grund för att revisionen ska fullgöra sitt 

ändamål vilket är att granska företagsledningens påståenden.  I och med detta 

hävdar DeAngelo (1981) att revisionsbyråer som klassificeras som medelstora till 

stora byråer har mindre benägenhet att utsätta oberoendet för ovisshet som 
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framkallas bland annat av finansiella skäl. Det kan förklaras av att stora byråer har 

en bredare klientel och därmed är det väldigt sällan att en enstaka klient påverkar 

byråns fortlevnad. Följaktligen är det mer sannolikt att mindre byråer blir 

ekonomiskt beroende av en klient, vilket leder till att det blir svårare för byrån att 

kvarhålla sitt oberoende (ibid). 

 

Till en början då man ser till figur 1.2 så kunde vi inte uppvisa att Big 4 byråer 

innehar högre kvalitet på utförda revisioner än mindre byråer. Vår studie 

resulterade nämligen i endast en procents skillnad i benägenheten att utdela 

varningar för fortsatt drift. Big 4 byråers tendens att utdela going concerns 

resulterade i 30 % av alla revisionsuppdrag medan de mindre byråerna utdelade en 

varning 29 % av revisionerna. Det är detsamma som att mindre byråer hade begått 

typ- II fel i 71 % av revisionsuppdragen medan Big 4 hade typ- II fel i 70 % av 

fallen. Därmed kunde ett påstående om att Big 4 innehar högre kvalitet på 

revisionen än mindre byråer inte fastslås.  

 

Big 4 kontra övriga byråer under korta revisionsuppdrag 

 

Vi fortsatte därför att titta närmare på om dessa två kategorier hade några avskilda 

tendenser med hänsyn till revisionsuppdragens längd. Knechel et al. (2007) 

påpekar att revisorer inte påverkas av revisionslängden vid ett ställningstagande 

om det ska utdelas en going concern till klienten eller inte. Revisionslängden har 

ingen inverkan på förmågan att förutspå en konkurs.  Enligt Geiger et al. (2002) 

tenderar revisorer under korta revisionsuppdrag att undvika att utdela going 

concerns till företag som sedan försätts i konkurs. Troligheten att revisorer vid 

långa uppdrag utdelar going concerns är högre än vid korta uppdrag (ibid). Dock 

kan vi utifrån vår studie påpeka att mindre byråer under korta uppdrag utdelar fler 

varningar om fortsatt drift till företag i jämförelse med Big 4 byråer. Vår studie 

resulterade i att mindre byråer utdelade going concerns i 40 % av uppdragen 

medan Big 4 byråer endast utdelade going concerns 26 % av uppdragen. Därmed 

kan ett påstående göras om att mindre byråer är betydligt bättre på att inte begå 

typ- II fel än Big 4 byråer under korta uppdrag. Geiger et al. (2002) hävdar även 
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att korta revisionsuppdrag som leder till att klienten kommer att utbyta byrån med 

en annan byrå efter en viss tid, leder till att revisorers benägenhet att utdela 

varningar blir lägre. Det resulterar i att revisionskvaliteten är lägre vid korta 

uppdrag i jämförande med när revisorn haft ett långt revisionsuppdrag. Johnson et 

al. (2002) påpekar även att inlärningsprocessen vid ett nytt uppdrag orsakar 

svårigheter som medför att de första revisionsåren är möjligheten till att finna 

brister och felaktigheter låg. De tre första åren som revisorn utför en revision åt ett 

nytt klientföretag, uppstår en lägre revisionskvalitet (ibid). Dessa påståenden kan 

ytterligare förstärkas med vår undersökning som resulterade i att vid korta 

uppdrag, som vi har definierat upp till tre år, hade Big 4 byråerna begått 74 % typ- 

II fel av revisionsuppdragen och de mindre byråerna resulterade i 60 % typ- II fel 

(se figur 1.3). Därmed kan det utifrån Johnson et al. (2002) och Geiger et al. 

(2002) teorier om att revisionskvaliteten blir lägre under korta uppdrag fastställas 

om endast Big 4 byråerna undersöks. Det kan dock även påstås att mindre byråer 

presterar betydligt bättre vid utförande av revisioner än Big 4 vid korta uppdrag. 

Detta har vi inte hittat någon tidigare forskning om, vilket kan vara intressant att 

belysa och studera ytterligare. 

 

Big 4 kontra övriga byråer under långa revisionsuppdrag 

 

Figur 1.4 som behandlar långa uppdrag visar en markant ökning av typ-II fel för de 

mindre byråerna. Dessa tenderar alltså att sänka sin revisionskvalitet under längre 

revisionsuppdrag och detta kan bero på det avtagande oberoendet gentemot klienten, 

något forskare lyft fram som en potentiell risk i långa uppdrag (Arel et al. 2005; Mautz et 

al. 1961). Big 4 byråerna visar motsatt effekt och blir bättre med tiden vilket kan bero på 

den tidigare nämnda ackumulerade klientspecifika kunskapen dessa byråer utvecklat 

(Johnson et al. 2002; Knapp 1991). Det kan även vara på grund av att deras oberoende 

inte hotas i samma utsträckning då de inte är lika beroende av att behålla enstaka klienter 

(DeAngelo 1981). Samtidigt kan detta vara ett resultat av att de mindre byråerna tvingas 

åta mer riskfyllda uppdrag. Detta gör det svårare för mindre byråer att revidera sina 

klienter till skillnad från Big 4 som handskas med mer pålitliga företag (O´Clock et 

al. 1995). 
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Våra resultat om att revisionskvaliteten inte är kopplad till revisionsuppdragens 

längd kan, som vår analys visat, vara ett resultat av att vi haft en förhållandevis 

jämn fördelning mellan Big 4 och övriga byråer. Skulle urvalet bestå av endast 

revisionsberättelser som utfärdats av Big 4 så indikerar våra resultat att korta 

uppdrag hade missgynnat revisionskvaliteten, medan det omvända hade gällt för 

mindre byråer. 
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6. SLUTSATS 

 

I detta avslutande kapitel framför vi våra slutsatser. Kapitlet kommer behandla 

det vi framställt utifrån analyseringen av vårt resultatavsnitt samt avsluta studien 

med förslag till vidare forskning. 

 

Studiens ändamål har varit att påvisa om revisionsuppdragens längd har en 

påverkan på revisionskvaliteten. Studien är intressant för dels revisorer vars yrke 

kommer att påverkas samt företagare och dess intressenter som efterfrågar hög 

revisionskvalitet. Den är även intressant för lagstiftare som är ansvariga för 

implementeringen av regleringar av revisionsbranschen. Vidare är studien 

intressant av den anledning att det råder ett akademiskt gap i Sverige inom detta 

område trots att ämnet är högaktuellt och kommer beröra flera parter.    

 

Utifrån vår forskningsfråga om revisionsuppdragets varaktighet har någon 

påverkan på revisionskvaliteten, har vi visat att det inte råder ett samband mellan 

kvaliteten på revisionen och hur långt ett revisionsuppdrag varar. För att kunna 

undersöka om ett sådant samband fanns skapades två hypoteser utifrån teorierna 

som presenterades i teoriavsnittet; 

 

H0= Korta revisionsuppdrag leder inte till färre typ- II fel 

H1= Korta revisionsuppdrag leder till färre typ-II fel 

 

Nollhypotesten kunde inte förkastas då skillnaden mellan långa och korta uppdrag 

var liten. Detta är i linje med viss tidigare forskning samtidigt som det även finns 

forskare som uppmätt andra resultat.  

 

Våra resultat belyser bristerna med förslaget om obligatorisk byrårotation från EU 

kommissionens sida. Kommissionens argument om att långa uppdrag ska vara 

skadliga för kvaliteten finner vi nämligen inget stöd i vår studie. Samtidigt som 
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långa uppdrag inte visat sig vara negativa har inte heller korta uppdrag som EU 

vill uppmuntra visat sig vara gynnsamma för revisionskvaliteten. 

Dessutom har vi genom en indelning i Big 4 och mindre byråer lyckats belysa hur 

revisionskvaliteten påverkas av längden inom dessa två grupperingar. Vi kan här 

fastställa att under korta uppdrag så presterar Big 4 revisorerna sämre än mindre 

byråer då antalet typ- II fel ökar.  Med längre uppdragstider ökar kvaliteten för de 

fyra stora byråerna som blir bättre på att utdela going concerns. Detta kan 

förklaras av att med tiden så får byråerna ökad klientkunskap som bidrar till att 

revisorers förmåga att se tendenser och risker i klientföretagets verksamhet 

utvecklas. Samtidigt indikerar våra resultat att det omtvistade avtagandet i 

revisorers oberoende till följd av långa uppdrag inte får stor effekt hos Big 4. 

Detta är relevant för debatten kring obligatorisk byrårotation då det blir främst Big 

4 byråerna som kommer att påverkas av införandet. En introduktion av 

obligatorisk byrårotation skulle därmed leda till fler korta uppdrag för dessa 

byråer, vilket missgynnar revisionskvaliteten på deras utförda revisioner. 

 

Samtidigt visar våra resultat att mindre byråer blir sämre med tiden ju längre 

revisionsuppdraget fortlöper. Detta kan förklaras antingen av att de inte har den 

kompetens och organisation som krävs för att kunna revidera stora bolag under 

längre tid eller av att deras oberoende avtar i takt med uppdragstidens längd.  

 

Om de mindre byråerna mister sitt oberoende med tiden så kan det tänkas att de 

överlag tenderar att vara sämre på att försvara sig mot olika oberoendehot. Det 

kan innebära att om dessa får tillgång till stora klienter som dessutom köper 

tilläggstjänster och dylikt så kan det leda till en låg revisionskvalitet som kommer 

drabba intressenter i börsnoterade aktiebolag. Denna effekt kan dock avta med 

tiden då revisionsbyråerna växer och säkerhetsställer en kvalitetnivå som är 

likvärdig den som innehas av Big 4. Den obligatoriska byrårotationen kan till och 

med komma att innebära uppdragstider på hela 14 år och därför bör de mindre 

byråerna öka sin revisionskvalitet, ifall de ska vara med och revidera börsnoterade 

bolag som EU kommissionen vill att de ska göra. Att därmed försöka lyfta upp 
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mindre byråer som indikerar lägre resistens mot oberoende hot kan vara en stor 

risk för revisionskvaliteten.  

Sammanfattningsvis kan vi dementera påståendet om att det råder ett generellt 

samband mellan revisionsuppdragets längd och revisionskvaliteten vilket gör att 

byrårotationen inte kan öka kvaliteten. Samtidigt kan tendenser urskiljas då man 

delar in revisionsbyråerna i Big 4 och övriga mindre byråer. Även här blir 

förslaget om byrårotation inte gynnsamt för kvaliteten då det visar sig att Big 4 

byråer som främst kommer att påverkas av förslaget, är sämre under korta 

uppdrag. Detta är vårt huvudsakliga forskningsbidrag då tidigare forskning enbart 

fokuserat på uppdragslängdens tid utan att ta hänsyn till att olika sorters 

revisionsbyråer påverkas på olika sätt. Forskare fokuserar mest på långa uppdrag 

och har huvudsakligen påvisat att dessa har en positiv inverkan på kvaliteten. Vi 

visar att detta inte stämmer för mindre byråer som ofta ignoreras inom akademin 

sett till just detta ämnesområde. 

 

 

6.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 

Det vore intressant att vidare undersöka hur byrårotationen skulle påverka 

revisionskvaliteten i Sverige. Hittills har EU inte bestämt exakt hur lång 

uppdragstiden kommer att vara. Därmed skulle det vara intressant att följa 

utvecklingen och i framtiden göra en liknande studie då mer konkreta 

bestämmelser har fastställts gällande exempelvis längden så att en mer precis 

studie kan genomföras.  

 

Det vore slutligen av värde att se närmare på varför revisionsbyråer som inte 

tillhör Big 4 är sämre på långa uppdrag. Vilka faktorer som sänker kvaliteten kan 

vara viktiga att urskilja så att dessa kan uppnå samma revisionskvalitet som Big 4 

och vara lika oberoende i förhållande till klienten. Den obligatoriska 

byrårotationen kan komma att leda till att uppdragstiden blir 14 år, därför är det av 

ytterst vikt att de mindre byråerna ökar sin revisionskvalitet. Denna åtgärd måste 

ske ifall de ska vara med och revidera börsnoterade bolag. 
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8. BILAGA 1 

 

8.1 FÖRSTUDIE 

 

Den kvalitativa förstudien är till för att styrka vår forskningsstudie och hjälpa oss 

att få en grundlig förståelse för hur synsättet är på byrårotations problematiken i 

näringslivet.  

 

Denna förstudie har framställts med hjälp av insamlad kvalitativ data i form av 

intervjuer med tre revisionsbyråer; EY, PwC och Finnhammars samt en intervju 

med en representant från EU kommissionen. Representanterna från samtliga 

intervjuer kommer att benämnas med en siffra då de önskade att vara anonyma. 

EY kommer att benämnas med siffran 1, PwC med 2 och Finnhammars med 3 

samt EU kommissionen med 4. Intervjuerna genomförde vi för att få ett bredare 

perspektiv på hur dessa parter ställer sig till frågan om lagförslaget. Utöver det 

tyckte vi även att det skulle vara intressant att få ta del av EU kommissionens 

uppfattningar och tankar om revisionsbranschen då en eventuell lagändring kan 

komma från EU:s sida. Dessa aspekter hjälpte oss att komplettera analysdelen 

som alltså inte bara underbyggs av akademiska skrifter utan även av expertis inom 

praktiken. 

 

8.1.2 EU KOMMISSIONEN KONTRA REVISIONSBYRÅER 

 

I följande avsnitt presenteras EU kommissionens uttalanden om obligatorisk 

byrårotation och revisionsbyråernas åsikter om en eventuell lagreglering i 

Sverige. Uttalanden som presenteras i detta kapitel har framställts utifrån det 

hermeneutiska synsättet. 

 

EU kommissionens syfte med att införa en obligatorisk byrårotation är för att 

revisorer inte ska skapa en nära relation med klienten (Respondent 1). 

Anledningen till en lagreglering av obligatorisk byrårotation anser (Respondent 2) 

grundar sig på finanskrisen som inträffade åren 2007-2008 och 
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revisionsskandalerna som berört revisorsyrket. Revisionsbyråer har kontinuerligt 

oberoendeprövningar för att motverka uppkomsten av hot mot oberoendet, som 

exempelvis skrämsel- eller vänskapshot (Respondent 1). Det finns en risk att det 

skapas en nära relation mellan revisorn och dess klient dock anser respondent 1 att 

risken för detta är minimalt. Detta eftersom revisionsbyråer byter påskrivande 

revisor efter X antal år och utgången blir att klienten revideras av helt nya ögon 

som är tillräckligt oberoende. Även respondent 3 som är en mindre byrå anser att 

det huvudsakligen finns positiva effekter av långa relationer mellan revisor och 

klient. Respondent 2 hävdar att det är väldigt enkelt att teoretisera fram en 

problematik och exempelvis tänka sig att revisorn med tiden blir slarvig av att ha 

samma kund för länge. Hela oberoendefrågan är dock mest en massmedialfråga 

som inte är något stort problem i praktiken (ibid.). 

 

Ett eventuellt införande av byrårotation i Sverige kommer enligt samtliga byråer 

att leda till att kostnaderna för klienten kommer att öka (Respondent 1; 

Respondent 2; Respondent 3). Det på grund av att det existerar en medvetenhet 

hos revisorer om att de endast kommer att revidera klienten i ett antal år. 

Revisorerna kan komma att begära ersättning och klienten blir tvungen att betala 

revisorn mer för den korta perioden revisorn har att sätta sig in i företagets 

verksamhet (Respondent 1). En ny revisor som träder in i företaget kommer de 

första åren behöva lära sig förstå verksamheten vilket bland annat innefattar vad 

företaget har för interna kontroller och vad företaget gör. Det kommer således ha 

en påverkan på kostnaderna (Respondent 2; Respondent 3). 

 

Respondent 1 och respondent 2 följer samma riktlinje och hävdar att 

marknadsdominansen av de fyra stora byråerna kommer att kvarstå, det vill säga 

EU kommissionens mål med att minska marknadsdominansen kommer att 

misslyckas. Det kommer att ske ett utbyte av klienter emellan dessa byråer, vilket 

gör att mindre byråer inte har möjlighet att konkurrera på samma nivå. 

Respondent 1 och respondent 2 anser att de mindre byråerna inte har den enorma 

organisationen som krävs för att kunna utföra en revision av ett stort börsnoterat 

klientföretag samt hantera alla lagkrav i samband med en sådan revision. Det är 
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samtidigt en stor risk om revisionsbyråerna inte uppfyller de krav som 

hanteringen av dessa stora börsnoterade företag ställer (ibid). Respondent 3 

påpekar hur pass annorlunda revisionen är i börsnoterade bolag där det finns 

tusentals okända ägare. Risker med långa uppdrag kan i någon mening vara högre 

vid revision av stora företag. Om ett stort bolag har en revisor allt för länge kan 

vissa aktieägare uppfatta det som att revisorn befinner sig i en gråzon gällande 

oberoendeställningen gentemot sin klient, så kallat ”delikatessjäv” (ibid). Behovet 

hos mindre byråer av att revidera stora börsnoterade bolag kan dessutom 

ifrågasättas eftersom de redan hittat sin nisch de är specialiserade inom 

(Respondent 3). 

 

Enligt respondent 2 finns det en risk att korta revisionsuppdrag kan leda till att 

kunskapen som insamlats om klientföretaget inte utnyttjas. Det eftersom att ett 

nytt revisionsbyte för företaget är igång och kunskapen kan komma att bli förlorad 

då byrån kommer att ersättas. En revisionsbyrå som har samma klient under en 

längre tid har möjligheten att finna trender inom klientföretaget. Det leder till att 

det blir enklare för revisorn att lära sig om företagets fördelar och nackdelar 

(ibid). Med långa relationer kan även värderingar komma att förändras som ett 

resultat av att det exempelvis har blivit ändringar i lagstiftningen eller skett saker i 

omgivningen. 

 

Respondent 4 påpekar att det är främst de fyra stora globala aktörerna, the Big 4, 

som reagerat kraftigast på förslaget om obligatorisk byrårotation. Förslaget vill 

öppna upp marknaden för mindre aktörer vilket givetvis hotar deras dominans. 

Kommissionen jobbar ständigt under påtryckningar från olika starka lobbygrupper 

som agerar för sina intressen och detta är inget undantag (Respondent 4).  

Syftet med förslaget är skapa större öppenhet, transparens samt ett enhetligt 

system som eliminerar fragmenteringen på EU nivå (ibid.). EU kommissionen 

utgår från att företag vill växa och att även de mindre revisionsbyråerna kanske 

vill bli större och därmed ska de få den möjligheten. De risker revisionsbyråerna 

ser med ständigt korta uppdrag i och med byrårotationen kan mildras genom att 

införa krav på smidiga överlämningar av klienter mellan byråerna. På så sätt kan 
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kontinuitet bevaras så att nya revisorn inte kommer behöva starta från noll. Det 

finns dock risker med för korta uppdrag och därför har kommissionen funnit sex 

till åtta år vara en optimal längd. EU kommissionen har därmed en annan syn än 

EU parlamentet som föreslagit längre tidsspann, exempelvis 14 år. Kritik framförs 

även mot de förslag som skulle tillåta länder att själva bestämma hur ofta 

byrårotationen ska ske, då detta skulle motverka ett av förslagets huvudssyften 

vilket är att eliminera fragmenteringen. 

Vidare nämnde respondent 4 att byrårotation ska stimulera kvaliteten då 

exempelvis revisorers interna kontroller är endast interna kontroller och inget mer. 

Det är svårt att veta om det är en oberoende granskning som genomförs under 

sådana kontroller (ibid). 

 

8.2 FÖRSTUDIENS METODIK 

 

I detta avsnitt presenteras den kvalitativa metoden genom att redogöra hur 

intervjuerna har utformats samt källkritik mot förstudien. 

8.2.1 Intervjuernas utformning  

 

Utformningen av intervjufrågorna var av semi- strukturerad karaktär. Det gav 

respondenterna möjligheten att yttra sina åsikter och framföra sina tankar utan att 

uppleva att de bör begränsa sig vid besvarandet av frågorna. Det genererade även 

en öppen diskussion med möjliga följdfrågor. Tack vare det fick vi en mer 

djupgående förståelse i de frågeställningarna som vi var osäkra på. 

Vi strävade efter att följa de etiska forskningsprinciperna och därför tillfrågade 

och underrättade vi alla respondenter om deltagandet samt om 

studieundersökningens ändamål. Respondenterna fick innan intervjuerna även 

möjligheten att få tillgång till frågeställningarna för att kunna förbereda sig och få 

en generell uppfattning av ämnet. I syfte att undvika felaktiga tolkningar vid 

sammanställandet av materialet så spelades samtliga intervjuer in efter att vi 

erhållit de delaktiga respondenternas medgivande (Holme & Solvang, 2010). 
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Respondenterna har dessutom fått möjligheten att godkänna det införskaffade 

materialet samt besluta om de vill vara anonyma i studien. Detta kan ses som en 

försiktighetsåtgärd som kan leda till ökad validitet det för att respondenten har 

undersökt att det som framställts överensstämmer med dess ursprungliga avsikt. 

Samtliga respondenter som representerar revisionsbyråerna har fått besvara 

samma frågeställningar, dock har respondenten från EU kommissionen fått frågor 

som anpassats efter dess organisation. Däremot har ingen av de samtliga 

respondenterna fått möjligheten att ta del av varandras svar vilket har lett till att 

alla respondenter har producerat sin egen perception på hur frågeställningen ska 

bemötas och tydas. 

 

8.2.2 Källkritik 

 

Respondenterna representerar olika organisationer som alla har en uttalad policy 

gällande byrårotationen. Deras frihet att svara på frågorna kan således anses vara 

begränsat till den uttalade linjen. Alla hade jobbat på sina respektive 

organisationer under en längre tid och hade uppnått en ansenlig position inom 

företaget. De anses därmed vara trovärdiga representanter för sina organisationers 

åsikter vilket stärker vår studies resultat. En ytterligare fördel är att vi har varit i 

kontakt med alla involverade parter rörande byrårotationen. Vi har intervjuat små 

byråer, stora byråer och EU kommissionen som står för implementeringen av 

förslaget. På så sätt har vi fått nyanserad bild där alla argument presenteras.  

 

Denna triangulering där respondenter med olika relation till problemet och olika 

yrkesperspektiv belyser det, leder till hög validitet i vår kvalitativa del av 

uppsatsen. Deltagarkontroll har förekommit då respondenterna har i efterhand fått 

reda ut eventuella missförstånd. Den kommunikativa validiteten har varit hög vid 

intervjuerna då vi presenterade vår uppsats utförligt för samtliga. Frågorna var 

även noggrant konstruerade för att den generella validiteten skulle hållas på en 

hög nivå genom hela uppsatsen. Kvaliteten på utrustningen vid intervjuerna var 

god vilket leder till hög reliabilitet Vi ansträngde oss även att ständigt hålla en hög 

objektivitetsnivå och vara neutrala vid formuleringen av frågor et cetera. 
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Vi vill samtidigt hävda att vår metod är betydligt bättre än exempelvis att titta på 

hur ofta revisorer hamnade i konflikt med lagen då endast extremt låg 

revisionskvalitet skulle bli uppmätt till exempel då revisorn tagit emot mutor. 

Validiteten är därmed betydligt högre när man använder sig av going concerns för 

att mäta revisionskvalitet enligt oss. 
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9. BILAGA 2  

9.1 BORTFALLSANALYS 

 

Vi fick ett bortfall på 32 stycken revisionsberättelser. Vi har dock information om 

bortfallet. Övervägande del bestod av typ-II fel då 24 av företagen i bortfallet inte 

hade utdelats någon going concern i sista årsredovisningen. Vi visste dock inte 

hur länge revisorn hade haft klientföretaget varför de hamnade under bortfall. 

De återstående 8 som var kvar hade antingen inga årsredovisningar alls eller så 

var de gränsfall och det blev svårt att säga om de skulle räknas som going concern 

eller ej. Bortfallsgruppen liknade alltså även det data vi hade med i studien då det 

även där var typ-II felen som dominerade. Bortfallet skulle därmed inte leda till 

några radikala förändringar av resultatet. 

Det mest extrema scenariot vore om de 8 vi inte hade någon info visade sig vara 

going concerns allesammans. Detta scenario hade dock inte lett till några andra 

konklusioner vi haft då det inte hade räckt till att förkasta vår nollhypotes. 

När vi gjorde indelningen i Big 4/ övriga byråer och därefter isolerade exempelvis 

korta revisionsuppdrag så blev datan vi använde oss av allt mindre. Antalet 

företag som haft Big 4 revisor under kort tid och som utdelats en varning för 

fortsatt drift innan konkursen var exempelvis 24 stycken, detta då vi nischat oss 

och gjort en långgående avgränsning. Om extremscenariot att alla 8 företag vi 

saknar information om, skulle hamna här så skulle det fortfarande inte ändrat på 

tendensen vi kommit fram till, det vill säga att Big 4 blir bättre på att utdela 

varningar inom längre uppdrag. 
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