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Abstract 

That an auditor brings good quality to the work he is performing is of great importance, not 

only for the company in question but also for its stakeholders. The information that the 

company disclose gets more credibility because of the auditor quality assurance. That the 

auditor tenure would affect the quality has been researched with different results, dependent 

on the legislation in the current country or region. In this paper we study how audit quality is 

affected of the audit tenure in Sweden. Based on research made in Belgium we have 

formulated hypothesis with factors that can affect the audit quality. Variables have been 

developed to measure the factor audit quality using GCW (going concern warning), audit fees, 

Big 4, the sale in the company and audit tenure.  

The focus in our paper is, weather the company has gotten a GCW or not, to see the 

relationship between audit tenure and auditor quality. We have investigated this by studying 

19 506 bankrupted companies and 1 117 financially distressed companies. Our study has only 

been provided by primary data.  

Through analyses a relationship has been no defined between the tenure and the quality, with 

a number of explanatory variables. Our study explains that the auditor tenure in bankrupt 

companies, which tells us that there is no correlation between auditor tenure and audit quality. 

For the financially distressed companies there is no support for a result.  
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Sammanfattning 

Att en revisor bringar god kvalitet till arbetet denne utför har en stor betydelse, inte bara för 

företaget i fråga utan även för dess intressenter. Informationen som företaget lämnar ut får på 

så vis större trovärdighet tack vare revisorns kvalitetssäkring. Att längden på 

revisionsuppdraget skulle påverka kvaliteten har det forskats om med olika resultat, utifrån 

vilket land den utförts i och vilken lagstadgande som råder i respektive land eller region.  Vi 

har i uppsatsen valt att studera hur revisionskvaliteten påverkas av längden på 

revisonsuppdraget i Sverige. Utifrån forskning som utförts i Belgien har hypoteser utformats 

med faktorer som kan påverka revisonskvaliteten. Variabler har sedan tagits fram för att mäta 

faktorn kvaliteten på revisionen med hjälp av GCV, arvode, Big 4, omsättningen i företaget, 

antal anställda samt revisionsuppdragets längd.  

Vårt fokus i arbetet är att, utifrån om företagen fått en GCV eller inte, se sambandet mellan 

revisionskvaliteten och längden på revisionsuppdraget. Detta har vi undersökt genom att 

studera 19 506 konkursdrabbade företag och 1 117 finansiellt nödställda företag. 

Undersökningen har endast bestått av insamling av primärdata. 

Genom analysering har inget samband kunnat fastställas mellan längden på revisonsuppdraget 

och revisionskvaliteten med ett antal förklarande variabler. Undersökningen visar att längden 

på revisionsuppdraget i konkursdrabbade bolag inte har något samband med 

revisionskvaliteten. För de finansiellt nödställda företagen saknas stöd för resultatet.   

 

Nyckelord: revisionskvalitet, Going concern-varning, revisionsuppdragets längd  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Frågan om det finns ett samband mellan revisionskvaliteten och längden på 

revisionsuppdraget har fått stor uppmärksamhet i den internationella forskningen. Det 

pågående intresset i frågan visar dock att den ännu inte är avgjord. Genom föreliggande 

studier lämnar vi ytterligare bidrag till debatten om det positiva eller negativa hos långvariga 

revisionsuppdrag genom att undersöka sambandet av revisionsuppdragets längd och 

sannolikheten att en revisor utfärdar en going concern-varning (GCV). GCV är bara ett sätt 

att mäta kvalitet på. Det kan mätas i andra mått såsom revisionsarvode, storleken på 

revisionsbyrån, revisorns rykte (Alhberg et al., 2008; Citron et al., 1992). Tidigare forskning 

har huvudsakligen inriktats på befintliga publika bolag i USA, vilka vanligen är stora. Även 

om majoriteten av dessa undersökningar har rapporterats växlande och ibland visat motsatta 

resultatet har de flesta studier ändå dragit slutsatsen att det inte finns ett skadligt samband 

mellan långa revisionsuppdrag och revisionskvalitet (Ghosh and Moon, 2005; Myers et al., 

2003; Geiger and Raghunandan, 2002).  

 

Liknande undersökningar som gjorts i mindre länder såsom Jordanien och Belgien påträffades 

inget samband mellan variablerna kvalitet och längden på revisionsuppdraget (Thuneibat et 

al., 2009; Knechel et al., 2007). Det föreligger fortsatt intresse för denna forskning i mindre 

bolag. Därför är det för oss ett obekant samband mellan revisionsuppdragets längd och små 

klientbolag med åberopande på tidigare studier. Denna bolagsinriktning är intressant då de 

små bolagen utgör majoriteten av den europeiska ekonomin. Revisionsstandarden har under 

de senaste åren utvecklats betydligt i förhållande till utgivandet av GCV. 

 

Det har därmed påvisats att den ekonomiska utvecklingen är lägre för en revisor som missat 

att utfärda en GCV till ett bolag som gått i konkurs och kan därmed riskera att förlora både sin 

klient och rykte med denna felaktiga rapport (Krishnan et al., 1996). Dessutom saknas större 

kvantitativa frågeställningar med Skandinavisk data, men det har framkommit i mindre 

utsträckning att svenska revisorer föredrar längre revisionsuppdrag med ett tak. Takets 

definition är att revisorn inte har mer att tillföra kunskapsmässigt efter ett visst antal år i 

samma företag (Aamir et al., 2011). Det är även visat i skandinavisk undersökning att det är 

mer troligt att danska revisorer ger ut en GCV innan konkurs i förhållande till Svenska, 

Norska och Finska revisorer (Sormunen et al., 2011). Det kan därför anses högst motiverande 



med en fördjupad studie inriktad på små svenska klientbolag som är indelade i 

konkursdrabbade bolag och finansiellt nödställda för att kunna se sambandet mellan 

utfärdandet av GCV och om bolaget går i konkurs eller överlever.  

 

1.2 Problemformulering 

Det finns ett samband mellan revisionskvalitet och längden på revisionsuppdraget i Sverige. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att påvisa huruvida det finns ett samband mellan 

revisionsuppdragets längd och kvaliteten på revisionen.  

 

1.4 Avgränsningar 

Revision består av många delar, vilka endast i begränsad utsträckning har att göra med 

bedömningar av finansiellt nödsställda företag och konkursbolag. Föreliggande studier har 

tagit upp att revisionskvaliteten påverkar bedömningarna av klientbolagens fortlevnad. 

Begränsningar i ämnet har gjorts med hjälp av olika variabler, som bolagen skall uppfylla för 

att klassas som finansiellt nödställda. Revisionskvalitet mäts genom ett samband mellan 

revisionslängden och huruvida GCV utfärdas (verksamhetsrelaterade revisionen). Det är 

utvalda variabler som begränsar mätningen av faktorn kvalitet i samband med längden på 

revisionsuppdraget. Det möjliggör därmed mätningen av revisionskvalitet.  



1.5 Disposition 

 

 

 

Teori: Kapitel tre tar upp grundläggande teorier som ligger som bas till vår empiriska 

undersökning för kommande kapitel.  

Empiri och analys: Här presenterar vi vårt empiriska material som samlas in genom 

kvalitativ affärsdata som därefter kommer att analyseras och granskas utifrån vår 

uppsats perspektiv.  

Empirisk metod: Kapitel fyra berör de metodval som vår empiriska undersökning 

bygger på.  

Inledning: Detta första kapitel kommer att ge en grundläggande bild av hur 

uppsatsen kommer att utformas. Det kommer även att beskriva dess syfte, 

tillvägagångssätt och den problemställning som vi har kommit fram till.  

Vetenskaplig metod: I kapitel två kommer vi att lägga fram metoder och teorier som 

vi har valt att knyta till vår problemställning.  

Slutsats och diskussion: I detta slutliga kapitel presenteras våra slutsatser och 

diskussioner kring resultatet.  



2 Vetenskaplig metod 

Målet med denna uppsats är att förklara sambandet mellan faktorerna revisionskvalitet och 

längden på revisionsuppdraget. Detta skall genomföras genom att testa sambandet mellan 

revisionskvaliteten och längden på revisionsarbetet samt en uppsättning kontrollvariabler, där 

föremålet är svenska aktiebolag som fått en GCV utfärdad. Forskningsproblemet är därmed 

förklarande.  

Utgångspunkten i uppsatsen är positivistisk och urvalet är att generalisera. Ett positivistiskt 

synsätt innebär att man vill förklara hur det verkligen är utan att egna synpunkter och metoder 

påverkar. Vid valet av datainsamling kan det anses vara svårt att inte låta sig påverkas av egna 

åsikter, dock kan detta aldrig säkerhetställas då variablerna som plockas ut är till viss del 

påverkad av de egna åsikterna (Saunders et al., 2007). Utgångspunkten i uppsatsens 

datainsamling är att den skall vara opåverkad av oss och utvald så objektivt som möjligt.  

Motsatsen till det positivistiska synsättet är det hermeneutiska synsättet. Det innebär att 

istället för att ge ett förklarande samband fokuserar man på att försöka förstå orsaken bakom 

sambandet, dvs. att det inte går att generalisera forskningen.  

Uppsatsens forskningsansats utgår från en deduktiv ansats. Med deduktiv ansats menas det att 

man går från teori till empiri, dvs. att det redan tidigare har forskats om ämnet och att man 

utifrån den forskningen gör en uppföljning med hjälp av ny forskning. Detta är också 

argumentet till varför vi väljer en deduktiv ansats, då det redan finns tidigare forskning. Enligt 

Saunders (2007) ligger den deduktiva ansatsen och det positivistiska synsättet väldigt nära 

varandra och det är därmed lämpligt att använda sig av dem båda samtidigt. Kritik kan riktas 

mot den deduktiva forskningsansatsen då den fokuserar på att hitta samband och inte 

orsakerna till sambanden. Kritiken kommer från det hermeneutiska synsättet (ibid).  

Det finns precis som till det positivistiska synsättet också en motsats till den deduktiva 

ansatsen vilket är den induktiva ansatsen. Den fokuserar på att först se vad empirin säger och 

sedan koppla det till teorier (ibid). Vi är medvetna om att genom att jobba med en deduktiv 

ansats begränsar vi antalet variabler som kan tillämpas vilket gör att vi kan gå miste om 

faktorer som påverkar revisionskvaliteten. Som en följd av den valda ansatsen utvecklas 

hypoteser som sedan testas. Vi utgår från en teorimodell, som till stor del bygger på tidigare 

forskning och vi har därmed inte utgått från någon specifik teori. Istället har vi fokuserat på 



vad som tidigare har forskat inom området och därmed skapat en mer generell bild av teorin 

som skall förklara svensk revisionskvalitet.  

Vi har valt att tillämpa en kvantitativ metod. Det är då lämpligt att använda sig av Affärsdata 

och därmed kunna granska siffrorna i årsredovisningar och koncernredovisningar i företagen 

(Eliasson, 2010). Med hjälp av den kvantitativa metoden skall rätt information samlas in för 

att lösa vår problemställning. Fokus i arbetet kommer att ligga på revisionskvalitet och 

revisionsuppdragets längd i bolag som fått en GCV utfärdad av sin revisor.  

 



3 Teori 

3.1 Revisionskvalitet 

  

Det övergripande syftet för en revisor är att denne ska kunna ge företaget och dess intressenter 

användbar information om verksamheten. Företaget och alla dess intressenter är beroende av 

att revisorn förser dem med denna information, som även måste vara kvalitetssäkrad (Öhman 

et al., 2006). Definitionen av revisionskvalitet är revisorns förmåga att upptäcka och eliminera 

fel och manipulationer i redovisat resultat (Gul et al., 2002). Enligt Öhman (2006) kan den 

informationen kvalitetssäkras genom tre olika sätt, räkenskapsrelaterad revision, 

förvaltningsrelaterad revision och verksamhetsrelaterad revision. Den räkenskapsrelaterade 

revisionen kvalitetssäkrar, tillexempelvis varulager och immateriella tillgångars korrekta 

värde genom att granska resultat- och balansräkning samt noter. I den förvaltningsrelaterade 

revisionen fokuserar granskningen på lagars-, policys- och reglers efterlevnad. Det tredje och 

sista sättet att kvalitetssäkra information från revisorn är genom den verksamhetsrelaterade 

revisionen. Den har bolaget i fokus och granskar effektiviteten och den målsenliga drivningen 

från bolaget. Det är även i den verksamhetsrelaterade revisionen som ett företags fortlevnad 

bedöms, dvs. företaget som en going concern. 

Begreppet revisionskvalitet sträcker sig från mycket låg till hög kvalitet.  Revisionsfel i form 

av att god redovisningssed inte tillämpas eller när en revisor utfärdar en oren 

revisionsberättelse ses som låg revisionskvalitet. I dessa fall blir en finansiell rapport 

oanvändbar och vilseledande för intressenter och användare (Francis, 2004).  

Arvode är också en faktor som kan påverka revisionens kvalitet. Enligt Barragato et al (2007) 

ses stora arvoden till revisorer på två sätt: det första är att revisorn anstränger sig mer i sitt 

uppdrag och därmed skapar bättre kvalitet. Det andra är att det betalas stora arvoden till 

revisorerna där tjänsten är inriktad på icke-revisionsrelaterade tjänster, blir revisorns 

ekonomiska intresse större för kunden och därmed en försämrad revisionskvalitet. När 

revisionsarvodet är högre leder det till ökad revisionskvalitet, antingen genom att revisorn har 

större expertis eller att denne anstränger sig mer (Francis, 2004).  

Efterfrågan på revisionens kvalitet varierar på marknaden vilket gör att vissa bolag väljer att 

betala mer för sin auktoriserade revisor trots att det finns revisionsbyråer som är billigare. 

Faktorer som kan påverka att bolag betalar mer för en revisor menar Francis (2004) att det 

kan bero på att bolagen med stor osäkerhet också har incitament att kunna kommunicera och 



väljer därför en mer trovärdig revisor med högre kvalitet. Det har även påvisats att bolag som 

har hög övervakning anlitar en revisionsbyrå från Big 4(Francis, 2004).  

 

3.2 Revisionskvalitet i samband med längden på revisionsuppdraget 

 

3.2.1 Längden på revisionsuppdraget 

 

Längden på revisionsuppdraget kan variera gravt mellan företag. DeAngelo (1981) och Dye 

(1991) menar att genom att ha en revisor som endast jobbar med bolaget en kortare period, 

under endast ett räkenskapsår, löper större risk att verka oberoende ur både företags och 

revisorers perspektiv. Med ett kortare revisionsuppdrag kan det tolkas att granskning och 

bedömningar blir mer korrekt gjorda men nackdelen kan vara att revisorn innehar mindre 

kunskap om klientbolaget. Naturligtvis kan det även ses tvärtemot, att ett långt 

revisionsuppdrag resulterar i en djupare relation mellan klientbolaget och bidrar därmed till 

att revisorn ökar sin ekonomiska förståelse i svåra finansiella situationer.  

Det kan variera mellan olika länder och olika företagsbranscher hur synen på 

revisionsuppdragets längd tolkas. En studie som gjorts i Jordanien av Thuneibat et al (2009) 

påvisar att de flesta företagen använder sig av samma revisor för att bygga upp förtroende i 

hopp om att öka kvaliteten, dock finns det inget bevisat samband mellan kvaliteten och 

längden på revisonsuppdraget. Däremot visar det sig att längden på revisionsuppdraget i 

förhållande till företagets storlek (stora företag) i Jordanien får en negativ påverkan på 

kvaliteten (Thuneibat et al., 2011).  

 

3.2.2 Revisorns kompetens och oberoende 

DeAngelo (1981) menar att revisionskvalitet påverkas av två olika komponenter, kompetens 

och oberoende, där längden på revisionsarbetet kan ha negativa effekter på båda faktorer. 

I undersökningar utförda av De Angelo (1981) och Pearson (1987) visades att oberoende och 

revisorns kompetens kompletterar varandra i arbete, då revisionsberättelsen endast blir 

väsentlig om båda faktorerna finns med.  

Oberoendet är förklarat utifrån två variabler, nämligen det upplevda oberoendet och det 

synbara oberoendet. Det som anses som det upplevda oberoendet är att revisorn ska kunna 



göra sina uttalanden om materialet utan att vara påverkad av andra faktorer som skulle kunna 

inverka på dennes professionella omdöme eller objektivitet. Det synbara oberoendet är utifrån 

hur revisorn uppfattas av allmänheten och menas med att revisorn inte får skada sin 

objektivitet eller sitt professionella omdöme genom att dessa på något sätt blir ifrågasatta av 

företaget eller allmänheten. Revisorn anses inte som oberoende om det synbara oberoendet 

inte är uppfyllt (Carrington, 2010). 

Tidigare forskning har visat att det finns en rad olika faktorer som påverkar revisorns 

oberoende ställning. Kida (1980), Altman (1982) och Moizer (1985) menar att 

konstadsfaktorer ökar oberoendet när revisorn har ett ekonomiskt intresse mot klienten och 

vill därmed inte riskera rättsliga åtgärder av klienten. Kostnadsfaktorer kan även ge en motsatt 

effekt och minska oberoendet genom att revisorn undviker att rapportera händelser om 

företaget för att riskera ett dåligt rykte, till följd av att förtaget går med förlust (Citron et al., 

1992). En annan faktor som påverkar kompetensen och oberoendet negativt är korta 

revisionsuppdrag. Dye (1991) menar att kompetensen sjunker då revisorn inte är tillräckligt 

insatt i företaget och oberoendet medför eventuella extrakostnader för revisionsarbetet i 

introduktionen av arbetet i ett bolag. Försämring av revisionskvalitet under kortare 

revisionsuppdrag kan bero på antingen brist på kompetens eller oberoende, medan brist i 

kvaliteten i längre revisionsuppdrag till mestadels beror på en minskning av oberoende.  

Citron et al (1992) undersöker huruvida kompetens och oberoende uppträder samtidigt. Detta 

för att se sannolikheten för att en klient går i konkurs efter att de fått en GCV. Kompetensen 

är viktigt i fråga om att ge ut en GCV genom att revisorn är kompetent, då hög kompetens 

möjliggör en bättre bedömning om den fortsatta driften. Oberoendet har även en viktig roll, då 

klienten riskerar att gå i konkurs ökar risken att revisorn förlorar sin klient om en GCV skulle 

utfärdas (Citron et al., 1992).  



 

3.3 Revisorns bedömningar 

3.3.1 Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen, dvs. vad revisorn gör för att skapa tilltro hos klienten, kan enligt 

Carrington (2010) beskrivas genom att dela upp processen i fyra olika delar i följande 

ordning: företagsledningens påståenden, revisorns bestyrkandeåtgärder, dokumentation av 

revisorns bestyrkandeåtgärder och revisorns rapportering.  I processen är revisorns 

bedömningar ypperligt viktiga för att kunna kvalitetssäkra information och uttalanden. Därav 

finns det olika sätt att kunna göra bedömningar som består av kvalitet. Det finns främst fyra 

olika sätt att bedöma ett företag, väsentlighetsbedömning, riskbedömning, going concern (GC) 

samt ren och oren revisionsberättelse.  

Företagsledningens påståenden är det som blir rapporterat i årsredovisningen av ledningen. 

De påståenden som tas upp i årsredovisningen är revisorns uppgift att bedöma hur väsentliga 

de är och vidta eventuella bestyrkande åtgärder (Carrington, 2010; Porter et al., 2003).  

Väsentlighetsbedömning har i huvudsyfte att försäkra sig om att årsredovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter. Revisorns bestyrkandeåtgärder handla då om att granska 

bolagets material, dvs. granska om ledningens uttalanden än korrekta (Carrington, 2010; 

Porter et al., 2003). Begreppet väsentlighet förutsätter revisorernas förmåga att ta fram det 

som anses vara väsentlig information. Denna information påverkar de användare som sedan 

fattar beslut efter den finansiella rapporten (Carrington, 2010; Faux, 2012; FAR, 2012).  

Riskbedömningen innefattar att revisorn vill göra så säkra finansiella uttalanden som möjligt, 

dvs. att kunna ge en försäkran på 95 % (eller en risk på 5 %). Det anses som en tumregel. När 

ett uttalande ges är det genom en hög till medium försäkran eller ett medium till låg försäkran. 

Beroende på vilken nivå revisorn lägger sig på, inverkar det på hur stort klientbolaget är samt 

hur viktig klienten är ekonomiskt. Ett exempel på när en revisor vill ge hög försäkran men 

iakttar försiktiga uttalanden är när bolagets GC uttalas (mer om GC i avsnitt 3.3.3) (Porter et 

al., 2003). 

Riskbedömningen mäts med hjälp av olika variabler, inneboenderisk, intern kontrollrisk samt 

upptäcktsrisk. Mätningen görs först när revisorn kommit fram till en acceptabel risknivå 

(Dunn, 1996); 

Audit risk = Internal control risk * Inherent risk * Detection risk 



Figur 1: Formel för revisorns riskbedömning (ibid) 

 

Inneboenderisken är den risk som innefattar känsligheten för en felaktig transaktion eller 

kontosaldo, som inte stämmer överrens med chefens uttalanden. Chefens rädsla för en 

trovärdig rapport skall skada företaget förutsätter att revisorn planerar och bedömer företaget 

korrekt för att ge ett kvalitetssäkrat uttalande (Carrington, 2010; Dunn, 1996).  

Intern kontrollrisk handlar om kontrollen inom företaget. Man är rädd att de inneboende felen 

inte kommer att upptäckas i redovisningen. Detta med argument om att kunna minska 

bedrägerier och felbedömningar (ibid).  

Upptäcktsrisken delas in i två olika kategorier, analytisk granskning och substansgranskning. 

Analytisk granskning visar de olika tekniker som finns att tillgodoräkna sig medan 

substansgranskningen dels innefattar den analytiska granskningen men också att revisorn 

kollar på saldon, transaktioner, protokoll och liknande. Som grund för upptäcktsrisken är att 

man är rädd att revisorn inte skall hitta de fel som finns inneboende i redovisningen och har 

missats utav företagets interna kontroll (ibid).  

Till slut skall uttalandena dokumenteras vilket inkluderar all information som revisorn sparat 

om företaget. Dokumentationen är sekretessbelagd och får bara vid speciella undantag 

användas av exempelvis forskare, Revisorsnämnden eller andra revisorer vid syfte av 

kvalitetskontroll eller vid domstol. Rapporteringen är riktad till en tredje part, avsedd att 

informera dem. Den vanligaste formen av rapportering är revisionsberättelsen (Carrington, 

2010; Porter et al., 2003). 

 

3.3.2 Ren och oren revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen är menad att hjälpa företaget och dess intressenter. Revisorn är skyldig 

att lämna en slutlig åsikt, vare sig det är positivt eller negativt, om företaget som helhet för att 

informera intressenterna. Informationen ska inkludera bland annat huruvida företaget skött sin 

redovisning och annan information som är relevant för företagets intressenter (Dunn, 1996). 

Sverige har börjat använda internationella revisionsstandarder, såsom IFRS, sedan revisionen 

blivit mer internationell (Öhman et al., 2006). Revisionen måste utföras enligt god 

redovisningssed i Sverige och om revisonen i klientbolaget utförts enligt detta tar revisorn 

också upp det i revisionsberättelsen, genom att betecknas som en ren revisionsberättelse 



(Carrington, 2010). Det finns en standardmall för hur revisorn skall utforma 

revisionsberättelse. Skulle berättelsen avvika från standardmallen ges revisorn en anmärkning 

i form utav en oren revisionsberättelse (Carrington, 2010; Grönlund et al., 2010). Humphrey 

et al (1993) och Sikka et al (1998) menar att revisorer blir allt mer kritiserade för att inte 

upptäcka fel i räkenskaperna och att detta kan bero på brister i oberoendet och minskad 

kvalitet (Öhman et al., 2006). 

3.3.3 Going concern 

Utformningen av finansiell rapport skall bland annat göras efter fortlevnadsprincipen dvs. 

förmågan att fortsätta sin verksamhet med tidshorisonten 12 månader. Finns det väsentliga 

osäkerhetsfaktorer som företagsledning finner betydande för verksamheten förmåga att 

fortsätta måste dessa upplysas i den finansiella rapporten (IAS 2012 1:25). Om den oberoende 

revisorn har tvivel om att företaget kan fortsätta med sin verksamhet är denne tvungen att ge 

en varning om den fortsatta driften i revisionsberättelsen i form av en GCV (Jones 1996). 

Även om företaget inte är finansiellt nödställt som till exempel likvidationsproblem, skall det 

ändå upplysas om företagets fortsatta drift. Dock behöver det inte vara en detaljerad analys 

(IAS 2012 1:26).  

FAR, IAS och årsredovisningslagen är de som har rekommendationer, föreställningsramar 

och lagar om hur denna princip skall tillämpas. IFRS innehåller inga mallar om hur finansiella 

rapporter skall utformas, utan de har som grundprincip att rapporterna skall skapas utifrån att 

användaren kan förstå rapporten och nödvändiga poster skall anges. Detta visar tydligt på att 

IFRS är principbaserat och inte regelbaserat (IFRS, 2010). Det råder dock lite komplexitet 

angående ovannämnda standarder om bedömningen av en going concern, inte bara att 

revisorns sätt att rapportera den osäkerhet som kan finnas i företaget utan också om att 

revisorn kan få kritik om uttalandet.  Gör revisorn en bedömning om att företaget inte har 

någon fortsatt drift men inte går i konkurs, är sannolikheten mindre att företaget behåller 

samma revisor. Samma sak gäller om revisorn inte skulle nämna osäkerhetsfaktorerna och 

bolaget skulle gå i konkurs (Carrington, 2010). Farmer et al (1987) menar att om risken att 

förlora klienten är hög och risken för rättstvister är låg, är revisorerna mer överseende med 

om klientens räkenskaper inte stämmer. 

 



3.4 Teoretisk referensram 

I denna modell som är föremål för undersökningen finns komponenterna längd (oberoende 

variabeln) och kvalitet mätt i GCV (beroende variabeln). 

 

 

 

 

 

Figur 2: Undersökningsmodell ur studiens parametrar.  

 

Modellen visar studiens design och parametrar för att kunna kartlägga och beskriva studiens 

undersökande syfte. Man kan se att den undersökande utgångspunkten är revisionskvalitet 

som kommer att mätas med hjälp av olika variablerna som kommer presenteras senare i 

arbetet och längden på revisionsuppdraget. GCV är det mått vi använder för att mäta kvalitet 

genom påvisa huruvida det finns ett samband mellan revisionsuppdragets längd och kvaliteten 

på revisionen.  
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4. Empirisk metod 

4.1 Urvalsmetod och bortfall 

Syftet med denna studie är att förklara om det finns ett samband mellan revisionskvaliteten 

och längden på revisionsuppdraget i svenska bolag, med beaktning till utfärdandet av GCV. 

Både tidsbrist och brist på resurser har gjort att vår undersökning har gjorts utifrån 

tvärsnittsdata då vi undersökt vår målpopulation under en given tidsperiod, nämligen svenska 

konkursdrabbade eller finansiellt nödställda små bolag under perioden 2000.01.01–

2011.12.31 (Christensen et al., 2001). Orsaken till ett så brett tidsintervall är att kunna få en 

större förståelse för hur få bolag det egentligen är som får en GCV och hur sällan revisorerna 

utfärdar en. Ett alternativ till denna metod hade varit en longitudinell ansats, då man utför 

undersökningen över tiden men vid ett flertal tillfällen (Christensen et al., 2001).  Då vår 

undersökning är utförd genom ett slumpmässigt urval, hade man för att kunna få en mer 

säkerställd undersökning göra en totalundersökning där alla företagen inkluderas. Detta var 

inte möjligt då tiden för arbetet i förhållande till antal företag inte räckte till.  

Undersökningen är utförd med hjälp av sekundärdata (Saunders, et al., 2007), som samlats in 

med hjälp av Affärsdata, där företagens årsredovisningar ligger tillgängliga. Vi har undersökt 

totalt 200 svenska företag ur populationen 20 000 som gått i konkurs och bolag som uppfyllt 

kraven för att klassas som nödställda. Utifrån dessa företag undersöks det sedan vilka som har 

fått en varning utfärdat av sin revisor. Dessa är lika matchade för att kunna ställas i jämförelse 

med varandra. Genom detta sätt har vi kunnat samla in mycket information som hjälper oss i 

vårt analyserande. De konkursdrabbade bolagen var från urvalspopulationen 19 506 stycken 

där 100 valdes ut slumpmässigt och de finansiellt nödställda bolagen var 1 117 stycken där 

även 100 slumpmässigt plockades ut. De tillfällen där det uppstått ytterligare bortfall är när 

bolagen inte har haft korrekt fakta för vår undersökning. Dessa har då plockats bort för att gör 

undersökningen mer tillförlitlig.   

En sållning av företag har gjorts då vi ställde ett gemensamt krav på de konkursdrabbade och 

de finansiellt nödställda företagen, nämligen att storleken på företagen är att de ska ha över 20 

anställda. De finansiellt nödställda bolagen har sedan haft ytterligare krav för att anses vara 

finansiellt stressade, detta enligt Hoopwood et al (1994) och Mutchler et al (1997): årets 

resultat under 1, negativt rörelsekapital, negativt nettoresultat och kassalikviditet under 70 %. 

Öhman (2006) menar att det är revisorns uppgift att analytiskt kunna bedöma om företaget har 

chans till fortsatt drift, dvs. företaget som är en going concern.  



Informationen kommer att bearbetas i SPSS där vi kommer att ställa de olika variablerna mot 

varandra för att se om vi kan hitta något kausalt samband mellan dem och för att kunna 

besvara våra hypoteser.  

Sättet vi har samlat in vår data har varit enkelt på såsätt att samtliga årsredovisningar och 

koncernredovisningar har funnits tillgängliga via Affärsdatabas och att vi inte har behövt 

kontakta eller leta upp varje företags årsredovisning själva. Detta har varit positivt när vi 

samlat in datan eftersom det sparat tid och underlättat ett steg i insamlingsprocessen. Ett 

negativa med att förlita sig på Affärsdata kan vara att vi inte vet om alla svenska bolag finns i 

denna databasen.  

 

4.2 Operationalisering  

I tidigare studier har det inte upptäckts något samband mellan längden på revisionsuppdraget 

och revisionskvaliteten. Sådana studier har gjorts i USA, Belgien och Jordanien (Ghosh and 

Moon, 2005; Myers et al., 2003; Geiger and Raghunandan, 2002). Dock är denna forskning i 

stor grad baserad på börsnoterade företag i USA, där regleringen för revisorer är en annan än 

här i Europa. I privatägda företag i Belgien undersöktes det hur stor sannolikheten är för en 

revisor att utfärda en GCV i samband med längden på dennes arbete.  Det visade sig att 

revisorer varken blir mindre oberoende eller bättre på att förutse konkurser ju längre de sitter i 

ett och samma företag (Knechel et al., 2007). I den svenska forskningen har det framkommit 

att revisorerna föredrar längre revisionsuppdrag om det finns en maximal längd. Denna 

maximala längd är till för att det anses inte tillföra mer kunskap från revisorn till företaget 

efter ett visst antal år utan det får istället motsatt effekt (Aamir et al., 2011). Likaså har det 

vistats i en gemensam undersökning om revisionskvalitet mellan utgivandet av en GCV innan 

konkurs. Där visades det att det var vanligare att danska revisorer gav ut en GCV om företaget 

riskerar att gå i konkurs än vad övriga skandinaviska länder gjorde (Sormunen et al., 2011).  

Enligt Knechel et al (2007) ska revisorn fungera som en varningssignal för företaget och dess 

investerare, dvs. ser de ett hot om den fortsatta driften bör de ge företaget en GCV. Om detta i 

slutändan resulterar i en konkurs för företaget i fråga kan man se detta som god 

revisionskvalitet. 

Detta leder till vår första hypotes: 



Hypotes 1: Det finns inget samband mellan en ökning av längden på revisionsuppdraget och 

revisionskvaliteten i konkursdrabbade bolag, mätt i sannolikhet att revisorn missar att ge ut en 

GCV och företaget går i konkurs. 

 

Urvalsvariabler: 

Typ av företag   I denna undersökning har vi valt att jämföra företag 

som gått i konkurs med företag som är finansiellt 

nödställda. Det finns fyra kriterier för vad ett 

finansiellt stressat bolag är 1) negativt rörelseresultat 

2) negativt nettoresultat 3) negativt nettoresultat 

(under de senaste två åren) 4) negativt rörelsekapital 

(under de senaste två åren) (Hopwood et al., 1994; 

Mutchler et al., 1997). I vårt urval har vi tagit fram 

finansiellt stressade bolag efter de tre första 

kriterierna vilket har givit oss ett företag som har 

svårt med betalningsförmågan på kort sikt under de 

senaste åren, dvs. rörelsekapitalet men även tagit 

med en indikation på att bolaget går med förlust i 

verksamheten, dvs nettoresultat.  

 

Antal anställda  Är en kontrollvariabel som definierar storleken på 

företagen. Som nämnts tidigare i arbetet har gränsen 

för våra företag varit över 20 anställda.  

 

Eftersom en GCV kan påverka framtida investeringar för företaget, kan detta innebära 

framtida förluster för det företag som överlever efter varningen. Kauser et al (2008) utförde en 

undersökning i USA för att se påverkan av marknaden efter att ett företag fått en GCV. Denna 

undersökning visade att under de 12 påföljande månaderna efter varningen utfärdats 

påverkades priserna på marknaden negativt. Forskarna undersökte även huruvida marknaden 

påverkades om ett företag fått en GCV ett år men om varningen inte upprepades 



nästkommande år. Resultatet visade att marknadspriserna påverkades positivt utav att inte få 

en upprepande GCV (Kauser et al., 2008).  

 Forskning inom detta område, som utfördes bland privata företag i Belgien, visar att det 

förekommer viss negativ påverkan av kvaliteten i samband med förmågan för revisorn att ge 

en varning om den fortsatta driften, och detta skulle i sin tur vara påverkat av längden på 

revisionsuppdraget (Knechel et al., 2007).   

Detta leder oss fram till vår andra hypotes: 

Hypotes 2: En ökning av längden på revisionsuppdraget i finansiellt nödställda företag 

förbättrar revisionskvaliteten, mätt i sannolikhet att en revisor inte ger ut en GCV och 

företaget går inte i konkurs. 

 

Kontrollvariabler:  

Tenure, Tenure 2  Längden på revisionsuppdraget mätt i antal år. Även 

denna variable har använts i tidigare undersökningar 

(Knechel et al., 2007).  

  Tenure 2 är en variabel som förklarar, 1 om 

revisionsuppdragets längd är mindre än tre år, 2 om 

revisionsuppdragets längd är över tre år.  

 

Big 4  Är en variabel som betecknas som 1 om företaget 

har en revisor från Big 4 och annars 0. Big 4 anses 

vara de fyra största revisionsbyråerna i Sverige och 

inkluderar PriceWaterhouseCoopers (PWC), KPMG, 

Deloitte och Ernst & Young. 

Det hävdas att en stor revisionsbyrå är en viktig 

faktor för revisionskvaliteten (DeAngelo, 1981). 

Därmed förväntar vi oss att de bolag som har en 

revisor från Big 4 kommer med större sannolikhet 

fått utfärdat en GCV.  



 

Omsättning  En kontrollvariabel som betecknar företagets storlek. 

Tidigare forskning visar att det finns ett samband 

mellan utgivandet av en GCV relaterad till bolagets 

storlek (Mutchler et al., 1997; Louwers, 1998).  

 

Arvode  Det är en kontrollvariabel som betecknar kostnaden 

för revisorsuppdraget från den senaste 

årsredovisningen. Enligt tidigare forskning har det 

påvisats att arvodets storlek har betydelse på 

revisionskvaliteten genom högre ansträngning till 

kund eller ger det motsatt effekt (Francis, 2004; 

Barragato et al., 2007). 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Validiteten innebär att man har mätt det som man har haft för avsikt att mäta från början 

(Saunders, et al., 2007). I vår undersökning har vi gjort detta då vi plockat fram exakt data och 

variabler som har behövts för att kunna genomföra det ursprungliga syftet. Validiteten kan 

hotas av bortfall. Bortfall har endast dykt upp på enstaka bolag som inte innehaft korrekt fakta 

för oss. De tillfällen då det uppstått bortfall har dessa plockats bort från undersökningen för 

att inte påverka resultatet negativt och på så sätt göra det mindre tillförlitligt. Validiteten hade 

kunnat ökas om vi utfört tester av våra teorier genom intervjuer. Intervjuerna hade medfört en 

djupare förståelse för undersökningsproblemet. En totalundersökning hade också kunnat öka 

validiteten, då våra slutsatser hade blivit mer valida. Då vårt tidsintervall är tio år har ingen 

hänsyn tagits till eventuella konjunkturer, som kan ha påverkat bolagens räkenskaper och 

därmed huruvida de fått en GCV.   

Reliabilitet innebär att det tidigare har gjorts liknande studier som denna och att den redan 

genererat ett svar, dvs. att om det råder hög reliabilitet kan studien bli undersökt flera gånger 

och ändå ge likvärdiga svar. Data som samlas in skall vara kvalitetssäkrad för att kunna höja 

reliabiliteten (Saunders, et al., 2007).  



5 Analys 

Analysen kommer att genomföras med hjälp av t-test, logistisk regressionsanalys, 

multinominal regressionsanalys samt en jämförelse av de olika variablernas medelvärden. De 

två första tabellerna utgör beskrivande statistik och medelvärdet på variablerna för att få en 

ytterligare grundläggande förståelse för dessa variabler. Tabell tre är Pearson 

korrelationsmatris och denna används för att jämföra korrelationen mellan de olika 

variablerna. Vidare in i tabell fyra jämförs den beroende variabeln för tabellen, GCV, mot de 

övriga oberoende testvariablerna för att få fram ett signifikansvärde och ett B-värde som utgör 

den logistiska regressionsanalysen. I denna tabell presenteras också Cox and Snell R square 

samt Nagelkerke R square. Tabell fem och sex är kompletterande analyser för att ge djupare 

insikt i det undersökande problemet. Femte tabellen utgörs av en multinominal 

regressionsanalys som jämför revisorernas Typ 1-/ och Typ 2 fel i utgivandet av en GCV. Den 

slutliga tabellen i vår analys är en logistisk regressionsanalys där det påvisas vilken möjlighet 

det finns att förutspå konkurs med hjälp av längden på revisionsuppdraget.  

Vi har använt oss av en signifikansnivå som är 5 %. Som tidigare nämnts har vi i 

undersökningsmaterialet två olika variabler som kan definiera storleken på bolaget, dvs. 

omsättning och antal anställda. I tabell fyra har vi valt att endast redovisa variabeln 

omsättning då det inte finns någon anledning till att ha med båda.  

 

  



Tabell 1 

Beskrivande statistik 

  

Konkurs 

drabbade 

företag GCV 

Konkurs 

drabbade 

företag icke 

GCV 

Summa 

Konkurs 

drabbade 

företag 

Finansiellt 

nödställda 

GCV 

Finansiellt 

nödställda icke 

GCV 

Summa 

finansiellt 

nödställda 

T-test 

(1) - (2) Sig 

GCV 

  

0,59 

  

0,17 6,753 *** (.000) 

Omsättning 39 486,80 25 606,90 33 796,04 89 722,00 205 694,70 185 979,31 -2,605 *** (.000) 

Big 4 0,39 0,34 0,37 0,53 0,78 0,74 -5,644 *** (.001) 

Arvode 78641,66 57026,41 69779,41 115790,76 193113,37 179968,53 -4,006 *** (.000) 

Tenure 4,2 3,98 4,11 4,12 4,92 4,78 -1,537 * (.469) 

Tenure 2 1,44 1,46 1,45 1,47 1,6 1,58 -1,846 * (.407) 

Anställda 35,25 26,71 31,75 44,35 92,02 83,92 -3,027 *** (.002) 

         *,**,*** P< .10, .05, .01 

GCV = dummy variabel: GCV = 1 om företaget fått en ren GCV 

Omsättning = Total försäljning angivet i tkr (SEK) 

Big 4 = dummy variabel: Big 4 = 1 om de haft en revisor från Big 4 

Arvode = totalt arvode från det senaste året angivet i tkr (SEK) 

Tenure = längden på revisionsuppdraget med samma revisor, angivet i år  

Tenure 2 = dummy variabel: Tenure 2 = 1 om företaget haft samma revisor mer än 3 år 

Anställda = antal anställda  



5.1 Beskrivande statistik 

Tabell 1 beskriver medelvärdet av de variabler som utgör vår undersökning. Medelvärdet för 

variablerna (GCV, omsättning, Big 4, arvode, Tenure, Tenure 2 och anställda) presenteras 

vidare uppdelat i fyra olika kategorier: (1) konkursdrabbade företag med GCV, (2) 

konkursdrabbade företag med icke GCV, (3) finansiellt nödställda företag med GCV och (4) 

finansiellt nödställda företag med icke GCV. Precis som i Knechel et al (2007) visar vårt 

resultat att konkursbolagen nästan fått tre gånger fler utfärdade GCV (59 % i förhållande till 

17 %). I genomsnitt är de två företagstyperna väldigt olika varandra baserat på omsättningen. 

De finansiellt nödställda företagen använder sig av revisorer från Big 4 i ungefär dubbelt så 

hög grad jämfört med de konkursdrabbade företagen (74 % mot 37 %). Arvodet till 

revisorerna är även det dubbelt så högt för de finansiellt nödställda bolagen än för de 

konkursdrabbade. För variabeln Tenure, dvs. hur länge bolaget haft samma revisor som när de 

gick i konkurs, kan man se att genomsnitten är lika varandra för både de nödställda och 

konkursdrabbade bolagen (4,11 år och 4,78 år). När vi sedan studerar Tenure 2, dvs. de bolag 

som haft samma revisor i mer än tre år sjunker genomsnittet drastiskt. Antalet anställda i de 

konkursdrabbade företagen har hälften av det genomsnittliga antalet anställda jämfört med de 

finansiellt nödställda (31,75 stycken i förhållande till 83,92 stycken).  

Beträffande dummyvariablerna GCV och Big 4 i tabell ett, ser man att konkursföretag med en 

GCV knappt skiljer sig från de konkursföretag som inte fått en GCV utfärdad av en Big 4 

revisionsbyrå (39 % och 34 %). Det är därmed troligt att oavsett om ett företag får en GCV 

utfärdad eller inte, går företaget i konkurs.  

Däremot visar resultatet annorlunda för de finansiellt nödställda företagen. Då ett företag är 

nödställt är chansen större att de inte får någon GCV utfärdad.  



 

Tabell 2 

Frekvensen av GC kvalifikationer indelat i konkurs drabbade och finansiellt nödställda företag 

    

Finansiellt nödställt Konkurs 

  

Finansiellt 

nödställda 

Konkurs 

företag   

Big 4 

revisionsbyrå 

Icke Big 4 

revisionsbyrå 

Big 4 

revisionsbyrå 

Icke Big 4 

revisionsbyrå 

Tenure > 

3 58 45 

 
44 14 20 25 

Med GCV 8 26 

 

4 4 11 15 

 

13,79% 57,8% 

 

9,09% 28,57% 55,00% 60,00% 

Utan GCV 50 19 

 

40 10 9 10 

  86,21% 42,2%   90,91% 71,43% 45,00% 40,00% 

Tenure < 

3 42 55 

 
30 12 17 38 

Med GCV 9 33 

 

5 4 12 21 

 

21,43% 60,0% 

 

16,67% 33,33% 70,59% 55,26% 

Utan GCV 33 22 

 

25 8 5 17 

  78,57% 40,0%   83,33% 66,67% 29,41% 44,74% 

 

 



Tabell 2 visar ytterligare information om konkursdrabbade och finansiellt nödställda företag i 

förhållande till längden på revisionsuppdraget. Bolag som gått i konkurs med en GCV 

(revisonslängd >3 år) är fler än företag som inte fått en varning (57,8 % i förhållande till 42,2 

%). När revisionsuppdragets längd är < 3 år är det vanligare att företag går i konkurs med en 

GCV (60 % i förhållande till 40 %). 

De finansiellt nödställda företagen med en revisionslängd >3 år påvisar istället att det är fler 

bolag som inte får en GCV när de anses vara finansiellt nödställda (86,21 % i förhållande till 

13,79 %). Detsamma gäller när denna form av företag har haft samma revisor i < 3 år (78,57 

%, 21,43 %)  

Andra delen av tabell 2 utgör finansiellt nödställda bolag och konkursdrabbade bolag i 

förhållande till Big 4 och Tenure. Konkursdrabbade bolag med en revisionslängd på > 3 år får 

oftare en GCV utav Big 4 revisorer (55 % i förhållande till 45 %). Likaså är fallet när 

revisionslängden är < 3 år (70,59 % i förhållande till 29,41 %). 

När konkursdrabbade bolag inte använt sig av Big 4 och haft en revisionslängd på > 3 år får 

de oftare en GCV utfärdad (60 % i förhållande till 40 %). Detsamma är fallet när längden på 

revisionsuppdraget är < 3 år (55,26 % i förhållande till 44,74 %). 

De finansiellt nödställda bolagen får ett resultat som visar tvärtemot det konkursdrabbade 

bolagen. När längden på revisionsuppdraget både är mer och mindre än tre år, får bolagen i de 

flesta fall inte en GCV utdelad av sina Big 4 revisorer (> 3 år 90,91% mot 9,09 % och < 3 år 

83,33 % mot 16,67 %). Likaså är när bolagen inte använt sig av Big 4 (> 3 år 71,43 % mot 

28,57 % och < 3 år 66,67 % mot 33,33 %). 



5.2 Pearson korrelationsmatris och logistisk regressionsanalys 

Tabell 3 

Pearson korrelationsmatris 

  GCV Omsättning Big 4 Arvode Tenure  Tenur 2 Anställda 

GCV 1 

      (sig) 

       Omsättning 0,074 1 

     (sig) 0,232 

      Big 4 0,049 0,109 1 

    (sig) 0,313 0,141 

     Arvode 0,125 0,475 0,247 1 

   (sig) 0,108 0 0,007 

    Tenure -0,022 -0,129 0,139 -0,36 1 

  (sig) 0,412 0,1 0,083 0,36 

   Tenure 2 0,039 -0,13 0,144 -0,013 0,843 1 

 (sig) 0,35 0,099 0,076 0,45 0 

  Anställda 0,064 0,776 0,049 0,353 -0,171 -0,168 1 

(sig) 0,265 0 0,314 0 0,044 0,047   

Omsättning = neutral logaritm för total försäljning  

Big 4 = dummy variabel: Big 4 = 1 om de haft en revisor från Big 4 

Arvode = revisorns arvode från senaste årsredovisningen 

Tenure = längden på revisionsuppdraget med samma revisor, angivet i år 

Tenure 2 = dummy variabel: Tenure 2 = 1 om foretaget haft samma revisor mer än 3 år 

Antal anställda = antal anställda i företaget senaste året 

 

Pearson korrelationsmatris presenterar samtliga variabler i tabell 3 i korrelation till varandra. 

Den lägsta korrelationen är -0,171 mellan Anställda och Tenure, undantag den extremt höga 

korrelationen mellan Tenure och Tenure 2 (0,843). Detta utgör korrelationsintervallet i 

Pearson korrelationsmatris.  

I denna tabellen kan man även se multikollinariteten då korrelationen mellan variablerna 

visas. Detta för att kunna sortera bort de variabler som har för hög korrelation till varandra då 

det inte ger ett rättvisande resultat. Vi väljer här att sortera bort en av variablerna som har en 

av de högsta korrelationerna (mellan Omsättning och Anställda), nämligen Anställda (0,776), 

detta gör att vi inte kommer att få problem med multikollinariteten i den Logistiska 

regressionsanalysen i tabell 4.   

 

    



Tabell 4 

Logistisk regressionsanalys för konkurs drabbade och finansiellt nödställda bolag 

(Beroende variabel = GCV) 

 

Modell 1 Modell 2 

  

Konkurs 

drabbat, 

B-värde, 

Sig. 

Finansiellt 

nödställt, B-

värde, Sig.  

Konkurs 

drabbat, 

B-värde, 

Sig. 

Finansiellt 

nödställt, B-

värde, Sig.  

Omsättning 0 0 0 0 

(sig) 0,975 0,679 0,988 0,899 

Big 4 0,55 -1,017 0,09 -1,036 

(sig) 0,903 0,77 0,841 0,074 

Arvode 0 0 0 0 

(sig) 0,371 0,487 0,366 0,947 

Tenure 0,31 -0,86 

  (sig) 0,674 0,356 

  Tenure 2 

  

-0,079 -0,482 

(sig)     0,852 0,386 

Chi-square 12,519 4,223 16,654 5,248 

Cox and Snell R 

square 0,019 0,06 0,018 0,069 

Nagelkerke R square 0,026 0,101 0,024 0,116 

(Sig.) 0,13 0,836 0,034 0,731 

Omsättning = total försäljning angivet i tkr (SEK) 

Big 4 = dummy variabel: Big 4= 1 om de haft en revisor från Big 4 

Arvode = totalt arvode från det senaste året angivet i tkr (SEK) 

Anställda = antal anställda 

Tenure = längden på revisionsuppdraget med samma revisor, angivet i år 

Tenure 2 = dummy variabel: Tenure 2 = 1 om företaget haft samma revisor mer 

än 3 år 

 

Resultat i den logistiska regressionen visas i tabell 4 där konkursdrabbade bolag och 

finansiellt nödställda bolag är uppdelade i två kategorier. I kategorierna använder vi de två 

variablerna för längden på revisionsuppdraget, Tenure och Tenure 2.  

Cox & Snell R square och Nagelkerke R square visar indikation på variationen mellan de 

beroende variablerna i tabellen, dvs GCV och konkursdrabbade/finansiellt nödställda bolag. 

Dessa brukar ligga mellan värdena 0-1. I Modell 1 visas det att de konkursdrabbade bolagen 

har ett värde mellan 1,9 % (0,019) och 2,6 % (0,026) medan för de finansiellt nödställda 

bolagen är värdet istället 6 % (0,06) och 10,1 % (0,101). Det menas med att variabiliteten 



mellan GCV och de konkursdrabbade bolagen är 1,9 – 2,6 % och mellan GCV och finansiellt 

nödställda bolag är det 6 – 10,1 %.  

För Modell 2 är variationen mellan GCV och konkursdrabbade bolag 1,8 % (0,018) till 2,4 % 

(0,024) medan mellan GCV och finansiellt nödställda bolag är variationen 6,9 % (0,069) till 

11,6 % (0,116). Dock visas det att  

För båda modellerna, där vi använder de konkursdrabbade företagens omsättning, finns det 

inget signifikant samband beroende på längden på revisionsuppdraget (0,975 i förhållande till 

0,988). Likaså gäller för Big 4 och arvode.  

Varken Tenure eller Tenure 2 i konkursdrabbade bolag har ett signifikant samband. Dock 

finns det ett summerat signifikant samband (för samtliga variabler i regressionen) för de 

konkursdrabbade bolagen i Modell 2 (0,034). Men eftersom vi endast jämför Tenur och 

Tenure 2 i denna analys tar vi inte hänsyn till det summerade värdet när vi accepterar eller 

förkastar hypotesen. Resultatet visar då att det inte finns något samband mellan en ökning av 

längden på revisionsuppdraget och revisionskvaliteten när revisorn missar att ge ut en GCV i 

Svenska bolag. Vilket resulterar i att  hypotes 1 accepteras.  

För modellerna som visar de finansiellt nödställda bolagen kan vi se att det inte råder något 

signifikant samband mellan variablerna omsättning, Big 4 och arvode. Det råder inte heller 

något signifikant samband mellan Tenure och Tenure 2 för de finansiellt nödställda bolagen 

(0,356 och 0,386). Resultatet är likt resultatet för de ovannämnda konkursdrabbade bolagen, 

då det inte råder något signifikant samband. Dock kan inte hypotes 2 varken förkastas eller 

accepteras med anledning av att dessa företag inte ännu har gått i konkurs. Det kan därför 

argumenteras att sambandet mellan Tenure 2 och GCV betyder att revisorerna oftast tar rätt 

beslut genom att inte utfärda en GCV och leder oss till att  det saknas stöd för hypotes 2.  
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5.3 Kompletterande analyser 

För att få mer insyn i undersökningen har vi tagit fram två kompletterande tabeller och 

analyser. Dessa tabeller och analyser är direkt kopplade till vårt undersökningsproblem och är 

intresseväckande.  

 

5.3.1 Revisorernas felaktiga beteende i förhållande till revisionsuppdragets längd  

Revisorernas felaktiga beteende i förhållande till revisionsuppdragets längd är definierat som 

en kategorisk variabel, döpt till Error. Den har ett värde 0 som innebär att (1) en GCV ges ut 

och bolaget går i konkurs och (2) en GCV inte ges och bolaget går inte i konkurs. 

Definitionen av Error är 1 om en GCV har getts och bolaget överlever konkurs (typ 1 

fel/error) eller 2 om en GCV inte har givits och bolaget går i konkurs (typ 2 fel/error).  

För resultatet av Typ 1 fel i förhållande till Tenure och Tenure 2 råder inget signifikant 

samband mellan dem (0,93 i förhållande till 0,738). B-värdena för Typ 1 felet är där stor 

skillnad mellan, 0,009 mot 0,192, där det är betydligt högre för Tenure 2 än för Tenure.  

Likaså är resultatet för Typ 2 fel där det inte heller råder något signifikans samband (0,93 i 

förhållande till 0,649). Man kan se att Typ 2 fel är signifikant lägre när 

revisionsuppdragetslängd är längre. B-värdena för Typ 2 felet har även här en stor skillnad 

mellan varandra, då Tenure är positiv (0,009) och Tenure 2 är negativ (-0,206).    
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Tabell 5 

Multinominal logistisk regressionsanalys: Revisorernas  

felaktiga beteende i förhållande till revisionsuppdragets längd 

Beroende variabel: Error 

  
Konkurs drabbat och 

finansiellt nödställda bolag 

Konkurs drabbat och 

finansiellt nödställda bolag 

  

Typ 1 fel 

(error)     

 B-värde, 

Sig.  

Typ 2 fel 

(error)      

B-värde, 

Sig.  

Typ 1 fel 

(error)      

B-värde,  

Sig.  

Typ 2 fel 

(error)     

 B-värde, 

Sig.  

Omsättning 0 0 0 0 

(sig) 0,407 0,181 0,414 0,179 

Big 4 0,393 -1,413 0,383 -1,419 

(sig) 0,497 0,002 0,508 0,002 

Tenure 0,009 0,009 

  (sig) 0,93 0,93 

  Tenure 2 

  

0,192 -0,206 

 (sig)     0,738 0,649 

Log samband 197,929 

 

198,271 

 Chi squared 113,101 

 

112,759 

 Signifikans 0   0   

Error = kategorisk variabel: Error 0 = om revisorns handling är korrekt;  

Error = 1 om typ 1 fel råder; Error = 2 om typ 2 fel råder 

Omsättning = total försäljning angivet i tkr (SEK) 

Big 4 = dummy variabel; Big 4 = 1 om de haft en revisor från Big 4 

Tenure = längden på revisionsuppdraget med samma revisor, angivet i år 

Tenure 2 = dummy variable; Tenure 2 = 1 om företaget haft samma revisor i  

mer än tre är 

 

Den andra kompletterande analysen, Tabell 6, visar en logistisk regressionsanalys som avser 

att förutspå konkurs med hjälp av GCV, med anledning att se hur revisorns förmåga att ge en 

GCV varierar med längden på revisonsuppdraget. Detta har gjorts genom att dela upp längden 

på revisionsuppdraget i olika grupper beroende på antal år. Dessa grupper är med 1-2 år, 3-4 

år samt 5 eller fler år. Både konkursbolag och finansiellt nödställda bolag är inkluderade i 

denna tabell. Dummyvariabeln i tabellen är GCV där 1 = om företaget fått en ren GCV (ja) 

eller 0 = annan varning (nej). Resultatet visar att det finns ett positivt signifikant samband 
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mellan dummy variabeln, GCV och längden på revisionsuppdraget när antal år är 1-2 eller 

mer än 5. Sambandet är signifikant negativt med längden 3-4 år.  

Om den beroende variabeln, konkurs, ökar med 1 kommer sannolikheten att bolaget har en 

Big 4 revisionsbyrå öka med 277 % (2,767*100) när längden på revisionsuppdraget är 1-2 år. 

Däremot när längden ökar till 3-4 år kommer istället sannolikheten att bolaget haft en revisor 

från Big 4 minska med 46 % (-0,463*100). För de bolag som har haft sin revisor mer än 5 år 

är sannolikheten att de haft en revisor från Big 4 så ökar den igen, upp till 42 % (0,417*100).  

 

Tabell 6 

Logistisk regressionsanalys: förutspå konkurs med hjälp utav GCV 

(Beroendevariabel = konkurs) 

  
Tenure = 1 & 2 

år B-värde Sig.  

Tenure = 3 & 4 

år B-värde Sig. 

Tenure = mer 

än 5 år B-

värde Sig.  

Konstant -1,372 -0,965 -0,74 

(sig) 0,11 0,303 0,2 

Omsättning 0 0 0 

(sig) 0,47 0,014 0,029 

Big 4 2,767 -0,463 0,417 

(sig) 0 0,604 0,509 

GCV -2,939 -1,401 -2,07 

(sig) 0,001 0,104 0,003 

Arvode 0 0 0 

 (sig) 0,111 0,341 0,496 

Log samband 56,284 38,607 67,667 

Chi squared 37,067 33,136 34,865 

Signifikans 0 0 0 

Omsättning = total försäljning angivet i tkr (SEK) 

Big 4 = dummy variabel: Big 4 = 1 om de haft en revisor från Big 4 

GCV = dummy variabel: GCV = 1 om företaget fått en ren GCV 

Arvode = totalt arvode från det senaste året angivet i tkr (SEK) 
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6 Sammanfattning och slutsats 

6.1 Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns något samband mellan längden på 

revisionsuppdraget och revisionskvaliteten i Sverige. Detta skall vidare i uppsatsen 

undersökas i konkursdrabbade bolag och finansielltnödställda bolag i samband med 

utgivandet av den GCV. Undersökningen omfattar slumpmässigt utvalda företag i Sverige. 

Med påverkar från tidigare studier inom detta område har olika variabler valts ut som tros 

påverka utfärdandet av en GCV varning. De utvalda kontrollvariablerna i studien är: Tenure, 

Tenure 2, arvode, omsättning samt Big 4.  

Utifrån detta har två hypoteser arbetats fram, där en av dem har accepterats medan den andra 

saknar stöd för att accepteras eller förkastas. Bolagen har hämtats från Affärsdata där 

årsredovisningar och koncernredovisningar varit tillgängliga.  

 

6.2 Slutsatser 

Resultatet visar att det inte finns något samband mellan längden på revisionsuppdraget och 

revisionskvaliteten i svenska bolag. Detta när en GCV inte utfärdas. Tidigare forskning i 

Belgien och Jordanien har inte kunnat visa något samband mellan revisionskvalitet och 

längden på revisionsuppdraget. Det tros av bolagen i Jordanien att revisionskvaliteten skall 

påverkas positivt om man behåller sin revisor en längre period, men detta har inte kunnat bli 

vetenskapligt bevisat (Thuneibat et al., 2011; Knechel et al., 2007). Därmed har vi kommit 

fram till samma resultat som tidigare studier.  

Dock finns det ett påvisat samband i Sverige mellan revisionskvalitet och längden på 

revisionsuppdraget under ett visst antal år. Dessa antal år kan variera mellan bolag och 

revisorer beroende på storleken på bolaget (Aamir et al., 2011).  
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6.2.1 Hypotes 1 

Hypotes 1: Det finns inget samband mellan en ökning av längden på revisionsuppdraget och 

revisionskvaliteten i konkursdrabbade bolag, mätt i sannolikhet att revisorn missar att ge ut en 

GCV och företaget går i konkurs. 

Enligt våra resultat från undersökningen kom vi fram till att hypotes 1accepteras då det inte 

råder något signifikant samband mellan en ökning av revisionsuppdragets längd och 

revisionskvaliteten i Sverige. Studiens resultat stöds av tidigare forskning i både Europa och 

USA där det inte heller påträffats något samband (Ghosh and Moon, 2005; Myers et al., 2003; 

Thuneibat et al., 2009; Knechel et al., 2007; Geiger and Raghunandan, 2002). 

Dock visar tidigare studier i Sverige att det råder ett samband mellan längden på 

revisionsuppdraget och revisionskvalitet. Vidare forskning som gjorts i Skandinavien har visat 

att Danmark är bättre på att ge ut GCV än övriga skandinaviska länder och har därmed en 

högre revisionskvalitet (Aamir et al., 2011; Sormunen et al., 2011).  

Summeringen av hypotes 1 pekar på att vårt resultat talar mot tidigare svensk och kandinavisk 

forskning men instämmer på övrig forskning i Europa och USA. Detta anses mycket 

intressant och diskuteras vidare i avsnittet 6.3 Reflektioner.    

 

6.2.2 Hypotes 2 

Hypotes 2: En ökning av längden på revisionsuppdraget i finansiellt nödställda företag 

förbättrar revisionskvaliteten, mätt i sannolikhet att en revisor inte ger ut en GCV och 

företaget går inte i konkurs. 

Enligt studiens resultat för hypotes 2 saknas det stöd för att kunna acceptera den heller 

förkasta den. Detta för att sambandet mellan Tenure 2 och GCV innebär att revisorerna oftast 

tar rätt beslut genom att inte utfärda en GCV och att bolagen inte ännu gått i konkurs. 

Detta samband är svårt att koppla till andra tidigare studier då det inte tas någon ställning till 

förkastning eller acceptering (Ghosh and Moon, 2005; Myers et al., 2003; Aamir et al., 2011; 

Sormunen et al., 2011; Geiger and Raghunandan, 2002).  
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6.3 Reflektioner 

Resultatet som framkommit i vår undersökning har varit lik de som visats i tidigare studier i 

andra länder utanför Sverige och Skandinavien. Det var intressant att resultaten inte stämmer 

överrens med tidigare svenska studier då undersökningarna är gjorda i samma land. 

Resultatskillnaden kan bero på att det använts olika bolag och vid olika tider. Det kan även 

vara så att det använts fler bolag i de tidigare studierna vilket medför att det blir olika resultat 

och olika trovärdiga resultat. Detta hade kunnats göra mer trovärdigt i vår studie genom att 

använda fler bolag eller alla bolagen. Resultat hade även kunnat stärkas mer om det forskats 

mycket om detta i Sverige då det är det undersökande landet.  

Då denna uppsats kommit fram till skilda resultat bidrar denna studie till ett tillskott i 

forskningen framförallt i Sverige och Skandinavien.  

  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

I frågan om det skulle kunna fortsätta att forskas inom problemområdet för denna uppsats är 

svaret ja. Det finns flera tänkbara andra faktorer som skulle kunna undersökas i diskussionen 

om det påverkar revisionskvaliteten. Detta har tyvärr vi inte haft möjlighet till att göra i denna 

uppsats.  

Det hade kunnat göras studier som tar fram ytterligare variabler från års-/ och 

koncernredovisningarna som skulle kunna tänkas påverka revisionskvaliteten i förhållande till 

längden på revisionsuppdraget. Sådana ytterligare variabler skulle kunna tänkas vara högre 

krav på de finansiellt nödställda bolagen, dvs. mått på låg soliditet eller liknande. Man skulle 

även kunna begränsa urvalet ännu mer för att titta på de allra minsta (ofta) privatägda 

företagen. 

Framför allt för att inte enbart låta siffrorna tala till oss, hade det gett en djupare förståelse och 

klarar inblick i de olika bolagens ekonomiska situationer om kompletterande intervjuer hade 

gjorts. Intervjuerna kunde ha gjorts med både bolagen och revisorerna för att få fram deras 

båda aspekter på sambandet mellan revisionskvalitet och hur längden på revisionsuppdraget. 

Med tanke på att resultaten visats vara lika i andra länder men inte i Sverige skulle en djupare 

studie kring varför det inte råder ett samband eller råder ett samband mellan 

revisionskvaliteten och längden på revisionsuppdraget kunna göras. 
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