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Avhandlingens syfte är att undersöka förekomsten av opinion shopping bland privata 

aktiebolag, samt hur revisionskvaliteten påverkas när privata aktiebolag byter revisor. 

Avhandlingen motiveras av att det är viktigt att privata aktiebolags finansiella 

rapporter är tillförlitliga. Opinion shopping försämrar tillförlitligheten för företagens 

finansiella rapporter. I ett försök att öka revisionskvaliteten bland publika aktiebolag 

har obligatorisk partnerrotation och byrårotation införts i EU för publika aktiebolag. 

Inga motsvarande åtgärder har i dagsläget tagits för att öka revisionskvaliteten för 

privata aktiebolag och det är oklart hur ett revisorsbyte påverkar revisionskvaliteten 

för privata aktiebolag. Målet med den här avhandlingen är således att minska det 

rådande forskningsgapet inom området för privata aktiebolag.  

Undersökningen görs på finska privata aktiebolag mellan åren 2011–2018. 

Användningen av opinion shopping testas med hjälp av chi-square test, medan 

revisorsbytens påverkan på revisionskvaliteten testas med hjälp av multipla 

regressioner. Som mått på revisionskvaliteten används absoluta godtyckliga 

periodiseringar, beräknade med den modifierade Jones-modellen.  

Resultatet från undersökningen visade att finska privata aktiebolag använder sig av 

opinion shopping, men försöken misslyckas. Företagen får inte med större 

sannolikhet en ren revisionsberättelse efter att ha bytt revisor. För de företag som bytt 

revisor efter att ha fått en oren revisionsberättelse är revisionskvaliteten inte heller 

lägre efter bytet. Däremot visade undersökningen att revisionskvaliteten är lägre efter 

revisorsbytet för de företag som bytt revisor, jämfört med de företag som inte bytt 

revisor.  
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1 INLEDNING 

Enligt agentteorin kan en separation av företagsledningen från ägarna leda till problem. 

Det finns nämligen en risk att ledningen väljer att fatta beslut för sin egen vinning på 

bekostnad av aktieägarnas intressen (Jensen & Meckling, 1976). Enligt Corbella, Florio, 

Gotti och Mastrolia (2015) försvåras den här problematiken på grund av 

informationsasymmetrin, som råder mellan företagets ledning och aktieägarna. 

Företagets ledning har mer information om företaget och dess framtidsutsikter än 

aktieägarna (Corbella et al., 2015). En revisor fungerar som en extern tredje part, som 

minskar informationsasymmetrin mellan företagets ledning och dess aktieägare genom 

att granskar företagets finansiella information (Corbella et al., 2015). Enligt den 

internationella standarden ISA 200 är syftet med revision att öka förtroende för 

företagens finansiella rapporter. Revisorn bör därför ge en rapport över om företagets 

finansiella rapporter följer de regelverk som tillämpas på de finansiella rapporterna, 

samt om dessa ger en sann och rättvisande bild av företaget (ISA 200). 

Inom EU är majoriteten av alla aktiebolag privata (Van Tendeloo & Vanstraelen, 2008). 

Enligt Patent- och registerstyrelsen (2020) fanns det 266 publika aktiebolag och 261 257 

privata aktiebolag i Finland per 1.7.2020. Andelen privata aktiebolag utgör alltså 99,9 % 

av alla aktiebolag i Finland. Inom EU gäller samma redovisningsstandarder för privata 

aktiebolag som för publika aktiebolag, eftersom vilka redovisningsstandarderna som 

tillämpas beror på företagsformen (Burgstahler, Hail, & Leuz, 2006). Eftersom antalet 

aktieägare och intressenter är färre i privata aktiebolag än i publika aktiebolag granskas 

inte de finansiella rapporterna för privata aktiebolag lika hårt, vilket minskar 

sannolikheten att revisionsmisslyckanden upptäcks (Van Tendeloo & Vanstraelen, 

2008). Van Tendeloo och Vanstraelen (2008) poängterar ändå att även privata 

aktiebolag har betydelsefulla intressenter, så som ägare, kunder, anställda, leverantörer, 

långivare och staten. Det är viktigt, även för de privata aktiebolagens intressenter, att 

företagets finansiella rapporter är tillförlitliga och att revisionskvaliteten är hög (Van 

Tendeloo & Vanstraelen, 2008). 

År 2008 trädde obligatorisk partnerrotation i kraft för alla bolag av allmänt intresse i de 

europeiska medlemsländer i och med Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/43/EG. År 2014 beslutade Europaparlamentet att även införa obligatorisk 

byrårotation för bolag av allmänt intresse från och med år 2016 (Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2014/56/EU). Enligt EU:s kommissionär för den inre marknaden och 

tjänster, Micheal Barnier (2014), har finanskrisen 2008 belyst stora brister i den 
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europeiska revisionssektorn. Den Europeiska Kommissionen strävar därför efter att öka 

revisorernas oberoende och revisionskvaliteten (Barnier, 2014). Obligatorisk 

partnerrotation och byrårotation anses alltså öka revisionskvaliteten. Inom EU gäller 

kraven för tillfället endast för bolag av allmänt intresse, det vill säga, publika aktiebolag, 

kreditinstitut och försäkringsbolag. Borde även privata aktiebolag regleras för att 

garantera högre revisionskvalitet? 

1.1 Problemdiskussion 

Revisionskvaliteten är en funktion av revisorns expertis och revisorns oberoende (Chi & 

Huang, 2005). För en effektiv revision krävs att revisorn känner företaget och dess 

bransch och att företagets ledning litar tillräckligt på revisorn för att dela information 

och diskutera problem inom företaget (Arel, Brody, & Pany, 2005). Samtidigt, kan en för 

nära relation mellan revisorn och företagets ledning leda till revisorn förlorar sin 

professionella skepsis och inte längre anses vara oberoende (Arel et al., 2005). För god 

revisionskvalitet krävs således en balans mellan att känna företaget, men inte stå 

företagsledningen för nära. Forskarna är oense om hur ett revisorsbyte påverkar denna 

balans. Ett revisionsbyte kan leda till högre revisionskvalitet om företaget går från att ha 

en revisor som inte är oberoende till en revisor som är oberoende (Carey & Simnett, 

2006). Den nya revisorn granskar då företagets finansiella rapporter noggrannare och 

mera kritiskt (Carey & Simnett, 2006). Bland andra, Davis, Soo och Trompeter (2009) 

och Chi och Huang (2005) fann bevis som tyder på att revisionskvaliteten kunde öka tack 

vare ett revisorsbyte. Samtidigt känner den nya revisorn inte företaget och saknar 

kundspecifik kunskap, vilket kan leda till lägre revisionskvalitet efter revisionsbytet 

(Carey & Simnett, 2006). Bland andra, Manry, Mock och Turner (2008), Myers, Myers 

och Omer (2003), Jenkins och Velury (2008), samt Gul, Fung och Jaggi (2009) visade i 

sina studier att revisionskvaliteten kunde påverkas negativt av ett revisorsbyte. 

Eftersom obligatorisk partnerrotation inte gäller privata aktiebolag sker ett revisionsbyte 

endast om revisorn eller företaget själv väljer att säga upp kundförhållandet (Stefaniak, 

Robertson, & Huoston, 2009). Företagsledningen kan välja att säga upp revisorn på 

grund av endera affärsrelaterade eller opportunistiska motiv (Stefaniak et al., 2009). 

Affärsrelaterade orsaker gynnar både företaget och dess intressenter, medan 

opportunistiska motiv endast gynnar företagsledningen (Davidson, Jiraporn, & DaDalt, 

2006). Att byta revisor för att få ett bättre revisionsutlåtande eller mildare granskning 

av företags resultat kallas för opinion shopping, vilket är en typ av opportunistiskt 

motiverat revisionsbyte (Stefaniak et al., 2009). Tidigare forskning har visat att företag 
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med större sannolikhet väljer att byta revisor efter att ha fått en oren revisionsberättelse 

jämfört med företag som fått en ren revisionsberättelse (Stefaniak et al., 2009). 

På grund av att privata aktiebolag utgör majoriteten av alla aktiebolag har de ekonomisk 

betydelse inte bara för dess intressenter, utan också för samhället som helhet. Det är 

därför viktigt att revisionskvaliteten är hög även för privata aktiebolag. Det har ändå 

gjorts väldigt lite forskning på privata aktiebolag, främst på grund av brist på data (Van 

Tendeloo & Vanstraelen, 2008). Många frågor inom området är därför ännu obesvarade. 

Använder sig privata aktiebolag av opinion shopping för lägre revisionskvalitet och 

slappare granskning av de finansiella rapporterna? Hur påverkas revisionskvaliteten av 

att privata aktiebolag byter revisor? 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka om företag använder sig av opinion 

shopping, samt hur revisionskvaliteten påverkas efter ett byte av revisor. Undersökning 

görs på finska privata aktiebolag som bytt ansvarig revisor.  

Undersökning görs på privata aktiebolag eftersom forskning gjord på privata aktiebolag 

är begränsad och det finns ett fortsatt behov på mera forskning inom området (Van 

Tendeloo & Vanstraelen, 2008). Undersökningen behandlar endast byte av ansvarig 

revisor och inte byte av revisionsbyrå, eftersom det i slutändan är den ansvarige revisorn 

som ansvarar för revisionen (Chen, Peng, Xue, Yang, & Ye, 2016). På grund av att ett 

företags ansvarige revisor inte behöver publiceras i de flesta länderna runt om i världen 

har väldigt lite forskning gjorts på de ansvarige revisorernas revisionskvalitet. (Chen et 

al., 2016) Undersökningen görs på den finska marknaden, eftersom Finland är ett av de 

få länder där företagens ansvarige revisor är allmän information. Datatillgängligheten 

för privata aktiebolag är även god i Finland.  

1.3 Metod 

Avhandlingens empiriska undersökning görs som en kvantitativ undersökning baserad 

på sekundära data. Huruvida företagen använder sig av opinion shopping undersöks 

med hjälp av två chi-square test. Metoden för dessa följer samma metod som användes 

av Chow och Rice (1982). Hur ett revisorsbyte påverkar revisionskvaliteten undersöks 

med hjälp av multipla regressioner. Som mått på revisionskvaliteten används 

godtyckliga periodiseringar. De godtyckliga periodiseringarna mäts med hjälp av 

tvärsnittsvariationen av Jones-modellen, vilket är samma metod som DeFond och 
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Subramanyam (1998) använde. I regressionsmodellerna används därefter 

revisionskvaliteten som beroende variabel och revisorsbyte som huvudoberoende 

variabel. De övriga oberoende variablerna är kontrollvariabler.  

1.4 Fortsatt disposition 

Kapitel två behandlar revision, revisionskvalitet och frivilligt byte av revisor. I kapitlet 

diskuteras revisorns roll, vad som påverkar revisionskvaliteten, samt varför företag kan 

vilja byta revisor. I det tredje kapitlet presenteras tidigare forskning inom området, samt 

de hypoteser som sedan testas i den empiriska undersökningen. I det fjärde kapitlet 

beskrivs datainsamlingen och undersökningsmetoden för den empiriska 

undersökningen. I det femte kapitlet presenteras deskriptiv statistik och resultaten från 

undersökningen. Avslutningsvis, sammanfattas avhandlingen i det sjätte kapitlet, som 

även inkluderar en diskussion om undersökningens reliabilitet och validitet, 

kontribution, samt förslag till fortsatt forskning.  



5 
  

 

2 REVISION, REVISIONSKVALITET OCH FRIVILLIGT 
REVISIONSBYTE 

I detta kapitel diskuteras revisorns roll och varför revisorer behövs, samt vilka faktorer 

som påverkar revisionskvaliteten och hur revisionskvaliteten mäts. Slutligen diskuteras 

även möjliga bakomliggande motiv till revisorsbyte. Syftet med kapitlet är att ge en 

grundförståelse inom området inför den empiriska undersökningen.  

2.1 Revision 

För att marknaden ska fungera effektivt måste företagens intressenter och samhället som 

helhet kunna lita på informationen i de finansiella rapporterna (Europeiska 

komissionen, 2014). Det är revisorns uppgift att granska om företagens finansiella 

rapporter ger en sann och rättvisande bild av företaget (ISA 200). Agentteorin förklara 

den bakomliggande problematiken som skapar behovet av revisorer i samhället.  

2.1.1 Agentteorin 

Agentteorin fokuserar på förhållandet mellan principalen och agenten. Enligt Jensen och 

Meckling (1976) uppstår principal-agent-förhållandet genom ett kontrakt där 

principalen delegerar en del arbete till agenten. Till exempel, kan förhållandet mellan ett 

företags aktieägare och ledning definieras som ett agentförhållande. Ägande och kontroll 

har separerats i företaget då aktieägarna har gett över en del av makten över företaget 

till företagets ledning och på så vis förlorat en del av kontrollen över bolaget (Jensen & 

Meckling, 1976). Principalen kan inte garantera att agenten agerar i principalens 

intresse, istället kan agenten välja att fatta beslut för egen vinning på principalens 

bekostnad (Jensen & Meckling, 1976). Detta på grund av att principalen och agenten kan 

ha olika mål och olika riskattityd (Eisenhardt, 1989). Eisenhardt (1989) menar att det 

samtidigt är både svårt och dyrt för principalen och kontrollera vad agenten gör. Alla de 

kostnader som uppstår när principalen vill försäkra sig om att agenten agerar i 

principalens intresse, samt summan av all minskad förmögenhet för principalen orsakad 

av att agenten maximerat sin egen vinning kallas för agentkostnader (Jensen & Meckling, 

1976).  

Det råder ständigt informationsasymmetri mellan principalen och agenten. Företagets 

ledning har mera information om företaget än företagets aktieägare. 

Informationsasymmetrin ökar risken att företagets ledning använder sin information för 

att på aktieägarnas bekostnad få egen vinning. För att minska agentproblematiken och 
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få information om ledningens ageranden kan aktieägarna kräva att företaget anlitar en 

revisor. Kostnaderna för revisorn blir därmed en agentkostnad. (Colbert & Jahera, 1988) 

Colbert och Jahera (1988) frågar sig vem revisor egentligen svara till? Jobbar revisorn 

för de som betalar revisorns kostnader, alltså styrelsen, eller för intressenterna som 

använder revisorns rapporter? Colbert och Jahera (1988) svarar därefter genom att 

poängtera att det är viktigt att skilja på interna och externa revisorer. En intern revisor 

jobbar för företagets styrelse och granskar de arbete som utförs av företagsledning för 

att garantera styrelsen att ledningen jobbar enligt styrelsen riktlinjer. Om företagets 

styrelse använde informationen, som den interna revisorn ger, till fördel för även 

utomstående intressenter, så som aktieägarna, så skulle det inte finnas behov av externa 

revisorer. Men detta är tyvärr inte fallet. Externa revisorer behövs för att ge de 

utomstående intressenter trovärdig information om handlingar utförda av företagets 

ledning. (Colbert & Jahera, 1988) 

I företag där en stor dela av ägarna jobbar på företaget är behovet av en intern revisor 

mindre, eftersom de själva kan övervaka de dagliga operationella besluten. Däremot är 

behovet av en extern revisor större, eftersom insynen i företaget minskar och de externa 

aktieägarna och intressenterna vill försäkra sig om att ledningen styr företaget på 

önskvärt sätt. (Colbert & Jahera, 1988) Detta är fallet för privata aktiebolag, vilka den 

här avhandlingen fokuserar på. I privata aktiebolag är andelen externa aktieägarna 

mindre än hos publika aktiebolag, trots detta uppstår samma agentproblematik (Colbert 

& Jahera, 1988). Externa intressenter, så som långivare, måste kunna förlita sig på den 

information företagsledning ger och använder sig därför av externa revisorer för att 

försäkra sig om att informationen är tillförlitlig (Colbert & Jahera, 1988). 

2.1.2 Revisorns roll 

I enlighet med agentteorin är revisorns uppgift att granska företagets finansiella 

rapporter. Syftet med revisionen är att kontrollera att bokslutet ger en korrekt bild av 

företagets ekonomiska ställning och resultat, samt att säkerställa att företagets 

verksamhet är laglig och bokslutet inte innehåller väsentliga fel (Befolkningscentralen, 

2019). Europeiska komissionen (2014) understryker att revisorerna har en viktig roll i 

samhället, eftersom en stor grupp människor och organisationer i samhället behöver 

kunna lita på informationen i företagens finansiella rapporter. En revision fungerar som 

en kvalitetsstämpel på företagens finansiella rapporter. När intressenter, så som 
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investerare, aktieägare och långivare, kan lita på informationen i de finansiella 

rapporterna fungerar även marknaderna mera effektivt (Europeiska komissionen, 2014). 

De primära användarna av privata aktiebolags finansiella rapporter är intressenter och 

långivare, så som anställda, banker, leverantörer, kunder och staten (Van Tendeloo & 

Vanstraelen, 2008). För att skydda dessa intressenter måste alla europeiska privata 

aktiebolag som uppfyller de lagstadgade kraven revideras (Van Tendeloo & Vanstraelen, 

2008). Revisorerna i Finland regleras både av finsk lagstiftning, samt av EU-

bestämmelser (Revisionslagen 1141/2015). Enligt Revisionslagen (1141/2015) är revision 

lagstadgat för finska företag om två eller flera av följande villkor uppfylls både under den 

avslutade samt den föregående räkenskapsperioden: 1) balansomslutningen överstiger 

100 000 euro, 2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro 

eller 3) antalet anställda överstiger i medeltal tre. Även mindre bolag som inte uppfyller 

de lagstadgade kraven på revision kan frivilligt välja att revidera sina finansiella 

rapporter, genom att ha med en paragraf om revision i bolagsordningen (Sopimustieto, 

u.d.). Oberoende om det är frågan om en lagstadgad eller frivillig revision väljs revisorn 

av aktieägarna på bolagstämman (Sopimustieto, u.d.). I Finland är namnet på företagets 

revisor offentlig information, vilket företaget ansvarar för att rapportera till 

Handelsregistret. (Sopimustieto, u.d.) 

Ett företag revideras separat för varje räkenskapsperiod. Revisionen utförs i regel efter 

att räkenskapsperioden upphört. I Finland bör företagets bokslut fastställas inom sex 

månader från att räkenskapsperioden upphört och revisionen bör utföras av en av 

Patent- och registerstyrelsen godkänd revisor. Efter granskningen gör revisorn upp en 

skriftlig rapport över granskningen, denna rapport kallas revisionsberättelse. 

(Befolkningscentralen, 2019) 

2.1.3 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen är självaste målet med revisionen. Revisorn ska under revisionen 

bilda sig en uppfattning om företagets finansiella rapporter på basen av de revisionsbevis 

som inhämtats under granskningen och därefter tydligt uttrycka denna uppfattning i en 

skriftlig rapport, alltså en revisionsberättelse (ISA 700). Revisionsberättelsen skapar 

förtroende hos både interna och externa intressenter och fungerar därmed som en 

kvalitetsstämpel för företagets finansiella rapporter (PwC, u.d.). Revisionsberättelsen 

ska lämnas till företagets styrelse senaste två veckor innan bolagstämman, på vilken 

räkenskapsperiodens bokslut och revisionsberättelse presenteras för företagets 
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aktieägare (Revisionslagen 1141/2015). Revisionsberättelsen är ett offentligt dokument, 

som det reviderade företaget i Finland ansvar för att registrera till Patent- och 

registerstyrelsen (Suomen Tilintarkastajat ry, u.d.). 

Revisionsberättelsen ges för varje räkenskapsperiod och ska vara daterad och 

undertecknad av den ansvarige revisorn. I revisionsberättelsen ska det ingå en 

specifikation över vilket bokslut revisionsberättelsen gäller, vilket regelverk bokslutet är 

upprättat enligt, vilka revisionsstandarder som följts vid revisionen, samt revisorns 

verksamhetsställe. Därtill, ska revisionsberättelsen inkludera yttrande om huruvida: 1) 

bokslutet ger en rättvisande bild av företagets resultat och ekonomiska ställning enligt 

det bokslutsregelverk som följts, 2) bokslutet uppfyller de lagstadgade kraven, 3) 

verksamhetsberättelsen har upprättats enligt de gällande bestämmelserna och 4) 

uppgifterna i räkenskapsperiodens bokslut och verksamhetsberättelse är enhetliga. 

Revisionsberättelsen bör även inkludera ett konstaterande om huruvida revisorn under 

revisionen upptäckt väsentliga felaktigheter i verksamhetsberättelsen på basen av den 

information revisorn fått, samt vilken typ av felaktigheter det gäller. Till revisionen hör 

även att revisorn granskar företagets ledning, så som till exempel styrelsemedlemmar 

och verkställande direktören. Därför bör revisorn även rapporter om någon av de 

ansvariga personerna för företaget har: 1) gjort sig skyldig till en gärning eller 

försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot företaget eller 2) brutit 

mot en lag som gäller företaget eller brutit mot företagets bolagsordning eller stadgar. 

(Revisionslagen 1141/2015) 

Revisionsberättelsen är endera i standardformat eller modifierad (Suomen 

Tilintarkastajat ry, u.d.). En revisionsberättelse med uttalande i standardformat, kallas 

även ren revisionsberättelse och är den typ av revisionsberättelse företagen strävar efter 

att få. Revisorn ska lämna ett omodifierat uttalande, alltså ett uttalande i 

standardformat, om revisorn drar slutsatsen att de finansiella rapporterna i alla 

väsentliga avseenden har upprättats enligt de ramverk som tillämpas på rapporterna 

(ISA 700). Revisorn anser därmed att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild 

av företagets ekonomiska ställning (ISA 700). En revisionsberättelse anses vara ren eller 

omodifierad, även om revisorn har inkluderat upplysningar av särskild betydelse eller 

övriga upplysningar i slutet av revisionsberättelsen (ISA 706).  Enligt den internationella 

standarden ISA 706 kan en revisor välja att inkludera ett stycke med upplysningar av 

särskild betydelse eller ett stycke med övriga upplysningar om revisorn anser att det 

nödvändigt för användaren av de finansiella rapporterna att fästa uppmärksamheten på 
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ett visst förhållande för användarens grundläggande förståelse av de finansiella 

rapporterna, men förutsatt att inget krav på modifierad revisionsberättelse uppfylls.  

En revisionsberättelse med modifierat uttalande anses vara en oren revisionsberättelse. 

Det finns tre typer av modifierade uttalanden: uttalanden med reservation, uttalande 

med avvikande mening och att revisorn avstår från att uttala sig (ISA 705). Vilket 

modifierat uttalande som är lämpligt beror karaktären av de väsentliga felaktigheter som 

upptäckts eller avsaknaden av revisionsbevis, samt hur dessa påverkar de finansiella 

rapporterna (ISA 705). Om revisorn upptäcker väsentliga felaktigheter i de finansiella 

rapporterna under revisionens gång och företagets ledning korrigerar dessa felaktigheter 

kan revisor ge en ren revisionsberättelse (ISA 700). Om företagets ledning däremot inte 

är villig eller inte har möjlighet att korrigera de väsentliga felaktigheterna är revisorn 

tvungen att ge en modifierad revisionsberättelse (ISA 700). 

Revisorn ska ge ett uttalande med reservation om: 1) revisorn efter granskningen drar 

slutsatsen att det finns väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, men att dessa 

felaktigheter inte är av avgörande betydelse eller 2) revisorn inte kan inhämta tillräckligt 

med revisionsbevis, men att de eventuella effekterna av oupptäckta felaktigheter skulle 

kunna vara väsentliga men inte av avgörande betydelse för de finansiella rapporterna. 

Revisorn ska ge uttalande med avvikande mening om revisorn efter granskningen drar 

slutsatsen att de upptäckta felaktigheterna är väsentliga och av avgörande betydelse för 

de finansiella rapporterna. Revisorn ska avstå från att lämna ett uttalande om revisorn 

inte kan inhämta tillräckligt med revisionsbevis för uttalandet och drar slutsatsen att de 

eventuella oupptäckta felaktigheterna skulle ha både väsentliga och avgörande effekter 

på de finansiella rapporterna, samt om det finns osäkerhetsfaktorer som gör att revisorn 

inte kan bilda sig en uppfattning om de finansiella rapporterna. (ISA 705) 

Ett nyckelbegrepp i revisionsberättelsen är väsentliga felaktigheter. Revisorn baserar sitt 

uttalande på de finansiella rapporterna som helhet och ansvarar därför inte för 

felaktigheter som inte är väsentliga (ISA 200). Felaktigheter anses vara väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans kan påverka vilka ekonomiska beslut användarna fattar på 

basen av de finansiella rapporterna (ISA 200). En ren revisionsberättelse innebär 

således inte att de finansiella rapporterna är helt felfria. Däremot ska en ren 

revisionsberättelse garantera användarna att de finansiella rapporterna inte innehåller 

väsentliga felaktigheter (Palmrose, 1988). Enligt Palmrose (1988) innebär en sådan 

garanti god revisionskvalitet. 
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2.2 Revisionskvalitet 

Enligt Palmrose (1988), definieras revisionskvalitet som den grad av säkerhet revisionen 

ger, det vill säga sannolikheten att de finansiella rapporterna inte innehåller felaktigheter 

eller saknar väsentlig information. Högre säkerhetsgrad innebär därmed högre kvalitet 

på revisionsservicen och sannolikheten för revisionsmisslyckanden minskar med högre 

revisionskvalitet (Palmrose, 1988). Till skillnad från Palmroses (1988) definition som 

anses vara ett direkt mått revisionskvalitet, anser Francis (2004) att revisionskvaliteten 

löper på en skala mellan väldigt låg revisionskvalitet till väldigt hög revisionskvalitet. Vid 

revisionsmisslyckanden anses revisionskvaliteten vara låg och i alla andra fall anses 

revisionskvaliteten vara hög (Francis, 2011). Det finns två typer av 

revisionsmisslyckanden: att allmänt accepterade redovisningsprinciper inte tillämpas av 

revisorn (GAAP-fel) eller att revisorn utfärdar fel typ av revisionsberättelse (Francis, 

2004). I båda fallen av revisionsmisslyckande kan de reviderade finansiella rapporterna 

vara vilseledande för användarna av rapporterna (Francis, 2004). 

Forskarna har alltså inte enats om en allmänt accepterad definition på revisionskvalitet 

(Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik & Velury, 2013). Men enligt den definition som är 

vanligast bland forskare i dagsläget, definieras revisionskvalitet som en funktion av 

sannolikheten att revisorn upptäcker ett fel i företagets finansiella rapporter, samt 

rapporterar det upptäckta felet (DeAngelo, 1981). Revisionskvaliteten är således en 

funktion av revisorns expertis och revisorns oberoende (Chi & Huang, 2005). 

2.2.1 Revisorns expertis 

Enligt DeAngelos (1981) definition av revisionskvalitet måste revisorn ha kunskap och 

expertis för att upptäcka väsentliga fel i de finansiella rapporterna. Enligt revisionslagen 

(1141/2015) ska lagstadgad revision endast utföras av en auktoriserad revisor, det vill 

säga en revisor som är godkänd av revisionstillsynen. För att bli en auktoriserad revisor 

krävs tillräckligt med arbetserfarenhet, samt avlagd revisionsexamen (Revisionslagen 

1141/2015). På så vis vill man säkerställa att revisorn är kompetent och har den kunskap 

som behövs för att revidera företag. Enligt revisionslagen (1141/2015) har revisorn även 

en skyldighet att bibehålla och utveckla sin yrkeskunskap. 

Bédard (1989) understryker vikten av bred kunskap hos revisorn för en effektiv revision. 

Det krävs både teoretisk kunskap och personlig kunskap, vilket revisorn utvecklar genom 

erfarenhet inom branschen (Bédard, 1989). Om revisorer har lång erfarenhet av revision 

inom en viss bransch anses de vara branschspecialister (Francis, 2004). Big 4-
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revisionsbyråer1 anses ofta vara branschspecialister, vilket har visat sig bidra till högre 

revisionskvalitet, eftersom de besitter mera kunskap och expertis inom byrån (Francis, 

2004). Även om det behövs både allmän kunskap och branschspecifik kunskap för en 

effektiv revision, krävs det också kundspecifik kunskap för att upptäcka väsentliga 

felaktigheter i de finansiella rapporterna (Chi & Huang, 2005). Utan kundspecifik 

kunskap minskar revisionskvaliteten, men det tar tid att bygga upp kundspecifik 

kunskap (Chi & Huang, 2005). Chi och Huang (2005) uttrycker därför oro för att 

revisionskvaliteten kan vara lägre de första åren i ett kundförhållande innan revisorn lärt 

känna den nya kunden.  

2.2.2 Revisorns oberoende 

Enligt DeAngelos (1981) definition av revisionskvalitet måste revisorn även vara 

oberoende för att rapportera väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna som 

upptäckts under revisionen (Tepalagul & Lin, 2015). Den finska revisionslagen 

(1141/2015) kräver därför att revisorn är oberoende vid utförandet av 

revisionsuppdraget. Om revisorn inte kan garantera sitt oberoende ska revisorn vägra 

att ta emot revisionsuppdraget (Revisionslagen 1141/2015). Tepalagul och Lin (2015) 

identifierar fyra huvudsakliga hot mot revisorns oberoende: kundens betydelse, tjänster 

utöver revisionstjänster, längden på kundförhållandet och kundens anknytning till 

revisionsbyrån.  

Enligt revisionslagen (1141/2015) är revisorns oberoende hotat om revisorn har ett 

ekonomiskt intresse i företaget eller om revisorn utsätts för påtryckningar. Revisorn vill 

inte förlora ekonomiskt viktiga kunder (Tepalagul & Lin, 2015). Tepalagul och Lin (2015) 

anser därför att det finns större risk att revisorn faller för påtryckningar från stora 

kunder. De framtida revisionsintäkterna från en ekonomiskt viktig kund ökar alltså 

revisorns incentiv att tillfredsställa kunden, vilket hotar revisorns oberoende (Arel et al., 

2005). Eftersom stora revisionsbyråer har en stor kundkrets är det mindre sannolikt att 

en enskild kund är ekonomiskt väsentlig för byrån (DeAngelo, 1981). Samtidigt har stora 

revisionsbyråer i regel ett större rykte att förlora ifall ett revisionsmisslyckande upptäcks 

(DeAngelo, 1981). Enligt DeAngelo (1981) anses stora revisionsbyråer därför var mera 

oberoende och därmed också ha högre revisionskvalitet. Hot mot revisorns oberoende 

 
1 Big 4-revisionsbyrå syftar på de fyra revisionsbyråer som dominerar revisionsbranschen i 

världen. Dessa byråer är: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young och KPMG. (The 
Big 4 Accounting Firms, 2020) 
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motverkas även av möjligheten att revisorn blir stämd eller förlorar sitt rykte (Tepalagul 

& Lin, 2015). 

Om en kund köper stora mängder tjänster utöver revisionstjänster av sin revisor stärks 

det ekonomiska bandet mellan revisorn och kunden, vilket hotar oberoendet (Tepalagul 

& Lin, 2015). Många länder har därför valt att begränsa mängden tjänster utöver 

revisionstjänster en kund kan köpa av sin revisor (Francis, 2004). Tjänster utöver 

revisionstjänster kan till exempel vara skatterådgivning, juridiska tjänster och andra 

typer av konsulttjänster. I Finland begränsas vilka tjänster en revisor får erbjuda till sin 

kund, samt maximibeloppet av tjänster utöver revisionstjänster i EU lagstiftningen 

(Revisionslagen 1141/2015). Samtidigt kan dock en revisor som erbjuder andra tjänster 

utöver revisionstjänster till en kund lära känna företaget och dess verksamhet bättre, 

vilket kan bidra till en effektivare revision (Tepalagul & Lin, 2015). 

Det råder motstridiga åsikter om hur längden på kundförhållandet mellan revisorn och 

företaget påverkar revisionskvaliteten. Å ena sidan, kan ett långt kundförhållande leda 

till att revisorn utvecklar en när relation till företagsledningen och därmed blir mera 

villig att fatta beslut som är i företagsledningens intresse, vilket minskar 

revisionskvaliteten (Tepalagul & Lin, 2015). Om revisorn under ett långt 

kundförhållande byggt upp en nära relation till företagsledningen, förlorar revisorn sin 

professionella skepsis och oberoende, vilket företagsledningen kan dra nytta av (Arel et 

al., 2005). Enligt revisionslagen (1141/2015) är det därför viktigt att revisorn förblir 

objektiv och behåller sin yrkesmässiga kriticism. Å andra sidan, utvecklar revisorn 

kundspecifik kunskap om företaget och dess verksamhet under kundförhållandets gång 

(Tepalagul & Lin, 2015). Enligt detta argument skulle revisionskvaliteten alltså öka med 

tiden, då revisorn lär känna företaget bättre (Tepalagul & Lin, 2015). För en effektiv 

revision krävs även att revisorn har en bra relation till företagsledningen (Arel et al., 

2005). Företagsledningen måste kunna lita på revisorn för att kunna dela information 

och diskutera problem i företaget (Arel et al., 2005). Att bygga upp en sådan relation 

kräver enligt Arel et al. (2005) tid. Eftersom forskningen angående längden på 

kundförhållandet för revisor är starkt knuten till forskning om revisionsbyte kommer 

detta diskuteras närmare i kapitlet om tidigare forskning, det vill säga kapitel 3.  

Arel et al. (2005) lyfter även upp andra situationer som kan hota revisorns oberoende då 

revisorn och företagsledningen jobbar nära varandra under revisionen. Revisorn kan till 

exempel se företaget som en framtida arbetsgivare (Arel et al., 2005). 

Revisionskvaliteten hotas om företagets personal består av en tidigare revisor eller om 
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den nuvarande revisorn hoppas få en anställning hos kunden. (Arel et al., 2005) Detta 

beror på att det finns en risk att förhållandet mellan revisionsbyrån och dess tidigare 

anställda minskar revisorns objektivitet och skepsis (Francis, 2004). Ytterligare, har den 

tidigare anställda kunskap om revisionsbyråns revisionsmetoder och kan därför lättare 

bedra den nuvarande revisorn (Francis, 2004). 

2.2.3 Övriga faktorer som påverkar revisionskvaliteten 

Revisionskvaliteten är alltså beroende av flera faktorer som alla samspelar och påverkar 

varandra. För att enklare kunna beskriva vilka faktorer som påverkar revisionskvaliteten 

utvecklade Duff (2004) en modell. Denna modell är känd under namnet Auditqual 

modellen. Duff’s (2004) modell illustreras i figur 1 nedan.  

Figur 1 Auditqual modellen 

 

Källa: Duff 2004, s. 77. 

Enligt Auditqual modellen kan revisionskvalitet delas in tekniskkvalitet och 

servicekvalitet. Den tekniska kvaliteten är beroende av revisorns kompetens och 

oberoende. För att en revisor ska anses ha hög tekniskkvalitet är det viktigt att revisorn 

har teknisk kunskap, bra omdöme och integritet. Samtidigt, bör revisorn vara sträng och 

objektiv och kunna utrycka sina åsikter självständigt och oberoende av kundens åsikter. 

God servicekvalitet syftar däremot mera på revisorns förmåga att kunna anpassa sig till 

kundens behov, bidra med mervärde för kunden utöver själva revisionstjänsten, 
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sympatisera med kunden och de utmaning kunden står inför, samt ha effektiva system 

för att kunna leverera bra kundservice. Den tekniska kvaliteten kan ibland vara i konflikt 

med servicekvaliteten. Det kan till exempel vara svårt för en revisor att sympatisera med 

en kund som bryter mot låneavtal. (Duff, 2004, s. 3-4) 

Även Kenchel et al. (2013) ville med sin undersökning skapa ett ramverk för vilka 

faktorer som påverkar revisionskvaliteten. De analyserar tidigare forskning inom 

området och byggde upp ett balanserat styrkort för att förklara vilka faktorer som 

påverkar revisionskvaliteten.  Dessa faktorer illustreras i figur 2 nedan. 

Figur 2 Faktorer som påverkar revisionskvaliteten  

 

Källa: Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik, & Velury 2013, s. 404. 

Styrkortet innehåller både finansiella och icke-finansiella mått och alla faser är länkade 

till varandra, vilket innebär att en förbättring inom ett område kan leda till förbättring 

inom andra områden. Till exempel, leder mera träning av revisorerna till en förbättrad 

revisionsprocess, vilket i sin tur leder till bättre revisionsresultat. De individuella 

egenskaperna hos revisionsteamet kallar Knechel et al. (2013) för inputs. Dessa påverkar 

den slutliga resvisionskvaliteten och revisorerna bör därför sträva efter att ha hög 

kunskap och expertis om företaget och dess bransch, samt hög professionell skepsism. 

Däremot kan incentiv att behålla företag som kund, samt ekonomiska påtryckning inom 
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byrån förvränga revisorns omdöme och därmed försämra revisionskvaliteten. (Knechel 

et al., 2013)  

Inget företag är det andra likt. Varje företag har en unik affärsplan, företagsledning och 

risknivå. På grund av detta kan inte heller revisionsarbete vara indetiskt för varje 

revisionskund. Det krävs därför att revisorn i varje enskillt fall använder sitt omdöme för 

avgöra hur revionsprocessen ska se ut för kunden. Detta ökar samtidigt osäkerheten i 

revisionsprocessen, eftersom revisorns omdöme påverkas av olika typer av kognitiva 

biaser. För att minska osäkerheten i revisionsarbetet bör revisorn på ett effektivt sätt 

uppskatta vilka specifika risker en kund har. På basen av risknivån hos kunden 

bestämmer revisorn hur mycket arbetstid som krävs för revisionen, vilka typer av test 

som utförs, samt hur mycket personal som krävs för att utföra revisionen. Vilken typ av 

analysmetod revisorn väljer att använda påverkar riskbedömningen samt sannolikheten 

av revisorn upptäcker fel i de finansiella rapporterna. Hur revisionsprocessen ser ut är 

även beroende revisionsbyråns revisionsmetoder. Dessa metoder hjälper revisorn att 

samla in och utvärdera revisionsbevis och minskar därmed osäkerheten i 

revisionsarbetet. Men om revisorn litar för mycket på byråns revisionsmetoder och 

system ökar risken att revisorn inte upptäcker företagsspecifika problem, vilket i sin tur 

minskar revisionskvaliteten. Under revisionsprocessen förekommer ofta förhandlingar 

mellan revisorn och kunden gällande, bland annat, informationen i och presentationen 

av de finansiella rapporterna. Både revisorspecifika och kundspecifika egenskaper 

påverkar resultatet av förhandlingarna och därmed också revisionskvaliteten. Slutligen, 

har kvalitetskontroll och genomgång av revisionen, under eller efter revisionen, stor 

inverkan på revisionskvaliteten. (Knechel et al., 2013) 

Knechel et al. (2013) diskuterar även hur revisionskvaliteten kan avspeglas i utfallen eller 

själva produkterna av revisionen, det vill säga kvaliteten på de finansiella rapporterna, 

samt revisionsberättelsen. Utfallen av revisionen innehåller i regel osäkerheter och 

revisionskvaliteten är svår att direkt mäta (Knechel et al., 2013). Hur revisionskvaliteten 

mäts diskuteras närmare i kapitel 2.2.5.  

Revisionskvaliteten påverkas även av i vilket sammanhang och under vilka förhållanden 

revisionen görs (Knechel et al., 2013). Till exempel, kan storleken på revisionsbyrån 

påverkar revisionskvaliteten. I regel anses Big 4-revisionsbyråer ha högre 

revisionskvalitet, bland annat eftersom de har mera resurser och branschspecifik 

kunskap (Knechel et al., 2013). Revisionskvaliteten är även väldigt beroende av 

lagstiftning och vilka potentiella straff en revisor som missköter sig kan tänkas få 
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(Francis, 2004). Revisorer är i regel mera konservativa i länder vars lagstiftning i hög 

grad skyddar intressenter och investerare (Francis, 2004). 

Knechel et al. (2013) avslutar sin artikel med att definiera god revisionskvalitet som 

resultatet av en revision med väldesignad revisionsprocess, utförd av en utbildad revisor 

med rätt motivation, som förstår osäkerheten förknippad med revisionen och anpassar 

sig enligt varje unik kund. God revisionskvalitet är däremot något vi uppfattar och inte 

direkt observerar (Knechel et al., 2013). 

2.2.4 Olika uppfattningar om revisionskvalitet 

Alla intressenter av de finansiella rapporterna, det vill säga användare, revisorer, 

myndigheter och samhället, har olika uppfattning om vad som anses vara god 

revisionskvalitet (Knechel et al., 2013). Det har gjorts ett flertal studier om hur 

revisionskvaliteten uppfattas av olika intressentgrupper. Några av de mest framstående 

studierna diskuteras nedan. De intressentgrupper som vanligtvis undersöks är 

användarna av de finansiella rapporterna, bland andra aktieägare, långivare och 

journalister, de som framställer de finansiella rapporterna, det vill säga företagets 

ledning, och de som granskar rapporterna, det vill säga revisorerna. 

De som framställer de finansiella rapporterna, alltså företagets ledning, anser att 

kvaliteten på servicen som revisorn ger är en viktig del av revisionskvaliteten (Duff, 

2004, s. 105). Revisorns oberoende anses i regel inte vara så viktig för denna grupp 

(Warming-Rasmussen & Jensen, 1998). Däremot, anser företagets ledning att det är 

viktigt att följa de allmänt accepterade revisionsstandarderna och att revisorn kan 

anpassa sig efter företagets behov (Carcello, Hermanson, & McGrath, 1992).  

Jämfört med företagets ledning, anser revisorerna att det är viktigt med en skeptisk 

attityd, medan att följa de allmänt accepterade revisionsstandarderna och att ha högt 

ansedda personer i revisionsteamet inte anses vara viktigt för revisionskvaliteten 

(Carcello et al., 1992). Revisorer tenderar att värdesätt teknisk kvalitet före 

servicekvalitet (Duff, 2004, s. 105). Revisorerna ansåg inte heller att öppenhet och 

kunskap om industrin är särskilt viktig för revisionskvaliteten (Warming-Rasmussen & 

Jensen, 1998). 

Användarna av de finansiella rapporterna anser däremot att öppenhet och kunskap om 

industrin är viktig för revisionskvaliteten (Warming-Rasmussen & Jensen, 1998). 

Användarna ansåg inte heller att det är viktigt att ha högt ansedda personer i 
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revisionsteamet, men att det är viktigt att följa de allmänt accepterade 

revisionsstandarderna (Carcello et al., 1992). Slutligen lägger användarna av de 

finansiella rapporterna inte heller stor vikt vid god servicekvalitet, utan anser att den 

tekniska kvaliteten av revisionen är viktigare (Duff, 2004, s. 105). 

Att de olika intressentgrupperna uppfattar revisionskvaliteten olika tyder på att de även 

har olika uppfattning om vad revisorns roll i samhället bör vara. De externa 

intressenterna vill att revisorn ska fungera som en agent för allmänheten, medan 

företagets ledning vill att revisorn ska vara en privat agent för företagsledningen 

(Warming-Rasmussen & Jensen, 1998). Trots olikheterna som diskuterats ovan är de 

olika intressentgrupperna ändå enade om att det är viktigt att revisorn är kunnig, har ett 

bra rykte och att mängden tjänster utöver revisionstjänster inte påverkar 

revisionskvaliteten negativt (Duff, 2004, s. 107). 

2.2.5 Hur mäts revisionskvaliteten? 

Forskarna har inte lyckats enas om hur man bör mäta revisionskvaliteten (Hussein & 

MohdHanefah, 2013). Det finns både direkta och indirekta mått på revisionskvalitet 

(Chadegani, 2011). Chadegani (2011) lyfter fram resultatet av myndigheters 

kvalitetsgranskningar av revisorn och de finansiella rapporternas överensstämmelse 

med de allmänt accepterade redovisningsprinciperna som exempel på direkta mått på 

revisionskvaliteten. Direkta mått på revisionskvaliteten förknippas med utmaningar 

inom forskningen, eftersom resultaten ofta är svåra att generalisera och det kan vara 

svårt att få tag på tillräckligt med data (Chadegani, 2011). Det är därför vanligare att 

indirekta mått på revisionskvaliteten används inom forskningen (Chadegani, 2011). 

Även Knechel et al. (2013) förespråkar indirekta mått på revisionskvaliteten, eftersom 

de produkter som revisionen resulterar i, det vill säga revisionsberättelsen, de finansiella 

rapporterna och granskningar av revisionsbyråerna, är osäkra och svåra att direkt 

observera. Ett vanligt indirekt mått på revisionskvaliteten är att mäta kvaliteten på de 

finansiella rapporterna eller resultatkvaliteten (Knechel et al., 2013). Knechel et al. 

(2013) lyfter fram godtyckliga periodiseringar och redovisningskonservatism som de två 

vanligaste indirekta måtten på revisionskvalitet. Forskningen har visat att det finns ett 

negativt samband mellan mängden godtyckliga periodiseringar och faktorer som 

påverkar revisionskvaliteten positivt (Knechel et al., 2013). Det finns flera olika mått på 

godtyckliga periodiseringar, men de inom forskningen vanligast förekommande måtten 

är Jones-modellen och modifierade Jones-modeller (Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995). 
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I den ursprungliga Jones-modellen kontrolleras effekterna av förändringar i företagets 

finansiella situation på mängden godtyckliga periodiseringar (Dechow et al., 1995). 

Forskningen har visat att högre redovisningskonservatism har ett positivt samband med 

faktorer som påverkar revisionskvaliteten positivt, så som längden på kundförhållandet 

och storleken på revisionsbyrån (Knechel et al., 2013). 

Ett annat sätt att mäta revisionskvaliteten på är genom att granska revisionsberättelsen. 

Detta kan göras genom att undersöka om det finns felaktiga uttalanden in 

revisionsberättelsen. Ett felaktigt uttalande skulle tyda på låg revisionskvalitet. 

Vanligtvis kollar forskarna på uttalandet om företagets fortlevnad (going concern). Det 

kan förekomma två olika typer av felaktigt uttalande om företagets fortlevnad, typ 1 och 

typ 2 fel. Typ 1 fel innebär att revisorn ger ett uttalande om att företagets fortlevnad inte 

kan garanteras för ett företag som senare inte får ekonomiska svårigheter eller inte går i 

konkurs. Motsatt, innebär ett typ 2 fel att revisorn inte ger ett uttalande om oro för 

företagets fortlevnad, där företag senare drabbas av ekonomiska svårigheter eller går i 

konkurs. Båda typerna av fel är ett misslyckande från revisorn och innebär därmed låg 

revisionskvalitet. (Francis, 2004) 

Låg revisionskvalitet kan även mätas genom att kolla på antal korrigeringar av sina 

uttalanden en revisor tvingas göra eller antalet rättsfall som inletts mot revisionsbyrån. 

Hög revisionskvalitet skulle innebära att revisorn sällan tvingas korrigera sina 

uttalanden, samt att revisionsbyrån inte blir stämd. För att en revisionsbyrå ska stämmas 

kräv till exempel att det går att bevisa att revisionen inte följt de allmänt accepterade 

revisionsstandarderna. (Knechel et al., 2013) 

I den här avhandlingens empiriska undersökning kommer både godtyckliga 

periodiseringar och revisionsberättelsen användas som mått på revisionskvaliteten. 

Båda metoderna diskuteras närmare i kapitel 4. 

2.3 Frivilligt revisionsbyte 

Att ett företag byter revisor kan bero på flera olika faktorer. Man delar generellt in 

revisionsbyten i tre olika kategorier: revisionsbyte initierat av revisorn eller 

revisionsbyrån, revisionsbyte initierat av revisionskunden eller obligatoriskt 

revisionsbyte (Stefaniak et al., 2009). Eftersom den här avhandlingen behandlar 

frivilliga revisionsbyten bland privata aktiebolag kommer endast de två första typerna av 

revisionsbyten behandlas i detta kapitel.  
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En revisor kan välja att inte acceptera en kund eller att säga upp ett kundförhållande. 

Stefaniak et al. (2009) sammanfattar i sin artikel den mest framstående forskningen 

inom revisionsbyte och konstaterar att de främsta orsakerna till att en revisor väljer att 

säga upp ett kundförhållande är: kundens karaktär, revisionsbyråns juridiska ansvar 

eller lönsamhet. Forskningen visar att revisorer oftare säger upp kundförhållanden där 

företagets revisionskommitté eller styrelse förlorat sitt oberoende eller om företaget har 

ekonomiska svårigheter och hotas av konkurs. Om det finns en överhängande risk att 

revisorn kommer bli stämd ökar även sannolikheten att revisorn väljer att säga upp 

kundförhållandet, samt om kundförhållandet inte längre är ekonomiskt lönsamt. 

(Stefaniak et al., 2009) 

Ett företag kan välja att byta revisor på grund av många olika orsaker. Dessa orsaker 

brukar kategoriseras i två olika kategorier beroende på det underliggande motivet till 

bytet (Davidson et al., 2006). Dessa motiv är endera opportunistiska eller 

affärsrelaterade (Stefaniak et al., 2009). Orsakerna till att ett företag väljer att byta 

revisor kan placeras ut på en skala beroende på vilken det underliggande motivet är, 

vilket illustreras av Davidson et al. (2006) i figur 3 nedan.  

Figur 3 Motiv till byte av revisor 

 

Källa: Davidson, Jiraporn, & DaDalt 2006, s. 71. 

På vänstra sidan av skalan finner man rättfärdiga orsaker till revisionsbyte (Davidson et 

al., 2006). Dessa orsaker förbättrar företagets prestanda genom att, till exempel, skära 

ner på revisionskostnader eller förbättra företaget image genom att byta till en revisor 

med bättre rykte (Davidson et al., 2006). Även Stefaniak et al., (2009) lyfter fram högra 

revisionskostnader som ett underliggande motiv till att företag väljer att byta revisor för 
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att skära ned på kostnaderna. Många revisionsbyråer tar lägre revisionsarvoden i början 

av ett kundförhållande för att locka till sig nya kunder (Stefaniak et al., 2009). Stefaniak 

et al. (2009) menar att detta kan motivera företag att med några års mellanrum byta 

revisor för att hålla ner revisionskostnaderna. En annan orsak till varför företag väljer 

att byta revisor är revisorns karaktär (Stefaniak et al., 2009). Företag väljer ofta att byta 

till revisorer som är branschspecialister och som har ett bra rykte (Stefaniak et al., 2009). 

Om företagets ledning anser att revisorn inte sköter deras kundförhållande kan 

företagsledningen välja att byta revisor (Fontaine, Letaifa, & Herda, 2013). Fontaine et 

al. (2013) understryker vikten av att revisorn finns tillgänglig för företagsledningen och 

erbjuder god kundservice. Ett bra kundförhållande kan till och med kompensera för höga 

revisionskostnader (Fontaine et al., 2013). Företagsledningen kan även välja att byta 

revisor om ledningen och revisorn är oense om tillämpningen en 

redovisningsstandarederna eller om företagsledningen anser att revisorn är för 

konservativ (Stefaniak et al., 2009). 

På högra sidan av figur 3 finner man orsaker till revisionsbyte som är motiverade av 

företagsledningens önskan att säkra sin egen ställning (Davidson et al., 2006). Davidson 

et al. (2006) menar att företagsledningen i dessa fall väljer en revisor av lägre kvalitet för 

att dra nytta av slappare rapporteringskrav och på så vis lättare kunna få företagets 

ekonomiska ställning och resultat att se bättre ut. Därför ökar ett företags nivå på 

resultatmanipulering i regel efter att företaget bytt revisor på grund av opportunistiska 

motiv (Davidson et al., 2006). Att byta revisor för att få ett bättre revisionsutlåtande eller 

mildare granskning av företags resultat kallas för opinion shopping (Stefaniak et al., 

2009). Tidigare forskning har visat att företag med större sannolikhet väljer att byta 

revisor efter att ha fått en oren revisionsberättelse jämfört med företag som fått en ren 

revisionsberättelse (Stefaniak et al., 2009). Detta fenomen undersöks även i den här 

avhandlingens empiriska undersökning och diskuteras därför närmare i kapitel 3.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Syftet med avhandlingens empiriska undersökning är att undersöka om sannolikheten 

att ett företag väljer att byta revisor ökar efter att ha fått en oren revisionsberättelse, samt 

hur bytet av revisor påverkar revisionskvaliteten. Undersökningen görs på finska privata 

aktiebolag. Det finns inga enskilda studier som undersökt dessa samband, så för att få 

en helhetsbild av den tidigare forskningen inom området måste forskning från flera olika 

områden pusslas ihop. Däribland, forskning om kvaliteten på finansiella rapporter för 

privata bolag, frivilligt byte av revisor och effekten på revisionskvaliteten, hur 

revisionskvaliteten påverkas av kundförhållandets längd, samt revisionsuttalanden vid 

revisorbyte. Tidigare forskning från de olika områdena presenteras nedan och 

sammanfattas sedan i hypotesframställningen inför den empiriska undersökningen. 

3.1 Privata aktiebolag och kvaliteten på deras finansiella rapporter 

Trots att majoriteten av aktiebolagen är privata och har stor ekonomisk betydelse finns 

det relativt lite forskning på privata bolag (Ball & Shivakumar, 2005). Ball och 

Shivakumar (2005) menar att en av orsakerna till brist på forskning är att 

datatillgängligheten för privata aktiebolag är sämre än för publika aktiebolag. 

Burgstahler, Hail och Leuz (2006) är en av de få undersökningar som gjorts på privata 

bolag. De undersökte om nivån på kvaliteten av de finansiella rapporterna skiljer sig 

mellan privata och publika aktiebolag i Europa. Resultat i studien visar att privata 

aktiebolag i regel använder sig av mer resultatmanipulering än publika aktiebolag, vilket 

tyder på en lägre kvalitet på de privata bolagens finansiella rapporter. Författarna menar 

att resultatet tyder på att aktiemarknaden i första hand gör de finansiella rapporterna 

mer informativa, endera genom att skapa incentiv för företagen att öka kvaliteten på de 

rapporterade intäkterna eller genom att hindra privata bolag med låg kvalitet på de 

finansiella rapporterna från att bli publika aktiebolag. Även Ball och Shivakumar (2005) 

anser att efterfrågan på god kvalitet på de finansiella rapporterna är lägre för privata 

bolag än för publika bolag. Privata aktiebolag kommunicerar oftare privat med sina 

intressenter, vilket minskar behovet att publicera finansiella rapporter av god kvalitet 

(Ball & Shivakumar, 2005). Enligt Ball och Shivakumar (2005) leder detta till att privata 

bolags finansiella rapporter oftare är av lägre kvalitet och mindre användbara för deras 

intressenter. Ball och Shivakumar (2005) gjorde sin undersökning på privata och publika 

aktiebolag från Storbritannien. Undersökningen visade även att publika aktiebolag i 

regel anlitar Big 5 revisionsbyråer, medan majoriteten av de privata aktiebolagen anlitar 

mindre revisionsbyråer. Chaney, Jeter och Shivakumar (2004) drog samma slutsats. I 
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Storbritannien väljer majoriteten av de privata aktiebolagen att anställa mindre 

revisionsbyråer, eftersom det är det kostnadseffektivare alternativet (Chaney et al., 

2004). För privata aktiebolag är Big 5 revisionsbyråer i regel dyrare än mindre 

revisionsbyråer (Chaney et al., 2004). 

Van Tendeloo och Vanstraelen (2008) undersökte om Big 4 revisionsbyråer har högre 

revisionskvalitet än mindre revisionsbyråer för europeiska privata aktiebolag. 

Undersökningen visade att privata aktiebolag som revideras av Big 4 revisionsbyråer 

använder sig mindre av resultatmanipulering än privata aktiebolag reviderade av mindre 

revisionsbyråer. Resultatet gällde dock endast för länder där redovisningslagstiftningen 

har en stark anknytning till skattelagstiftningen.  Finland klassificeras som ett land där 

redovisningslagstiftningen är strakt anpassad till skattelagstiftningen och vars juridiska 

system har hög kvalitet och är effektivt. I Finland är investerarna även relativt bra 

skyddade och har möjlighet att stämma företaget eller revisorn om informationen i de 

finansiella rapporterna är vilseledande (0,66 enligt La Porta et al. (2006) indexet). I 

länder där redovisningslagstiftningen är starkt anknuten till skattelagstiftningen är 

skattemyndigheter beroende av de finansiella rapporterna för att beräkna företagens 

inkomstskatt. Skattemyndigheterna kan således anses vara en direkt intressent av de 

finansiella rapporterna. I dessa länder granskas de finansiella rapporterna därför 

noggrannare, vilket ökar chanserna att revisionsmisslyckanden upptäcks. Om ett 

revisionsmisslyckande av en Big 4 revisor upptäcks riskerar byråns rykte att skadas mera 

än om motsvarande fel upptäcks för en mindre revisionsbyrå. Detta förklarar varför 

revisionskvaliteten för Big 4 revisionsbyråer är högre än för mindre revisionsbyråer i 

länder där redovisnings- och skattelagstiftningen är strakt anknutna. I likhet med 

Burgstahler et al. (2006) finner Van Tendeloo och Vanstraelen (2008) att privata bolag 

använder sig mindre av resultatmanipulering i länder med starkt juridiskt system, så 

som Finland. Ett effektivt juridiskt system med straffrättsliga påföljder skapar således 

incentiv för företagsledningen att minska användningen av resultatmanipulering. (Van 

Tendeloo & Vanstraelen, 2008) 

3.2 Byte av revisor och revisionskvaliteten 

På grund av bristen på forskning om privata aktiebolag är majoriteten av forskningen 

som presenteras nedan gjorde på publika aktiebolag. Eftersom kvaliteten på de 

finansiella rapporterna skiljer sig mellan privata och publika aktiebolag, kan man inte 

direkt generalisera forskning gjord på publika aktiebolag till privata aktiebolag. Däremot 
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kan forskning gjord på publika aktiebolag ge en hänvisning på vad motsvarande 

forskning på privata aktiebolag skulle ge för resultat.  

Cassell, Hansen, Myers och Seidel (2020) är en av de få forskare som undersökt hur 

revisionskvaliteten påverkas av byte av revisor. De undersökte huruvida 

revisionskvaliteten varierar beroende på tidpunkten i räkenskapsperioden företaget 

byter revisor. I undersökningen mäts revisionskvaliteten med hjälp av felaktigheter i de 

finansiella rapporterna som revisorn senare varit tvungen att korrigera. Resultatet visade 

att överlag är revisionskvaliteten samma för företag som bytt revisor i början av 

räkenskapsperioden och företag som haft samma revisor hela räkenskapsperioden. 

Däremot minskar revisionskvaliteten signifikant för företag som byter revisor i slutet av 

räkenskapsperioden, jämfört med företag som inte bytt revisor. Därpå följande år är 

revisionskvaliteten inte längre påverkad av revisionsbytet. Till vilken grad 

revisionskvaliteten lider första året efter bytet av revisor beror på revisionskundens 

komplexitet, samt hur mycket tid revisorn har till förfogande för granskningen. 

Revisionskundens komplexitet beror i sin tur av hur mycket tid som krävs för revisorn 

att förstå kundens affärsmodell och bedöma dem kundspecifika risken. Sannolikheten 

för ett sent revisionsbyte ökar om företag har ekonomiska svårigheter, hög skuldsättning, 

revideras av en Big 4 revisionsbyrå eller en revisor som kan anses vara branschspecialist. 

(Cassell et al., 2020) 

Med undantag för Cassell et al. (2020), finns det väldigt lite forskning som direkt mäter 

sambandet mellan revisionsbyte och revisionskvaliteten. Majoriteten av forskningen 

fokuserar på hur längden på ett kundförhållande påverkar revisionskvaliteten. 

Forskning inom det området är ändå relevant för den här avhandlingen, eftersom ett 

kort kundförhållande innebär att företaget nyligen bytt revisor. Man kan därför jämföra 

revisionskvaliteten mellan företag som nyligen bytt revisor (kort kundförhållande) och 

företag som inte bytte revisor (långt kundförhållande).  

Majoriteten av forskarna som undersökt revisionskvaliteten i förhållande till längde på 

kundförhållandet mellan ett företag och dess revisor har dragits slutsatsen att 

revisionskvaliteten i allmänhet är bättre för företag som haft samma revisor en längre 

tid. Däribland, Knechel och Vanstraelen (2007) som undersökte privata aktiebolag i 

Belgien. Syftet med undersökningen var att undersöka sambandet mellan 

revisionskvaliteten och längden på kundförhållandet mellan företaget och dess revisor. 

Författarna mätte revisionskvaliteten med hjälp av revisorns benägenhet att vid behov 

ge ett uttalande om företagets fortlevnad. Resultatet visade att revisionskvaliteten inte 
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minskar ju längre kundförhållandet till revisorn är. Revisorn verkar alltså inte förlora 

sitt oberoende vi långa kundförhållanden. (Knechel & Vanstraelen, 2007) Resterande 

forskning som presenteras är gjord på publika aktiebolag, men majoriteten drar samma 

slutsats som Knechel och Vanstraelen (2007).  

Manry et al., (2008) använde sig av godtyckliga periodiseringar för att mäta nivån på 

revisionskvaliteten för företag med olika långa förhållande till deras revisor. 

Undersökningen visade ett negativt samband mellan mängden godtyckliga 

periodiseringar och längden på kundförhållandet. Revisionskvaliteten var alltså bättre 

för företag med längre kundförhållanden. Sambandet gällde dock endast för mindre 

företag med ett kundförhållande över sju år. Avsaknaden av ett signifikant samband 

mellan mängden godtyckliga periodiseringar och ett kort kundförhållande, tolkar 

författarna som att ett revisionsbyte inte ökar revisionskvaliteten. Det kan till och med 

finnas en risk för att revisionsbytet har en negativ inverkan på revisionskvaliteten de 

första åren efter bytet. (Manry, Mock, & Turner, 2008) Trots att Manry et al.:s (2008) 

undersökning gjordes på publika aktiebolag är resultatet väldigt intressant för den här 

avhandlingen, eftersom privata aktiebolag är mindre än publika aktiebolag och 

undersökningen visade att mindre företags revisionskvalitet är känsligare än större 

företags revisionskvalitet för längden på kundförhållandet till revisorn.  

Myers et al. (2003) undersökte förhållandet mellan längden på kundförhållandet mellan 

företaget och revisorn och kvaliteten på de finansiella rapporterna. Som mått på 

kvaliteten på de finansiella rapporterna använde de bland annat mängden godtyckliga 

periodiseringar. Mängden godtyckliga periodiseringar beräknades med hjälp av Jones 

modellen. Författarna poängterar även att kvaliteten på de finansiella rapporterna 

samtidigt signalerar företagets revisionskvalitet. Undersökningen visade att mängden 

godtyckliga periodiseringar minskade ju längre kundförhållandet varade. Både mängden 

extrema positiva och negativa periodiseringar minskade när kundförhållandet var 

längre. Revisorer verkar alltså hårdare begränsa resultatmanipulering för företag som 

revisorn har haft som kund under en längre tid. (Myers et al., 2003)  

Undersökningen utförd av Jenkins och Velury (2008) gav liknande resultat. De mätte 

däremot kvaliteten på de finansiella rapporterna med hjälp av hur konservativt företaget 

rapporterade sina intäkter. Mera konservativt rapporterade intäkter, indikerar högre 

kvalitet på de finansiella rapporterna och därmed också högre revisionskvalitet. 

Författarna klassificerar ett kort kundförhållande som ett till tre år, ett medellångt 

kundförhållande som fyra till åtta år och ett långt kundförhållande som nio år och längre. 
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Undersökningen visade att företagen med medellångt kundförhållande använde sig av 

mera konservativ rapportering av intäkterna än företag med ett kort kundförhållande till 

revisorn. Den konservativa rapporteringen minskar inte för företag med ett långt 

kundförhållande till sin revisor, det vill säga företag som använt sig av samma revisor i 

minst nio år. Revisionskvaliteten verkar alltså vara lägre för företag som bytt revisor 

inom de närmaste tre åren. (Jenkins & Velury, 2008)  

Även undersökningen utförd av Gul et al. (2009) visade att kvaliteten på de finansiella 

rapporterna är lägre för företag vars kundförhållande till revisorn är kort. Författarna 

definierar ett kort kundförhållande som ett förhållande mellan företag och revisorn som 

varat max fyra år. De använde sig av godtyckliga periodiseringar för att mäta nivån på 

kvaliteten på de finansiella rapporterna och kontrollerade för hur kvaliteten påverkas om 

revisorn är en branschspecialist. Resultatet visade att kvaliteten på företagens finansiella 

rapporter inte påverkas lika negativt om företaget byter till en revisor som kan anses vara 

branschspeciallist. (Gul et al., 2009) 

En stor del av forskarna verkar alltså kunna enas om att byte av revisor kan påverka 

revisionskvaliteten negativt och att ett längre kundförhållande mellan företaget och 

revisorn i regel leder till bättre revisionskvalitet. En tänkbar förklaring till detta är att det 

kan ta en tid för revisorn att lära känna den nya kunden, vilket gör det svårare för 

revisorn att upptäcka felaktigheter i de finansiella rapporterna, men i takt med att 

revisorn lär känna företag och dess affärsmodell ökar revisionskvaliteten (Gul et al., 

2009). Chi och Huang (2005) håller med om att det är viktigt att revisorn känner 

företaget för att de finansiella rapporterna ska vara av god kvalitet, men en för nära 

bekantskap hotar revisorns oberoende och därmed också kvaliteten på de finansiella 

rapporterna och revisionen. Undersökningen visade att gränser går vid ungefär fem år. 

Upp till fem år efter revisionsbytet ökar revisionskvaliteten i takt med längden på 

kundförhållandet då revisorn ännu lär känna företaget. Efter att kundförhållandet varat 

i fem år minskar revisionskvaliteten ju längre kundförhållandet varar eftersom revisorn 

personligen blir bekant med företagsledningen och förlorar sitt oberoende och sin 

professionella skepsis. Författarna använde sig av godtyckliga periodiseringar för att 

mäta revisionskvaliteten. Undersökningen visade ytterligare att revisionskvaliteten inte 

påverkas lika negativt av ett revisionsbyte om företag endast byter revisor och inte 

revisionsbyrå. Om företaget endast byter revisor inom revisionsbyrån blir 

inlärningskurvan inte lika brant, eftersom en del av kunskapen om företaget kan föras 

vidare till revisorn inom byrån (Chi & Huang, 2005). Undersökningen visade även att 
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revisorer inom Big 5 revisionsbyråer verkar vara bättre på att under en kortare tid lära 

känna företaget. Om ett företag byter revisor till en revisor från en mindre revisionsbyrå 

kan revisionskvaliteten därmed vara lägre de första åren efter bytet jämfört med 

omföretaget bytt till en revisor från en Big 5 revisionsbyrå (Chi & Huang, 2005). Att 

revisionskvaliteten är en funktion av revisorns kunskap om företaget och revisorns 

oberoende, förklarar även resultatet i undersökningen gjord av Davis et al. (2009). 

Undersökningen visade att mängden godtyckliga periodiseringar ökar ju kortare ett 

kundförhållande är, samt om kundförhållandet är över femton år. Revisionskvaliteten 

påverkas alltså negativt av ett frivilligt byte av revisor eller om kundförhållandet till 

revisorn varar över femton år (Davis et al., 2009). 

Även Carey och Simnett (2006) håller med Chi och Hunag (2005) att revisorns 

oberoende hotas av ett långt kundförhållande och att revisionskvaliteten därmed blir 

lägre för företag som har ett långvarigt kundförhållande till sin revisor. Carey och 

Simnett (2006) använde sig av tre olika mått på revisionskvaliteten: revisorns 

benägenhet att vid behov ge ett uttalande om företagets fortlevnad, mängden godtyckliga 

periodiseringar av rörelsekapitalet (AWCA) och företagets benägenhet att nå och slå 

marknads- och resultatmål. Resultatet visade att revisionskvaliteten var sämre för 

företag med ett kundförhållande till revisorn på över sju år. Revisionskvaliteten 

minskade mera för företag som anlitat en revisor från en mindre revisionsbyrå jämfört 

med företag som anlitat en revisor från en Big 6 revisionsbyrå (Carey & Simnett, 2006). 

3.3 Opinion shopping 

På grund av bristen på data om enskilda revisorer, fokuserar majoriteten av forskningen 

om opinions shopping på företag som bytt revisionsbyrå efter att ha fått en oren 

revisionsberättelse i hopp om att få ett mera fördelaktigt revisionsuttalande av den nya 

revisionsbyrån. Bland annat, Chow och Rice (1982) undersökte sambandet mellan en 

oren revisionsberättelse och byte av revisor. Resultatet visade att företag med högre 

sannolikhet byter revisor efter att ha fått en oren revisionsberättelse, jämfört med företag 

som fått en ren revisionsberättelse. Författarna menar att detta bevisar att det 

förekommer opinion shopping försök. Däremot verkar försöken till opinion shopping i 

regel inte lyckas, eftersom undersökningen även visade att företag som byter revisor efter 

en oren revisionsberättelse, jämfört med företag som inte byter revisor efter en oren 

revisionsberättelse, inte har större sannolikhet att få en ren revisionsberättelse följande 

år. Opinion shopping med målet att få en ren revisionsberättelse verkar alltså vara svårt 

att åstadkomma (Chow & Rice, 1982). Även Krishnan och Stephens (1995) fann bevis på 
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att företag med större sannolikhet väljer att byta revisor efter att ha fått ett negativt 

utlåtande av revisorn, än företag som fått rena revisionsberättelser. Men även i den här 

undersökningen saknades bevis på att företagen skulle lyckas med opinion shopping. 

Resultatet visade att den tidigare revisorn och den nya revisorn behandlade företagen 

lika. Företagen som valde att byta revisor efter en oren revisionsberättelse fick inte ett 

bättre revisionsutlåtande av den nya revisorn (Krishnan & Stephens, 1995). Smith (1986) 

finner inte heller bevis för att lyckad opinion shopping skulle vara allmänt 

förekommande bland företag. Undersökningen utfördes som en fallstudie där 

författaren undersökte företag som fått en oren revisionsberättelse och analyserade om 

opinion shopping kan vara orsaken till majoriteten av företagen valde att byta revisor 

efter att ha fått en oren revisionsberättelse. Författaren definierade lyckad opinion 

shopping som fall där den tidigare och den nya revisorn varit av olika åsikt och företaget 

fått en ren revisionsberättelse tack vare bytet av revisor. Av de 139 fall som undersöktes 

kunde författaren endast identifiera fem fall av opinion shopping. På grund av det låga 

antalet fall av opinion shopping i undersökningen, menar författaren att det kan finnas 

andra orsaker till att företagen ofta väljer att byta revisor efter att ha fått en oren 

revisionsberättelse. Bytet av revisor kan till exempel bero på att företagsledningen och 

revisorn har olika åsikter om de frågor som lett till en oren revisionsberättelse (Smith, 

1986). Krishnan (1994) håller med om att företag inte nödvändigtvis väljer att byta 

revisor på grund av att de fått en oren revisionsberättelse. Sannolikheten att företaget får 

en oren revisionsberättelse ökar desto konservativare syn revisorn har på 

redovisningsstandarderna (Krishnan, 1994). Undersökningen visade att företagen som 

väljer att byta revisor ofta har en mer konservativ revisor och väljer därför att byta revisor 

i hopp om att få en mindre konservativ revisor och därmed även ett mera fördelaktigt 

revisionsutlåtande. Författaren menar att resultatet tyder på att opinion shopping 

förekommer bland företagen. Även DeFond och Subramanyam (1998) finner bevis för 

att revisionsbyten kunde motiveras av att revisorn är konservativ. De undersökte 

företags godtyckliga periodiseringar före och efter att de bytt revisor. Resultatet visade 

att företagen i regel hade mer och mer negativa periodiseringar närmare bytet av revisor 

och de negativa periodiseringarna minskar efter bytet. Författarna tolkar resultatet som 

att företagen väljer att byta revisor eftersom den tidigare revisorn är för konservativ. 

Den forskning som presenterats ovan bevisar alltså att företag med större sannolikhet 

väljer att byta revisor efter att ha fått en oren revisionsberättelse än om de fått en ren 

revisionsberättelse. Detta tyder på att det kan finnas försök till opinion shopping bland 

företagen. Däremot finner ingen av de undersökningar som hittills presenterats bevis på 
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att företagen lyckas med sin opinion shopping. Företagen verkar alltså inte få bättre 

revisionsutlåtanden efter att ha bytt revisor jämfört med företag med liknande 

revisionsutlåtanden som väljer att inte byta revisor. Enligt Chow och Rice (1982) kan 

detta bero på att företag som fått en oren revisionsberättelse och väljer att ändå inte byta 

revisor vet att orsaken till den orena revisionsberättelsen kommer vara korrigerad 

följande år. Detta gör att de företag som fått en oren revisionsberättelse men väljer att 

inte byta revisor med större sannolikhet får en ren revisionsberättelse följande år (Chow 

& Rice, 1982). Medan företag som fått en oren revisionsberättelse och väljer att byta 

revisor, med större sannolikhet har större bakomliggande problem till den orena 

revisionsberättelsen och sannolikheten att dessa företag även får en oren 

revisionsberättelse följande år är stor (Chow & Rice, 1982).  

Lennox (2000) kritiserar undersökningsmetoden som använts i den tidigare forskning 

om opinion shopping som presenterats ovan. Han anser att man inte direkt kan använda 

tidigare revisionsutlåtande som indikation för vilket revisionsutlåtande företaget 

kommer få följande år. Istället utvecklade Lennox (2000) en modell för att förutspå 

vilket revisionsutlåtande ett företag skulle ha fått om det fattat motsatt beslut angående 

byte av revisor. Det vill säga, vilket revisionsutlåtande ett företag som fått en oren 

revisionsberättelse och bytt revisor skulle få följande år om företaget istället valt att inte 

byta revisor och tvärtom. På basen av undersökningens resultat kunde författaren dra 

två huvudsakliga slutsatser. För det första, byter företag oftare revisor efter att ha fått en 

oren revisionsberättelse, vilket är i enlighet med den forskning som presenterats ovan. 

För det andra, får företag i regel inte ett bättre revisionsutlåtande efter att ha bytt revisor, 

men företagen fick ett bättre revisionsutlåtande än de skulle fått om de valt att inte byta 

revisor. Lennox (2000) bevisar alltså, i motsatt till den tidigare forskning som 

presenterats ovan, att företag lyckas med sin opinion shopping. Genom att byta revisor 

för företagen alltså med större sannolikhet ett bättre revisions utlåtande följande år, 

jämfört med om samma företag väljer att inte byta revisor (Lennox, 2000). 

Chen et al. (2016) bidrar, i likhet med Lennox (2000), med bevis för att företag lyckas 

med opinion shopping. Till skillnad från den tidigare forskning som presenterats ovan 

gör Chen et al. (2016) undersökningen på revisionsbyten av enskilda revisorer istället för 

byten av revisionsbyråer. Företagen i undersökning kan alltså ha bytt revisor inom 

revisionsbyrån. Undersökningen visar att företag lyckas med opinion shoppingen. Till 

vilken grad företagen lyckas med opinion shoppingen beror på hur viktigt företaget är 

ekonomiskt för revisorn. Undersökningen visade ytterligare att företag som lyckas med 
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opinion shoppingen i regel har mera godtyckliga periodiseringar och därmed också lägre 

kvalitet på de finansiella rapporterna. För de företag som fått ett mera fördelaktigt 

revisionsutlåtande efter att ha bytt revisor är den nya revisorn oftast mindre konservativ 

och ger därför oftare rena revisionsberättelser (Chen et al., 2016). 

3.4 Hypotesframställning 

Företagsledningen gynnas av en ren revisionsberättelse, eftersom företagsledningens 

kompensation kan vara bunden till hur företaget presterar, vilket avspeglas i de 

finansiella rapporterna. En oren revisionsberättelse kan därför fungera som ett incentiv 

för företagsledningen att byta revisor. (Chow & Rice, 1982) Det är därmed troligt att 

företagsledningen oftare väljer att byta revisor till följd av en oren revisionsberättelse än 

en ren revisionsberättelse, vilket även stämmer överens med resultat av majoriteten av 

den tidigare forskningen inom området (Chow & Rice, 1982; Krishnan & Stephens, 1995; 

Lennox, 2000; Chen et al., 2016). I enlighet med detta, ställs följande hypotes: 

H1: Företag byter oftare revisor efter att ha fått en oren revisionsberättelse 

jämfört med en ren revisionsberättelse.  

Om ett företag väljer att byta revisor på grund av en oren revisionsberättelse från den 

tidigare revisorn är målet med revisorsbytet i regel att den nya revisorn ger en ren 

revisionsberättelse, vilket klassificeras som opinion shopping. (Davidson et al. 2006) 

Om den nya revisorn ger en ren revisionsberättelse, trots att företagets omständigheter 

inte förändrats, har revisionskvaliteten minskat. Detta är möjligt eftersom 

revisionskvaliteten kan variera mellan enskilda revisorer (Gul, Wu, & Yang, 2013). 

Företag kan alltså genom att byta revisor få lägre revisionskvalitet och mera gynnsamma 

revisionsutlåtanden. Majoriteten av den tidigare forskningen har däremot inte funnit 

bevis för att företag lyckas med opinions shopping (Chow & Rice, 1982; Krishnan & 

Stephens, 1995; Smith, 1986). På basen av detta, ställs följande hypotes: 

H2: Att byta revisor leder inte till att företagen för en ren revisionsberättelse.  

Att ett företags sannolikhet att få en ren revisionsberättelse genom att byta revisor inte 

ökar, skulle innebära att revisionskvaliteten inte försämras i och med revisorsbytet. 

Tidigare forskning har dock visat att ett byte av revisor kan påverkar revisionskvaliteten 

både positivt och negativt. Majoriteten av forskarna anser ändå att revisionskvaliteten i 

regel är lägre i början av ett kundförhållande (Manry et al., 2008; Myers et al., 2003; 

Jenkins & Velury, 2008; Gul et al., 2009). Ett byte av revisor kunde alltså påverka 
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revisionskvaliteten negativt, eftersom det tar tid för revisorn att lära känna företaget och 

dess verksamhet (Chi & Huang, 2005). I enligheten med resultaten i majoriteten av 

forskningen inom området är avhandlingens tredje hypotes därmed: 

H3: Ett revisorsbyte leder till försämrad revisionskvalitet. 

Davidson et al. (2006) argumenterar att företag som använder sig av opinion shopping 

inte enbart strävar efter en ren revisionsberättelse från den nya revisorn. Ett alternativt 

mål kan vara att den nya revisorn är mindre konservativ och därmed tillåter mera 

aggressiv resultatmanipulering (Davidson et al. 2006). En oren revisionsberättelse kan 

innebära ett företagsledningen och revisorn är oense om hur konservativt företagets 

resultat ska rapporteras (Krishnan, 1994). Krishnan (1994) menar därmed att företagen 

lyckas med sin opinion shopping om den nya revisorn tillåter mera aggressiv 

resultatmanipulering. En oren revisionsberättelse följt av ett revisorsbyte, som 

resulterar i att företaget tillåts ha en högre grad resultatmanipulering skulle därmed 

innebära lyckad opinion shopping, även om företagets revisionsberättelse inte är ren 

med den nya revisorn. Krishnan (1994) fann bevis för att den här typen av opinion 

shopping förekommer. Avhandlingens sista hypotes blir således. 

H4: Revisionskvaliteten minskar året efter ett revisorsbyte om företaget fick en 

oren revisionsberättelse av den tidigare revisorn året innan bytet.  

Avhandlingens fyra hypoteser testas i den empiriska undersökningen. Metoden för den 

empiriska undersökningen presenteras i följande kapitel. 
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4 METOD 

I detta kapitel beskrivs undersökningsmetoden som används för att testa avhandlingens 

hypoteser. Undersökningen görs som en kvantitativ studie, eftersom syftet med 

undersökningen är att undersöka sambandet mellan oren revisionsberättelse och 

revisorsbyte, samt revisionskvalitet och revisorsbyte. När orsakssamband undersöks är 

en kvantitativ studie det vanligast och mest lämpade angreppssättet. I det här kapitlet 

beskrivs hur data till undersökningens sampel har samlats in, samt vilken typ av data 

som ingår i undersökningen. Avslutningsvis presenteras de test som kommer göras för 

att testa hypoteserna. 

4.1 Sampel och datainsamling 

Avhandlingens empiriska undersökning görs på sekundära data, som samlats in från 

databaserna Voitto+ och Orbis. Undersökningen är kvantitativ och baserar sig endast på 

data insamlad från databaser. Samplet består av finska privata aktiebolag, som är 

revisorspliktiga enligt revisionslagen (1141/2015) eller ej revisionspliktiga men med 

revisor. Från databasen Voitto+ fås namnet på företagens revisor, revisionsutlåtande och 

mängden totala periodiseringar för åren 2009–2018. Det preliminära samplet av 

relevanta företag från Voitto+ består av 142 423 företag och 616 111 enskilda 

observationer. Det preliminära samplet delas med hjälp av Microsoft Excel i två grupper: 

företag som bytt revisor och företag som inte bytt revisor. 

Undersökningen kommer att analysera revisionskvaliteten två år före bytet, samt två år 

efter bytet. Den modifierade Jones-modellen, som används för att beräkna 

revisionskvaliteten, kräver data från ett år innan undersökningsåret (Dechow et al., 

1995). På grund av detta samlas fem år av data in för företagen som bytt revisor. I 

enlighet med metoden tillämpad av  DeFond och Subramanyam (1998), bör dessa företag 

även ha haft samma revisor minst två år innan bytet, samt behållt den nya revisorn minst 

två år efter bytet. På så vis förhindras analysperioderna från att överlappa varandra 

(DeFond & Subramanyam, 1998). Samplet med företag som inte bytt revisor används 

som en jämförelsegrupp. Till denna grupp hör företag som haft samma revisor minst fyra 

år under perioden 2009–2018. Jämförelsegruppen används vid chi-square testen i 

enlighet med metoden tillämpad av Chow och Rice (1982), samt vid de multipla 

regressionerna i enlighet med metoden tillämpad av DeFond och Subramanyam (1998). 

Dessa modeller beskrivs närmare senare i kapitlet. 
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För de två grupperna av företag, det vill säga företag som bytt revisor och företag som 

inte bytt revisor, samlas övrig data och finansiella data in från databasen Orbis. Bland 

annat, företagets bransch, omsättning, totala tillgångar, skulder och ålder samlas in. De 

finansiella data som samlas in begränsas till företag som har en omsättning och totala 

tillgångar över 10 000 €. Detta görs för att undvika otillförlitlig data, inaktiva företag, 

samt avrundningsfel. För att undvika problem relaterade till bokslut för företag som hör 

till koncerner plockas även företag som ingår i koncerner bort. Revisionsdatan och den 

finansialla datan sammanfogas med hjälp av RStudio. I Orbis finns endast finansiella 

data för tidsperioden 2011-2019. Observationer som saknar komplett data tas bort från 

samplet. Den slutliga tidsperioden för undersökningen blir således 2011-2018 med 

revisionsbyten som skett tidigast år 2012 och senast år 2016. Från samplet exkluderas 

även företag som tillhör bank-, försäkrings- och finansbranchen, eftersom deras 

finansiella raporter kan skilja sig från övriga företags finansiella rapporter. All insamlad 

data förs slutligen in i programmet EViews där den deskripitiva statisitken sammanställs 

och regressionerna utförs. Chi-square testen utförs i programmet RStudio.  

4.2 Tillvägagångssätt 

För test av avhandlingens hypoteser används två olika metoder: chi-square test och 

multipel regression. Avhandlingens två första hypoteser testas med hjälp av två chi-

square test, i enlighet med metoden tillämpad av Chow och Rice (1982). I kapitel 4.2.1 

nedan beskrivs tillvägagångssättet för de två chi-square testen. Avhandlingens 

resterande två hypoteser testas med hjälp av multipla regressioner. 

Regressionsmodellerna samt vilka beroende och oberoende variabler som ingår 

presenteras i kapitel 4.2.2. 

4.2.1 Chi-square test 

Hypotes 1 och 2 i avhandlingen testas i två steg. I det första steget undersöks sambandet 

mellan revisorsbyte och revisionsutlåtande. När man undersöker huruvida två 

kategoriska variabler är oberoende från varandra eller inte lämpar sig Pearsons chi-

square test för oberoende (Benhamou & Melot, 2018). För att testa om det finns ett 

signifikant samband mellan oren revisionsberättelse och byte av revisor, samt mellan 

byte av revisor och ren revisionsberättelse följande år kommer således Pearsons chi-

square test för oberoende tillämpas i avhandlingen, vilket även är samma metod som 

Chow och Rice (1982) använde sig av i sin undersökning om opinion shopping. Inför ett 

chi-square test presenteras data vanligtvis i en korstabell, där varje rad representerar en 

kategori för en variabel och varje kolumn representerar en kategori för den andra 
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variabel (Benhamou & Melot, 2018). I enlighet med metoden tillämpad av Chow och Rice 

(1982) blir korstabellen för hypotes 1 följande: 

 Oren revisionsberättelse Ren revisionsberättelse Totalt 

Byter revisor n11 n12 n1. 

Byter inte revisor n21 n22 n2. 

Totalt n.1 n.2 n 

Där:  nij = antalet observationer i cellen på rad i, kolumn j 

 ni. = summan av observationerna på rad i 

 n.j = summan av observationerna i kolumn j 

 n = totala antalet observationer 

För hypotes 2 blir motsvarande korstabell:  

 Oren revisionsberättelse Ren revisionsberättelse Totalt 

Bytte revisor n11 n12 n1. 

Bytte inte revisor n21 n22 n2. 

Totalt n.1 n.2 n 

 

För skapandet av korstabellerna används programmet RStudio och data för både 

samplet med företag som bytt revisor samt jämförelsegruppen där företagen inte bytt 

revisor. En dummyvariabel för ren revisionsberättelse skapas. Dummyvariabel antar 

värdet 1 om revisionsutlåtandet är: ”Revisorn har gett en revisionsberättelse av 

standardformat”. I alla andra fall antar dummyvariabel värdet 0 och revisionsberättelsen 

antas då vara oren. 

Efter att korstabellerna skapats görs ett chi-square test för att undersöka huruvida de två 

variablerna är oberoende av varandra eller inte. Vid ett chi-square test för oberoende är 

noll hypotesen alltid: 

 H0: variabel 1 och variabel 2 är oberoende. 
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Om p-värdet från chi-square testet är mindre än den valda signifikansnivån (α) förkastas 

H0. Istället accepteras den alternativa hypotesen: 

Ha: variabel 1 och variabel 2 är beroende av varandra. 

För hypotes 1 i avhandlingen skulle ett förkastande av H0 innebära att det finns ett 

signifikant samband mellan typen av revisionsberättelse och byte av revisor följande år. 

För hypotes 2 i avhandlingen skulle ett förkastande av H0 innebära att det finns ett 

signifikant samband mellan revisorsbyte och typen av revisionsberättelse följande år. 

För att ta reda på om sambanden är positiva eller negativa blir nästa steg att grafiskt 

tolka de två chi-square testen. Detta görs genom att analysera residualerna från chi-

square testen. 

4.2.2 Multipla regressioner 

Hypotes 3 och 4 i avhandlingen fokuserar på hur revisionskvaliteten påverkas av ett 

revisorsbyte. Detta testas med hjälp av multipla regressioner. Hypotes 3 testas med hjälp 

av fyra regressionsmodeller, vilka presenteras nedan. Variablerna som ingår i 

modellerna presenteras närmare i följande underkapitel. 

Regression 1: 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡 = ∝  +𝛽1𝐹ö𝑟𝑒𝑡 + 𝛽2𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 + 𝜀𝑡 

Regression 2:  

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡 = 

∝  +𝛽1𝐹ö𝑟𝑒𝑡 + 𝛽2𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 + 𝛽3𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 + 𝛽4𝑅𝑂𝐴𝑡 + 𝛽5𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡

+  𝛽6Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑡 + 𝜀𝑡 

De två första regressionerna mäter skillnaden i revisionskvaliteten mellan företagen som 

bytt revisor och företagen som inte bytt revisor. I den första regressionen ingår endast 

den beroende variabeln och de två huvudoberoende variablerna. Regression två är 

identisk med den första regressionen, men i regression två inkluderas även 

kontrollvariabler. Genom att först köra en regression utan kontrollvariabler följt av 

samma regression, men den här gången med kontrollvariabler, framkommer tydligt 

kontrollvariablernas bidrag till regressionsmodellen.  
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Regression 3: 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡 = ∝  +𝛽1𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 + 𝜀𝑡 

Regression 4: 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡 = 

∝  +𝛽1𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴𝑡 + 𝛽4𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡 +  𝛽5Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑡

+ 𝜀𝑡  

Regression tre och fyra körs på ett subsampel bestående av endast företag som bytt 

revisor. Dessa regressionsmodeller mäter således skillnaden i revisionskvaliteten före 

och efter byte bland företagen som bytt revisor. I likhet med de två första regressionerna, 

körs även dessa först utan kontrollvariabler (regression 3) och sedan med 

kontrollvariabler (regression 4). 

Hypotes 4 testas med hjälp av regressionsmodellerna nedan. Regressionsmodell fem och 

sex körs också på subsamplet bestående av endast de bolag som bytt revisor. 

Regressionsmodellerna mäter skillnaden i revisionskvalitet efter revisionsbyte mellan 

företag som fått en ren jämfört med en oren revisionsberättelse året innan bytet.  

Regression 5: 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡 = 

∝  +𝛽1𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 +   𝛽2𝑂𝑟𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟ä𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑡−1 + 𝛽3𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 ∗ 𝑂𝑟𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟ä𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑡−1

+ 𝜀𝑡 

Regression 6: 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡 = 

∝  +𝛽1𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 +   𝛽2𝑂𝑟𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟ä𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑡−1 + 𝛽3𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 ∗ 𝑂𝑟𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟ä𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑡−1

+ 𝛽4𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑡 + 𝛽6𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡 +  𝛽7Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑡 + 𝜀𝑡 

Den valda beroende variabeln och de valda oberoende variablerna presenteras närmare 

nedan. 

4.2.2.1 Den beroende variabeln 

Undersökningens beroende variabel är revisionskvaliteten. Som mått på 

revisionskvaliteten används godtyckliga periodiseringar, eftersom god revisionskvalitet 
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reflekteras i vilken mån revisorn begränsar aggressiv rapportering av periodiseringar 

(Manry et al., 2008). Resultatmanipulering kan både öka och minska företagets resultat. 

Därför används stora absoluta godtyckliga periodiseringar som indikation på låg 

revisionskvalitet. (Chen, Lin, & Lin, 2008) Enligt Dechow et al. (1995) är den 

modifierade Jones-modellen den effektivaste metoden att identifiera 

resultatmanipulering. I den här avhandlingen mäts de godtyckliga periodiseringarna 

med hjälp av tvärsnittsvariationen av Jones-modellen, vilket är samma metod som 

DeFond och Subramanyam (1998) använde. I enlighet med metoden använd av Höglund 

och Sundvik (2016) inkluderas även variabler för kontroll av års och branchspecifika 

effekter. De godtyckliga periodiseringarna beräkans således som residualerna från 

följande regressionsmodell: 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡

𝑇𝐴𝑡−1
=∝

1

𝑇𝐴𝑡−1
+ 𝛽1

∆𝑅𝐸𝑉𝑡

𝑇𝐴𝑡−1
+ 𝛽2

𝑃𝑃𝐸𝑡

𝑇𝐴𝑡−1
+ 𝑌𝑒𝑎𝑟/𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 + 𝜀𝑡 

där:  TACCt = är mängden totala periodiseringar; 

 TAt-1 = är totala tillgångar åt t-1; 

 ∆REVt = förändring i intäkter mellan år t och t-1 beräknat som: 

∆𝑅𝐸𝑉𝑡 =
𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡 − 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1

𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1
 

 PPEt = mängden materiella anläggningstillgångar och 

 εt = mängden godtyckliga periodiseringar. 

4.2.2.2 De oberoende variablerna 

Som huvudoberoende variabler används dummyvariabler för åren innan revisorsbyte 

och åren efter revisorsbyte. Dummyvariabeln Föret antar värdet 1 två år innan, samt året 

innan revisorsbytet och värdet 0 alla andra år. Dummyvariabeln Eftert antar värdet 1 

första och andra året med den nya revisor och värdet 0 alla andra år. I den femte och 

sjätte regressionsmodellen där hypotes 4 testas inkluderas även huvudoberoende 

variabeln Oren berättelset-1 som antar värdet 1 om revisionsberättelsen är oren året 

innan revisorsbytet och värdet 0 om revisionsberättelsen är ren året innan bytet. Som 

ren revisionsberättelse räknas revisionsutlåtandet: ”Revisorn har gett en 

revisionsberättelse av standardformat”. De övriga revisionsutlåtandena räknas som oren 

revisionsberättelse. I samplet finns följande övriga revisionsutlåtanden: 

”Revisorn tilläggsuppgifter, vilka har inverkan på tolkningen av bokslutet” 

”Revisorn har gett en lindrig anmärkning”;  
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”Revisorn har gett en anmärkning” och 

”Uttalande om revisionsberättelsen har inte givits”. 

De övriga oberoende variablerna är kontrollvariabler. Kontrollvariablerna som valts 

utifrån de kontrollvariabler Höglund och Sundvik (2016) använde. Dessa 

kontrollvariabler har även använts i tidigare liknande studier så som studierna av Manry 

et al. (2003) och Casell et al. (2017). Undersökningens kontrollvariabler är: företagets 

storlek, avkastning på tillgångar (ROA), skuldsättningsgrad och ålder. 

Kontrollvariablerna beräknas enligt följande: 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 = log (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡) 

𝑅𝑂𝐴𝑡 =
𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡
 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡 =
𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑡 + 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡
 

Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑡 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 𝑠𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Företagets storlek inkluderas som kontrollvariabel, eftersom stora företag har större 

förhandlingskraft över revisorn vilket kan påverka revisionskvaliteten (Carey & Simnett, 

2006). Företagets avkastning på totala tillgångar (ROA) kontrollerar för företagets 

prestation (Höglund & Sundvik, 2016). Företagets skuldsättningsgrad kontrollerar för 

risker associerade med stora mängder skulder (Carey & Simnett, 2006). Ålder på 

företaget som kontrollvariabel fångar upp faktumet att yngre bolag oftare har 

ekonomiska svårigheter (Carey & Simnett, 2006). Samtliga oberoendevariabler, förutom 

dummyvariablerna, winsoriseras för att undvika eventuella extremvärden. Variablerna 

winsoriseras så att de yttersta värdena utanför 1a och 99e percentilen exkluderas.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet från avhandlingens empiriska undersökning. 

Deskriptiv statistik över undersökningens data presenteras, följt av en presentation av 

resultatet från avhandlingens chi-square test och multipla regressioner. Kapitlet avslutas 

med en diskussion om robustheten i de utförda testen, samt vilka konklusioner som kan 

dras från resultaten.  

5.1 Deskriptiv statistik  

I detta kapitel presenteras deskriptiv statistik över observationsbortfallet, 

sampelbolagens industritillhörighet och regressionsvariablerna. Det görs även en 

jämförelse, på basen av den deskriptiva statistiken, mellan företagen som bytt revisor 

samt företagen som inte bytt revisor. Avslutningsvis analyseras korrelationen mellan 

regressionernas oberoende variabler för att utesluta multikollinearitet. 

5.1.1 Observationsbortfallet 

Det ursprungliga samplet av relevanta företag från Voitto+ bestod av 142 423 företag och 

616 111 enskilda observationer. Inledningsvis delas det ursprungliga samplet med hjälp 

av Microsoft Excel i två grupper: företag som bytt revisor och företag som inte bytt 

revisor. I det här skedet sker den största mängden bortfall. Företag som bytt revisor för 

ofta eller för sent exkluderas från samplet i det här skedet. I avhandlingens undersökning 

krävs att de förtag som bytt revisor har samma revisor två år innan bytet, samt behåller 

den nya revisorn minst två år efter bytet. För jämförelsegruppen med företag som inte 

bytt revisor krävs att bolaget har haft samma revisor minst fyra år i följd. Därmed 

exkluderas alla företag som saknar data för fyra på varandra följande år. Till företag som 

bytt revisor för ofta räknas bolag som inte har haft samma revisor två år innan bytet eller 

inte behållit den nya revisorn två år efter bytet. Till företag som bytt revisor för sent 

räknas bolag som bytt revisor 2017 eller senare och därmed endast har data för ett år 

efter bytet och inte två år.   

Nästa stora bortfall sker vid insamlingen av finansiella data. I det här skedet exkluderas 

alla företag med en omsättning och totala tillgångar under 10 000 €, samt alla företag 

som till hör en koncern. När revisionsdatan från Voitto+, med hjälp av RStudio, slås ihop 

med den finansiella datan från Orbis saknar en del företag kompletta data för vissa år. 

Därmed exkluderas dessa företag. Ytterligare exkluderas observationer där 

revisionsutlåtande eller finansiella data saknas. Avslutningsvis exkluderas företag som 

tillhör bank-, försäkrings- eller finansbranschen. Det slutliga samplet består därmed av 
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21 165 företag och 65 614 observationer. Av dessa är 2 427 företag och 7 948 

observationer företag som bytt revisor och 18 738 företag och 57 666 observationer 

företag som inte bytt revisor. Observationsbortfallet och det slutgiltiga samplet 

presenteras i tabell 1 nedan. 

Tabell 1   Observationsbortfall och slutligt sampel 

 Företag Observationer 

Ursprungligt sampel 142 423 616 111 

Bytt revisor för ofta eller för sent eller saknar 
tillräckligt med observationer 

- 103 698 - 445 709 

N/A efter att data kombinerats, 
omsättning och totala tillgångar <10 000 €, eller 
tillhör koncern 

- 16 808 - 83 779 

Revisionsuttalande saknas 0 - 1 787 

Saknar finansiella data - 33 - 17 262 

Hör till bankbranschen, försäkringsbranschen eller 
finansbranschen 

- 719 - 1 960 

Slutgiltigt sampel  21 165 65 614 

Bytt revisor 2 427 7 948 

Inte bytt revisor (jämförelsegrupp) 18 738 57 666 

 

Det slutliga samplet bestående av både företag som bytt revisor och företag som inte bytt 

revisor används i chi-square testen, samt i regressionsmodellerna ett och två. De företag 

som bytt revisor fungerar som det subsampel som används i regressionsmodellerna tre 

till fem. 

5.1.2 Industritillhörighet 

Undersökningens företag delas in i olika industrier på basen klassificeringen BVD sector 

i Orbis. I det slutliga samplet ingår företag från 28 olika industrier. Från det ursprungliga 

samplet har endast företag från bank-, försäkrings- och finansbranschen eliminerats. 

Ingen annan industri har fallit bort i samband med övriga databortfall. Från tabell 2 

framgår företagens industrifördelning i det slutliga samplet. De fyra största industrierna 

i samplet är företagstjänster (16,3%), byggbranschen (14,9%), fastighetstjänster (11,8%) 
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och partihandel (10,0%). Totalt är över hälften av sampelbolagen från dessa fyra 

industrier. Andra stora industrier i samplet är detaljhandel (7,9%), transport och frakt 

(7,2%) och resebranschen (6,5%). Resterande sampelbolag kommer från mindre 

industrier i samplet. Överlag är sampelbolagen fördelade relativt jämt över de olika 

industrierna i samplet. 

Tabell 2 Sampelföretagens industrifördelning 

 

5.1.3 Undersökningsvariablerna 

Till näst presenteras deskriptiv statistik över den variabler som ingår i avhandlingens 

empiriska undersökning. I tabell 3 nedan presenteras en sammanställning av de 
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dummyvariabler som ingår i undersökningen och i tabell 4 presenteras därefter de övriga 

variablerna. 

Tabell 3 Sammanställning av dummyvariablerna 

Variabel Totala observationer Observationer Procent 

Föret 65 614 4 047 6,17% 

Eftert 65 614 3 901 5,95% 

Ren berättelset 65 614 62 133 94,69% 

Oren berättelset-1 65 614 432 0,66% 

 

Dummyvariablerna antar endast värdena 1 eller 0. Variabel Föret representerar år ett 

och två innan revisorsbytet, det vill säga de två sista åren med den gamla revisorn. 

Variabeln Eftert representerar år ett och två efter bytet, alltså de två första åren den nya 

revisorn undertecknar företagets revisionsberättelse. Andelen observationer av 

revisorsbyten är relativt liten eftersom majoriteten av samplet består av företag som inte 

bytt revisor. Variabeln Ren berättelset antar värdet 1 om företaget fått en ren 

revisionsberättelse under året. Andelen företag med ren revisionsberättelse är hög 

(94,69%). Det verkar således vara vanligare att företagen får en ren revisionsberättelse 

än en oren revisionsberättelse. Variabeln Oren berättelset-1 representerar företag som 

fått en oren revisionsberättelse och bytt revisor följande år. Andelen observationer i 

samplet där företaget bytt revisor efter att ha fått en oren berättelse är låg (0,66%). Detta 

är logiskt eftersom både andelen företag som bytt revisor och andelen företag med oren 

revisionsberättelse överlag är låg i samplet.  

I tabell 4 nedan presenteras deskriptiv statistik över regressionsvariablerna. Alla 

oberoende variabler har winsoriserats för att undvika extremvärden utanför 1a och 99e 

percentilen. Med hjälp av ett låddiagram identifierades två extremvärden bland de 

godtyckliga periodiseringarna. Båda extremvärdena exkluderades ur samplet. 

Variablerna ROA och Skuldsättning anges i procent. Variabeln Storlek är beräknad som 

den naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar och variabeln Ålder är antalet år 

sen företaget grundades.  
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Tabell 4 Deskriptiv statistik över regressionsvariablerna 

Variabel Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse Observationer 

Revisionskvalitet 0,000 1,248 0,109 0,068 0,127 65 612 

Godtyckliga 
periodiseringar 

- 0,976 1,248 - 0,000 0,004 0,168 65 612 

Storlek 3,219 10,700 6,370 6,274 1,441 65 614 

ROA - 0,530 0,595 0,080 0,067 0,166 65 614 

Skuldsättning 0,005 2,240 0,573 0,546 0,381 65 614 

Ålder 4,800 69,734 21,185 19,410 12,505 65 614 

 

Företagsledningen kan manipulera resultatet både uppåt och neråt, vilket gör att de 

godtyckliga periodiseringarna kan vara både positiva och negativa (Chen et al., 2008). 

Både stora mängder positiva och negativa godtyckliga periodiseringar indikerar låg 

revisionskvalitet. Det är därför mera ändamålsenligt att använda absoluta godtyckliga 

periodiseringar som mått på revisionskvaliteten, eftersom positiva och negativa 

godtyckliga periodiseringar tar ut varandra. Att de positiva och negativa 

periodiseringarna tar ut varandra avspeglas i medelvärdet på de godtyckliga 

periodiseringar, vilket är väldigt nära noll. Att medelvärdet är nära noll visar även att 

sampelföretagen använder sig av ungefär lika mycket inkomsthöjande godtyckliga 

periodiseringar som inkomstsänkande godtyckliga periodiseringar. Revisionskvaliteten, 

beräknad som det absoluta värdet av de godtyckliga periodiseringarna, visar totala 

förekomsten av resultatmanipulation i form av periodiseringar. En stor mängd absoluta 

godtyckliga periodiseringar innebär låg revisionskvalitet (Chen et al., 2008).  

Regressionens oberoendevariabler, förutom variabeln Ålder, har alla ett medelvärde 

nära medianen, vilket tyder på att de är normalfördelade. Vid närmare analys av ett 

histogram av variabeln Ålder noterades variabeln inte är klart normalfördelad. Därför 

används den naturliga logaritmen av variabeln Ålder i undersökningens regressioner. 

Samplets företag har i medeltal bra avkastning på tillgångarna, eftersom medeltalet är 

över 5%. Företagen i samplet verkar även i medeltal ha god finansiell hälsa, eftersom 

skuldsättningsgraden i medeltal är 57,3%. En skuldsättningsgrad över 100% innebär att 

företagets totala skulder överstiger företagets totala tillgångar. Samplets företag har i 

medeltal grundats för runt 21 år sedan.  
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5.1.4 Jämförelse mellan sampelgrupperna 

Innan chi-square testen och regressionerna utförs görs en jämförelse på basen av den 

deskriptiva statistiken mellan företagen som bytt revisor och företagen som inte bytt 

revisor. I tabell 5 nedan presenteras en jämförelse mellan de två grupperna på basen av 

medeltalen av regressionsvariablerna. Desto mindre absoluta godtyckliga 

periodiseringar, desto högre revisionskvalitet. På basen av medeltalet på 

revisionskvaliteten för de två grupperna verkar företag som bytt revisor således ha 

aningen bättre revisionskvalitet. Skillnaden mellan de två grupperna är dock väldigt 

liten. Hur revisionskvaliteten påverkas av ett revisorsbyte diskuteras närmare i samband 

med presentationen av regressionerna i kapitel 5.3. Överlag är skillnaderna mellan 

sampel företagen som bytt revisor och sampelföretagen som inte bytt revisor väldigt små. 

Företagen som bytt revisor är aningen större, har lägre avkastning på sina tillgångar, 

lägre skuldsättningsgrad och är äldre än företagen som inte bytt revisor. Detta går emot 

resultat från studien gjord av DeFond och Subramanyam (1998). I deras studie var 

företagen som bytt revisor i betydligt sämre ekonomiskt läge än företagen som inte bytt 

revisor. I den här avhandlingens sampel är endast avkastningen på tillgångar något lägre 

för företagen som bytt revisor, medan företagen som inte bytt revisor är mera skuldsatta. 

DeFond och Subramanyam’s (1998) undersökning gjordes på den amerikanska 

marknaden och på publika aktiebolag, vilket kan vara en förklaring till skillnaden i 

resultatet.  

Tabell 5 Jämförelse av företag som bytt revisor och företag som inte bytt revisor 

 Medeltal 

Revisionskvalitet Storlek ROA Skuldsättning Ålder 

Företag 
som bytt 
revisor 

0,1086 6,6029 0,0740 0,5673 21,7784 

Företag 
som inte 
bytt revisor 

0,1092 6,3373 0,0806 0,5738 21,1041 

Differens - 0,0006 0,2656 - 0,066 - 0,0065 0,6743 

 

Från tabell 6 nedan framgår att företagen som inte bytt revisor oftare fått en ren 

revisionsberättelse än företagen som bytt revisor. Statistiken presenterad i tabell 6 täcker 

åren före revisors bytet samt åren efter. Skillnaden mellan de två grupperna kan således 



44 
  

 

bero på att företagen som bytt revisor gör det efter att ha fått en oren revisionsberättelse. 

Huruvida sampelföretagen använder sig av opinion shopping eller inte analyseras 

närmare i samband med presentationen av chi-square testen i kapitel 5.2. 

Tabell 6 Jämförelse av revisionsutlåtanden mellan sampelgrupperna 

 Andelen företag med ren berättelse 

Företag som bytt revisor 93,77% 

Företag som inte bytt revisor 94,82% 

 

5.1.5 Korrelation 

För att säkerställa att det inte finns problematiskt höga korrelationer mellan de 

oberoende variablerna presteras här en Pearson-korrelationsmatiris för de oberoende 

variablerna. En för hög korrelation mellan två oberoende variabler innebär att det 

förekommer multikollinearitet, vilket kan snedvrida undersökningens resultat. 

Korrelationen kan anta värdet 1 och -1. Ett korrelationsvärde nära 1 innebär en stark 

positiv korrelation, medan ett korrelationsvärde nära -1 innebär en stark negativ 

korrelation. Det finns ingen klar gräns när en korrelation anses vara för hög, men från 

tabell 7 nedan framkommer att korrelationen mellan de oberoende variablerna i den här 

avhandlingen genomgående är svag. ROAt och Skuldsättningt är de variabler som är 

starkast korrelerade, med en korrelation på -0,3760. Sambandet mellan dessa variabler 

är logiskt, eftersom en hög avkastning på företagets tillgångar i regel innebär att företaget 

presterar bra och är därför inte i lika stort behov av att skuldsätta sig. Även Höglund och 

Sundvik (2016) och Manry et al. (2008) fann ett negativt samband mellan dessa 

variabler. Eftersom ingen av värdena i korrelationsmatrisen är nära varken 1 eller -1 och 

samtliga variablers variance inflation factor (VIF) är under 4 för samtliga regressioner 

kan förekomsten av multikollinearitet uteslutas.  
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Tabell 7 Pearson-korrelationmatris för de oberoende variablerna 

**signifikant på 0,01-nivån 

*signifikant på 0,05-nivån 

Överlag verkar de signifikanta korrelationerna presenterade i tabell 7 vara logiska. Äldre 

företag är till exempel oftare större och mindre skuldsatta. Detta stämmer överens med 

Carey och Simnett’s (2006) slutsats att yngre företag oftare har sämre ekonomisk hälsa. 

Till den här avhandlingens syfte hör inte att fastställa varför företag väljer att byta 

revisor, men från korrelationsmatrisen framkommer ändå en hänvisning till vilka 

karaktärsdrag företag som byter revisor verkar ha. Större företag verkar oftare byta 

revisor, samt företag med lägre avkastning på tillgångarna.  

5.2 Resultat från chi-square testen 

Hypotes 1 och 2 testas med chi-square test. Resultat från dessa presenteras nedan. Ett 

signifikant chi-square test innebär att variablerna är beroende av varandra (Chow & 

Rice, 1982). I hypotes 1 testas om företagen oftare byter revisor efter att ha fått en oren 

revisionsberättelse. Sampelföretagen grupperas i fyra olika grupper beroende på om de 

fått en ren eller oren revisionsberättelse, samt om de byter eller inte byter revisor 

följande år. Grupperingen av sampelföretagen presenteras i korstabellen i tabell 8 nedan. 

I samband med presentationen av den deskriptiva statistiken konstaterades redan att 

majoriteten av sampelbolagen fick en ren revisionberättelse och valde att inte byta 

revisor och endast en liten andel av företagen fick en oren revisionsberättelse och bytte 

revisor följande år.  
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Tabell 8 Sambandet mellan oren berättelse och byte av revisor 

 

Pearson’s Chi-squared test with Yate’s continuity correction 

χ2 (1 d.f.) = 12,585, p-värde = 0,000*** 

***signifikant på 0,01-nivån 

I ett chi-square test undersöks om det observerade utfallet signifikant skiljer sig från det 

förväntade utfallet. Ovan presenteras resultatet från avhandlingens första chi-square 

test. Chi-square testet är signifikant på 0,01-nivån, vilket innebär att det 99% 

sannolikhet finns ett samband mellan variablerna. Företagens val att byta revisor beror 

således på vilket revisionsutlåtande företaget får. Detta stämmer överens med resultatet 

i undersökningen av Chow och Rice (1982). För att ta reda på om sambandet mellan 

variablerna är positivt eller negativt analyseras residualerna från Chi-square testet. 

Residualerna illustreras i figur 4 nedan. 

Figur 4 Residualerna för sambandet mellan oren berättelse och byte av revisor 
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Figur 4 har skapats med programmet RStudio. I programmet illustreras positiva 

residualer med blå färg, medan negativa residualer illustreras med röd färg. Desto större 

negativ eller positiv residual, desto starkare färg. Blått innebär att det finns mera 

observationer i rutan än vad som kan förväntas under noll hypotesen, alltså att 

variablerna skulle vara oberoende. Rött innebär att det finns färre observationer i rutan 

än förväntat. Residualer större än 2 eller mindre än -2 innebär en signifikant avvikelse 

från oberoende. Residualen för sambandet mellan oren revisionsberättelse och byte av 

revisor följande år är 3,446. Företagen byter således oftare revisor efter att ha fått en 

oren revisionsberättelse. Detta bevisar att opinion shopping förekommer bland 

företagen. Därmed accepteras hypotes 1 i avhandlingen. Resultatet är i enlighet med 

studierna av Chow och Rice (1982), Krishnan & Stephens (1995), Lennox (2000) och 

Chen et al. (2016). 

För test av hypotes 2 i avhandlingen görs ett liknande chi-square test. Den här gången 

grupperas sampelföretagen i fyra grupper enligt om de har bytt revisor eller inte och om 

de fått en ren eller oren revisionsberättelse året efter bytet. Grupperingen av 

sampelföretagen presenteras i korstabellen i tabell 9 nedan. Från tabellen kan avläsas att 

både bland företagen som bytt revisor och företagen som inte bytt revisor har 

majoriteten fått en ren revisionsberättelse. 

Tabell 9 Sambandet mellan revisorsbyte och revisionsutlåtande följande år 

 

Pearson’s Chi-squared test with Yate’s continuity correction 

χ2 (1 d.f.) = 2.366e-28, p-värde = 1,000 

Ovan presenteras resultatet från avhandlingens andra chi-square test. Chi-square testet 

har ett p-värde på 1,000, vilket innebär att testet inte är signifikant och att det 

observerade utfallet är nästintill identiskt med det förväntade utfallet. Noll hypotesen 

kan därmed inte förkastas, vilket innebär att det inte finns ett signifikant samband 

mellan byte av revisor och typ av revisionsutlåtande året efter bytet. Även detta resultat 

är i enlighet med resultatet i undersökningen gjord av Chow och Rice (1982). 

Avsaknaden av signifikant samband mellan variablerna framkommer även från analysen 

av chi-square testets residualer. Residualerna illustreras i figur 5 nedan.  
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Figur 5 Residualerna för sambandet mellan byte av revisor och oren berättelse följande år 

 

Samtliga residualer för det andra chi-square testet är väldigt små, långt ifrån -2 och 2, 

vilket bekräftar att det inte finns signifikanta samband mellan variablerna. Sambandet 

mellan byte av revisor och oren revisionsberättelse följande år har den största residualen 

för chi-square testet. Residualen är 0,011, vilket innebär att det finns ett svagt positivt 

samband mellan de två variablerna. Företagen som bytt revisor verkar således oftare få 

en oren revisionsberättelse efter att ha bytt revisor. Även detta stämmer överens med 

resultatet i undersökningen av Chow och Rice (1982). Därmed accepteras även hypotes 

2 för avhandlingen. Företagen verkar alltså inte lyckas med opinion shoppingen, vilket 

stämmer överens med resultatet från undersökningarna av Chow och Rice (1982), 

Krishnan och Stephens (1995) och Smith (1986).  

5.3 Resultat från de multipla regressionerna  

I tabell 10 nedan presenteras resultatet från avhandlingens samtliga regressioner. 

Samtliga regressioner har revisionskvaliteten som beroende variabel. 

Revisionskvaliteten är det absoluta värdet av de godtyckliga periodiseringarna. God 

revisionskvalitet innebär ett värde nära noll. Positiva beta koefficienter innebär således 

en försämring av revisionskvaliteten, medan negativa beta koefficienter innebär en 

förbättring av revisionskvaliteten.  
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Tabell 10 Sammanfattning av resultatet från multipel regressionerna 
 

*** Signifikant på 0,01-nivån 

Syftet med de fyra första regressionerna är att testa hypotes 3 i avhandlingen, det vill 

säga om revisionskvaliteten försämras av ett revisorsbyte. Regression ett och två 

undersöker skillnaden i revisionskvalitet mellan företagen som bytt revisor och företagen 

som inte bytt revisor, medan regression tre och fyra undersöker skillnaden i 

revisionskvalitet före och efter bytet bland företag som bytt revisor. Både regression ett 

och tre tar endast i beaktande revisorsbyte och utesluter andra förklarande faktorer till 

skillnader i revisionskvalitet. Syftet med regression ett och tre är främst att framhäva 

kontrollvariablernas betydelse och inverkan på resultatet. I varken regression ett eller 

regression tre är de oberoende variablerna eller regressionen i sig signifikant och 

förklaringsgraden är 0,0%. Endast byte av revisor förklara således inte skillnaden i 

revisionskvalitet mellan företagen som bytt revisor och företagen som inte bytt revisor. 

Byte av revisor förklara inte heller i sig skillnaden i revisionskvalitet före och efter ett 

revisorsbyte. Från tabell 10 framkommer ändå att koefficienterna för både variabeln 

Föret och variabeln Eftert är negativa i regression ett, vilket skulle betyda att företagen 

som bytt revisor har högre revisionskvalitet än företagen som inte bytt revisor. 

Koefficienten för variabeln är även negativ i regression tre, vilket skulle betyda att 

revisionskvaliteten förbättras efter bytet för de företag som bytt revisor. För att få 

statistiskt signifikanta resultat måste dock kontrollvariabler läggas till 

regressionsmodellerna. Detta görs i regression två och fyra. 
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Från tabell 10 kan avläsas att genom att lägga till kontrollvariabler har regression två 

blivit signifikant på 0,01-nivån. Förklaringsgraden har också ökat till 6,3%, men den är 

fortsättningsvis låg, vilket innebär att det finns ytterligare faktorer som påverkar 

revisionskvaliteten än de som modellen fångar upp. Alla kontrollvariabler och 

huvudoberoende variabeln Eftert är starkt signifikanta på 0,01-nivån, medan 

huvudoberoende variabeln Föret inte är signifikant. Samtliga huvudoberoende variabler 

är även väldigt små, vilket innebär att de endast har en liten inverkan på 

revisionskvaliteten. Genom att lägga till kontrollvariabler till regression två har 

förtecknen för de två huvudoberoende variablerna förändrats, jämfört med regression 

ett. Koefficienten för variabeln Föret är positiv men inte signifikant, vilket innebär att 

företagen som byter revisor har sämre revisionskvalitet innan bytet jämfört med företag 

som inte byter revisor, men sambandet är inte statistiskt signifikant. Koefficienten för 

variabeln Eftert är däremot signifikant och även den positiv, vilket innebär att efter 

revisionsbytet har företagen som bytt revisor signifikant lägre revisionskvalitet än 

företagen som inte bytt revisor.  

I likhet med regression två har regression fyra blivit signifikant på 0,01-nivån, 

förklaringsgraden har ökat och huvudoberoende variabeln har bytt förtecken när 

kontrollvariabler har inkluderats i regressionen. Förklaringsgraden är dock 

fortsättningsvis låg, endast 5,5%. Samtliga kontrollvariabler i regression fyra är 

signifikanta på 0,01-nivån, men huvudberoende variabeln Eftert är inte signifikant. 

Koefficienten för variabeln Eftert är ändå positiv, vilket innebär att efter revisorsbytet är 

revisionskvaliteten lägre än innan bytet för de företag som bytt revisor, men skillnaden 

är inte signifikant.  

På basen av resultatet i regression två och fyra kan följande slutsatser dras. 

Revisionskvaliteten innan bytet skiljer sig inte mellan företagen som byter revisor och 

företagen som inte byter revisor, men efter revisorsbytet har de företag som bytt revisor 

lägre revisionskvalitet än de företag som inte bytt revisor. För de företag som bytt revisor 

är revisionskvaliteten dock inte lägre än innan bytet. På basen av detta accepteras 

hypotes 3. Företagen får alltså i allmänhet lägre revisionskvalitet efter ett revisorsbyte 

jämfört med företag som inte bytt revisor. Detta stämmer överens med resultatet i 

undersökningarna av Manry et al. (2008), Myers et al. (2003), Jenkins & Velury (2008) 

och Gul et al. (2009). 

Syftet med regression fem och sex är att testa hypotes 4 i avhandlingen, det vill säga om 

revisionskvaliteten påverkas av revisionsutlåtandet året innan bytet bland företag som 
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bytt revisor. Även för dessa regressioner har det först körts en regression utan 

kontrollvariabler (regression 5) följt av en regression med kontrollvariabler (regression 

6). Från tabell 10 framgår att regression fem är signifikant på 0,01-nivån trots att den 

inte inkluderar kontrollvariabler, men förklaringsgraden är väldigt låg, endast 0,3%. I 

regressionen är endast variabel Oren berättelset-1 signifikant på 0,01-nivån, medan 

resterande variabler inte är signifikanta. Att variabeln Oren berättelset-1 är signifikant 

med en positiv koefficient kan bero på att regressionens beroende variabel 

Revisionskvalitett även mäter företagets resultatkvalitet. En låg resultatkvalitet innebär 

att revisorn oftare måste ge en oren revisionsberättelse till företaget. Koefficienten för 

interaktionsvariabeln Eftert*Oren berättelset-1 är positiv, vilket innebär att företagen 

som fått en oren revisionsberättelse innan bytet har lägre revisionskvalitet efter bytet, 

jämfört med företag som fått en ren revisionsberättelse innan bytet. Skillnaden är dock 

inte statistiskt signifikant. Regressionsresultatet förändras, i likhet med tidigare 

regressioner, när kontrollvariabler läggs till i regression sex. 

Från tabell 10 kan avläsas att regression sex är signifikant på 0,01-nivån och har en 

förklaringsgrad på 5,5%. Samtliga kontrollvariabler är signifikanta på 0,01-nivån, men 

ingen av huvudoberoende variablerna är signifikanta. Revisionskvalitet före och efter 

revisorsbyte påverkas således inte av om företaget fick en ren eller oren 

revisionsberättelse innan bytet. Från resultat i regression sex framkommer dock vissa 

samband, trots att dessa inte är signifikanta. Koefficienten för interaktionsvariabeln 

Eftert*Oren berättelset-1 är större än koefficienten för variabeln Eftert, vilket innebär att 

företagen som fått en oren revisionsberättelse innan bytet har lägre revisionskvalitet 

efter bytet jämfört med företag som fått en ren revisionsberättelse innan bytet. 

Skillnaden är dock inte signifikant. På basen av resultatet i regression sex kan hypotes 

fyra inte accepteras. Företagen som bytt revisor efter att ha fått en oren 

revisionsberättelse får inte sämre revisionskvalitet med den nya revisor och företagen 

lyckas därmed inte med opinion shopping. Resultatet stämmer inte överens med 

resultatet i undersökningen av Krishnan (1994).  

Samtliga kontrollvariabler är signifikanta på 0,01-nivån i alla regressionerna. 

Koefficienterna för kontrollvariablerna är relativt lika varandra och har samma förtecken 

i samtliga regressioner. Koefficienten för variabeln Storlekt är negativ, vilket innebär att 

större företag i allmänhet har bättre revisionskvalitet än mindre företag. Detta stämmer 

överens med resultatet för undersökningarna gjorda av både Manry et al. (2008) och 

Myers et al. (2003). Koefficienterna för båda variablerna ROAt och Skuldsättningt är 
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positiva, vilket innebär att revisionskvaliteten är sämre för företag med hög avkastning 

på tillgångarna, samt för företag med hög skuldsättning. I sin undersökning fann även 

Manry et al. (2008) ett positivt samband mellan avkastning på totala tillgångar och 

förekomsten av godtyckliga periodiseringar. I likhet med den här avhandlingens resultat, 

fann Jonson et al. (2002) att hög skuldsättningsgrad påverkar revisionskvaliteten 

negativt. Variablerna ROAt och Skuldsättningt är även de kontrollvariabler som har 

störst inverkan på revisionskvaliteten, eftersom koefficienterna för dessa variabler är 

störst. Koefficienten för variabeln Åldert är negativ. Därmed har ålder en positiv 

inverkan på företagens revisionskvalitet. Detta stämmer överens med resultatet i 

undersökningen gjord av Jonson et al. (2002) och Chi och Huang (2005), som även fann 

ett negativt samband mellan företagets ålder och förekomsten av godtyckliga 

periodiseringar.  

5.4 Sensitivitetsanalys 

För att öka undersökningens reliabilitet och kontrollera att resultaten är robusta görs ett 

par sensitivitetstest. Sensitivitetstesten görs endast för avhandlingens 

huvudregressioner, det vill säga de regressioner som inkluderar kontrollvariabler, 

eftersom de konklusioner som dras från undersökningen baserar sig på dessa tre 

regressioner. Som ett första sensitivitetstest beaktas års- och industrispecifika effekter. 

Detta görs genom att dummyvariabler för de år och olika industrier som ingår i 

undersökningen inkluderas i regressionsmodellerna. Genom att kontrollera för års- och 

industrispecifika fasta effekter, framkommer om skillnader i revisionskvaliteten kan 

bero på tidpunkten eller vilken industri företaget tillhör. Resultatet från de tidigare 

regressionerna håller, trots att års- och industrispecifika effekter beaktas. I jämförelse 

med det ursprungliga resultatet har inga väsentliga skillnader uppkommit. Resultatet 

från det första sensitivitetstestet är sammanställt i bilaga 1.  

I det andra sensitivitetstestet kontrolleras på liknande sätt för företagsspecifika fasta 

effekter. Genom att inkludera dummyvariabler för varje enskilt företag kontrolleras 

därmed om skillnaden i revisionskvalitet kan förklaras med hjälp av företagsspecifika 

egenskaper. Resultatet från det andra sensitivitetstestet finns sammanställt i bilaga 2. 

Resultatet från testet visar att det inte uppstått några signifikanta skillnader jämför med 

det ursprungliga resultatet. På basen av de två utförda sensitivitetstesten dras slutsatsen 

att undersökningens resultat verkar vara robusta.  
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5.5 Sammanfattning och diskussion av resultatet 

I det här kapitlet har resultatet från avhandlingens empiriska undersökning 

presenterats. Syftet med den empiriska undersökningen var att testa avhandlingens fyra 

hypoteser. Detta gjordes med hjälp av chi-square test, samt multipla regressioner. 

Avhandlingens empiriska undersökning har gjorts på finska privata aktiebolag. På basen 

av resultatet i det första chi-square testet konstateras att huruvida företagen väljer att 

byta revisor eller inte påverkas av om företaget fick en ren eller oren revisionsberättelse 

innan bytet. Företagen byter oftare revisor efter att ha fått en oren revisionsberättelse. 

Därmed använder sig företagen av opinion shopping, vilket stämmer överens med 

resultatet från tidigare forskning (Chow & Rice, 1982; Krishnan & Stephens, 1995; 

Lennox, 2000; Chen et al.,2016). På basen av resultatet accepteras den första hypotesen 

i avhandlingen. 

Resultatet från det andra chi-square testet är också i enlighet med tidigare forskning 

(Chow & Rice, 1982; Krishnan & Stephens, 1995). Resultatet visade sannolikheten att få 

en ren eller oren revisionsberättelse är oberoende av om företaget bytt revisor året innan 

eller inte. Däremed accepteras även avhandlingens andra hypotes, eftersom företagen 

som byter revisor inte med större sannolikhet får en ren revisionsberättelse efter bytet. 

Företagen lyckas således inte med försöken till opionon shopping.  

Avhandlingens tredje och fjärde hypotes testades med hjälpa av undersökningens tre 

huvudregressioner, det vill säga regression två, fyra och sex. På basen av resultatet i 

regression två drogs slutsatsen att företagen har en lägre revisionskvalitet efter att ha 

bytt revisor, jämfört med företag som inte bytt revisor. Däremot visade resultatet i 

regression fyra att revisionskvaliteten inte signifikant försämras efter ett revisorsbyte 

bland företag som bytt revisor. Att revionskvaliteten är sämre efter bytet för företag som 

bytt revisor, jämfört med företag som inte bytt revisor, stämmer överens med resultatet 

från tidigare forskning (Manry et al., 2008); Myers et al., 2003; Jenkins & Velury, 2008; 

Gul et al. (2009)). På basen av resultet accepteras även avhandlingens tredje hypotes.  

Avhandlingens fjärde hypotes kan inte accepteras, eftersom resultatet från regression 

sex visade att revisionskvaliteten efter revisorsbytet inte påverkas av om företaget fått en 

oren revisionsberättelse innan bytet. Opinion shoppingen lyckas således inte eftersom 

företagen som byter revisor efter att ha fått en oren revisionsberättelse inte får lägre 

revisionskvalitet med den nya revisorn. Resultatet stämmer inte överens med resultatet 

i undersökningen gjord av Krishnan (1994). Däremot, är resultatet i enlighet med de 
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slutsatser som drogs på basen av resultaten i avhandlingens andra chi-square test och 

regression fyra. För de företag som bytt revisor är revisionskvalitet på samma nivå före 

och efter bytet. Företagen lyckas inte med försöken till opinion shopping, eftersom de 

företag som väljer att byta revisor till följd av en oren revisionberättelse får varken oftare 

en ren revisionsberättelse eller lägre revisionskvalitet efter bytet. I tabell 11 nedan 

sammanfattas resultatet i avhandlingens undersökning.  

Tabell 11 Sammanfattning av undersökningens resultat 

 

Kontrollvariablerna som inkluderades i undersökningens huvudregressioner vara alla 

signifikanta, vilket innebär att de har en påverkan på revisionskvaliteten. Större och 

äldre företag visade sig ha en högre revisionskvalitet, medan företag med hög avkastning 

på tillgångar och hög skuldsättning verkar ha en lägre revisionskvalitet. Tidigare 

forskning har funnit liknande samband mellan dessa faktorer och revisionskvaliteten. 

Till exempel, Manry et al. (2008) fann att revisionskvaliteten i regel är lägre om företaget 

har högre avkastning på sina tillgångar, Jonson et al. (2002) fann att en hög 

skuldsättning påverkar revisionskvaliteten negativt, Jonson et al. (2002) och Chi och 

Huang (2005) fann att revisionskvaliteten är högre för äldre bolag och både Manry et al. 

(2008) och Myers et al. (2003) fann att revisionskvaliteten är bättre för större bolag.  

På grund av bristen på tidigare forskning på privata aktiebolag och forskning på den 

finska marknaden har den här avhandlingens hypoteser främst baserats på forskning 

gjord på publika aktiebolag, samt forskning gjord på andra marknader. I och med bristen 

på tidigare forskning på privata aktiebolag och forskning på den finska marknaden har 

även resultatet från avhandlingens empiriska undersökning jämförts med tidigare 

forskning på publika aktiebolag och forskning på andra marknader än den finska 

marknaden. Trots att samma redovisningsstandarder gäller för både privata och publika 
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aktiebolag (Burgstahler et al., 2006) har tidigare forskning visat att resultatkvaliteten, 

och därmed också revisionskvaliteten, skiljer sig mellan publika och privata aktiebolag, 

eftersom kapitalmarknaden skapar initiativ till god resultatkvalitet bland publika 

aktiebolag (Burgstahler et al., 2006; Ball & Shivakumar, 2005). Resultatet från den här 

avhandlingens empiriska undersökning är ändå i enlighet med tidigare forskning på 

publika aktiebolag. I likhet med publika bolag på andra marknader, använder sig finska 

privata aktiebolag av opinion shopping och trots att revisionskvaliteten efter ett 

revisorsbyte försämras efter bytet jämfört med bolag som inte bytt revisor, får bolagen 

som bytt revisor mer sällan en ren revisionsberättelse efter bytet. Därmed kan 

majoriteten av avhandlingens hypoteser accepteras, vilket framkommer från 

diskussionen, samt tabell 11 ovan.  

Avhandlingens fjärde hypotes förkastas dock. I det här fallet skiljer sig resultatet i den 

här avhandlingens empiriska undersökning från resultatet från tidigare forskning gjord 

på publika aktiebolag på andra marknader. På den här punkten verkar således 

markanden, samt huruvida bolaget är privat eller publikt påverka resultatet. Tidigare 

forskning har visat markanden påverkar revisionskvaliteten (Van Tendeloo & 

Vanstraelen, 2008). Lagstiftningen, samt vilka potentiella straff ett 

revisionsmisslyckande kan leda till påverkar revisionskvaliteten (Francis, 2004). 

Exempelvis, i länder där lagstiftningen skyddar intressenter och investerare är 

revisorerna i regel konservativare. Enligt Van Tendeloo och Vanstraelen (2008) är 

revisionskvaliteten i Finland hög, eftersom skattelagstiftningen är starkt knuten till 

redovisningslagstiftningen, samt eftersom det jurdiska systemet i Finland har hög 

kvalitet och är effektivt. I Finland är investerarna även realtivt bra skyddade i fall 

informationen i de finansiella rapporterna är vilseledande (Van Tendeloo & Vanstraelen, 

2008). Att revisionskvaliteten i Finland är hög förklarar varför företagen som väljer att 

byta revisor efter att ha fått en oren revisionsberättelse har svårt att efter bytet få lägre 

revisionskvlaitet och därmed misslyckas med opinion shoppingen. En i genomsnitt hög 

revisionskvalitet i Finland förklara även varför skillnaderna i revisionskvalitet mellan 

företag som bytt revisor och företagen som inte bytt revisor är små, samt varför 

revisionskvaliteten inte signifikant försämras efter bytet bland företag som bytt revisor.  

En annan tänkbar förklaring till varför resultatet från regression sex skiljer sig från 

resultatet från tidigare forskning gjord på publika aktiebolag är storleken. Enligt Chen et 

al. (2016) är huruvida bolaget lyckas med opinion shoppingen eller inte beroende av hur 

ekonomiskt viktig kund företaget är för revisorn. Stora kunder är i regel mera 
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ekonomiskt viktiga för revisorn (Tepalagul & Lin, 2015). Eftersom privata aktiebolag i 

regel är mindre än publika aktiebolag, har privata aktiebolag mindre 

förhandlingsförmåga och därmed svårare att lyckas med opinion shopping. Samtidigt, 

visade den här avhandlingens huvudregressioner är storleken påverkar 

revisionskvaliteten positivt bland finska privata aktiebolag. Som tidigare diskuterats är 

detta i enlighet med undersökningar gjorda av Manry et al. (2008) och Myers et al. 

(2003), vilka gjordes på publika aktiebolag. Att revisionskvaliteten är högre för större 

bolag går dock emot uppfattningen, som diskuterats ovan, att revisors oberoende 

äventyras då större kunder har större ekonomisk betydelse för revisorn. Här kan återigen 

marknaden vara en förklaring till det motstridiga resultatet. Enligt Tepalagul och Lin 

(2015) motverkas hotet mot revisorns oberoende av möjligheten att revisorn blir stämd 

och förlorar sitt rykte. I Finland är det revisionstillsynen som ansvar för 

kvaliteteskontrollen av revsiorerna (Patent- och registersytrelsen, 2020b). Om ett 

revisionsmisslyckande upptäcks besultar revsisionsnämden vilket straff som tillämpas 

(Patent- och registerstyrelsen, 2020a). Det är vanligare att revisionen för större bolag 

kvalitetesgranskas, vilket gör att sannolikheten att revisionsmisslyckanden upptäcks är 

större i större bolag. För att revisorerna inte ska förlora sitt rykte är det därför vikigt att 

revisionskvaliteten är god i större bolag.  

För att säkerställa att resultatet från avhandlingens empiriska undersökning är robust 

gjordes ett par sensitivitetstest. I undersökningens huvudregressioner togs års- och 

industrispecifika skillnader i beaktande. Även företagsspecifika fasta effekter beaktades. 

Enligt Knechel et al. (2013) är revisionskvaliteten beroende av företagsspecifika 

egenskaper, eftersom revisorn är tvungen att anpassa revisionsprocessen till varje 

enskild kund beroende på företagets risknivå. Sensitivitetstestet med kontroll för 

företagsspecifika fasta effekter hade ingen signifikant påverkan på det ursprungliga 

resultatet. Det ursprungliga resultatet påverkades inte heller väsentligt när kontroll för 

års- och industrispecifika effekter beaktades. Revisionskvaliteten bland finska privata 

aktiebolag verkar således vara genomgående hög och revisorerna verkar på ett effektivt 

sätt kunna anpassa sig till enskilda kunder.  

Här avslutas avhandlingens empiriska undersökning. I nästa kapitel sammanfattas 

avhandlingen som helhet, följt av en diskussion om reliabilitet, validitet, kontribution 

och förslag till fortsatt forskning.  
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6 KONKLUSION 

I och med det här kapitlet avslutas den här avhandlingen. I detta kapitel sammanfattas 

avhandlingen som helhet, samt dess resultat. I kapitlet ingår även än diskussion om 

avhandlingens kontribution, samt validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med förslag 

till fortsatt forskning inom området.  

6.1 Sammanfattande diskussion  

Den här avhandlingen har behandlat opinion shopping, samt revisionskvalitet i 

samband med revisorsbyte bland privata aktiebolag. Som mått på revisionskvaliteten 

användes förekomsten av godtyckliga periodiseringar, vilket beräknades med hjälp av 

tvärsnittsvariationen av Jones-modellen. Den empiriska undersökningen visade att för 

finska privata aktiebolag som bytt revisor är revisionskvaliteten lägre efter bytet, jämfört 

med bolag som inte bytt revisor. Undersökningen visade även att finska privata 

aktiebolag använder sig av opinion shopping, eftersom de har en större benägenhet att 

byta revisor efter att ha fått en oren revisionsberättelse än om de fått en ren 

revisionsberättelse. Däremot misslyckas försöken till opinion shopping bland dessa 

bolag, eftersom revisionskvaliteten för bolagen som bytt revisor inte är lägre efter bytet, 

samt eftersom bolagen inte har större sannolikhet att få en ren revisionsberättelse efter 

bytet. Avhandlingens syfte, det vill säga att undersöka om privata aktiebolag använder 

sig av opinion shopping, samt hur revisionskvaliteten påverkas för privata bolag som 

byter revisor, har därmed besvarats.  

Tidigare forskning har konstaterat att revisionskvaliteten är en funktion av revisorn 

expertis och revisorns oberoende (Chi & Huang, 2005). Således kan ett revisorsbyte, å 

ena sidan leda till lägre revisionskvalitet eftersom det tar tid för revisorn att lära känna 

företaget och få företagsspecifik kunskap (Carey & Simnett, 2006). Å andra sidan, kan 

ett revisorsbyte leda till högre revisionskvalitet eftersom den nya revisorn antas vara 

mera oberoende (Carey & Simnett, 2006). För att öka revisorns oberoende och därmed 

också revisionskvaliteten har obligatorisk partnerrotation och obligatorisk byrårotation 

införts i EU. Obligatorisk partnerrotation och byrårotation gäller i dagsläget endast 

företag av allmänt intresse, det vill säga publika aktiebolag. På basen av resultatet från 

den här avhandlingens empiriska undersökning dras slutsatsen att obligatorisk 

partnerrotation inte skulle vara ett fungerande alternativ för att öka revisionskvaliteten 

bland finska privata aktiebolag. Bland finska privata aktiebolag verkar 

revisionskvaliteten istället minska efter ett revisorsbyte, jämfört med bolag som inte bytt 

revisor. En förklaring till detta kan vara att den nya revisorn inte har tillräckligt med 
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kundspecifik kunskap i början av kundförhållandet för att kunna utföra en effektiv 

revision. Överföringen av kunskap från den tidigare revisorn till den nya verkar således 

inte vara tillräcklig. Detta kan bero på att kommunikationen mellan den tidigare och den 

nya revisorn kan vara mindre prioriterad för privata aktiebolag än för publika aktiebolag, 

eftersom de privata aktiebolagen är mindre. Detta understöds även av resultatet i den 

här avhandlings empiriska undersökning, vilket visade att revisionskvaliteten i regel är 

högre för större bolag. 

Att privata aktiebolag i regel misslyckas med opinion shoppingen, indikerar att 

revisionskvaliteten mellan revisorerna är på en relativt jämn nivå i Finland. Företagen 

har således svårt att hitta revisorer med lägre revisionskvalitet, det vill säga revisorer 

som tillåter mera godtyckliga periodiseringar i företagets finansiella rapporter. Lyckad 

opinion shopping gynnar företagsledningen på bekostnad av företagets intressenter 

(Davidson et al., 2006). Att företagsledningen har svårt att lyckas med opinion shopping, 

indikerar att de finansiella rapporterna för finska privata aktiebolag i allmänhet är 

tillförlitliga. Att privata aktiebolags finansiella rapporter är tillförlitliga är viktigt för 

företagens intressenter, samt samhället som helhet, eftersom majoriteten av 

aktiebolagen i Finland är privata. 

6.2 Kontribution 

Tidigare forskning inom området har fokuserat på publika aktiebolag, samt på hur 

kundförhållandets längd påverkar revisionskvaliteten. Majoriteten av forskningen har 

även fokuserat på byte av revisionsbyrå istället för byte av den ansvarige revisorn. Denna 

avhandling kan i huvudsak anses minska det existerande forskningsgapet inom området 

på tre olika sätt. Först och främst, bidrar den här avhandlingen med forskning på privata 

aktiebolag. Det finns ingen tidigare forskning som undersöker opinion shopping bland 

privata aktiebolag. Det finns inte heller någon tidigare forskning som direkt undersöker 

hur ett revisorsbyte påverkar revisionskvaliteten bland privata aktiebolag. För det andra, 

bidrar den här avhandlingen med forskning på byte av den ansvarige revisorn. Det finns 

ingen tidigare forskning som undersöker opinion shopping genom byte av ansvarig 

revisor. Tidigare forskning har endast fokuserat på opinion shopping genom byte av 

revisionsbyrå eller genom byte av ansvarig revisor inom revisionsbyrån. Avslutningsvis, 

bidrar denna avhandling med forskning på den finska marknaden. Majoriteten av den 

tidigare forskningen inom området är gjord på den amerikanska, australienska, brittiska 

och kinesiska marknaden. 
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Den här avhandlingen bidrar även till diskussionen om obligatorisk partnerrotation. 

Avhandlingens resultat visade att obligatorisk partnerrotation inte är ett alternativ för 

att öka revisionskvaliteten bland privata aktiebolag i Finland. Avhandlingen kan även 

vara av intresse för revisorer och intressenter till privata aktiebolag i Finland. För att 

garantera en effektiv revision och minska risken att revisionskvaliteten minskar efter ett 

revisorsbyte, bör revisorer säkerställa att de har tillräckligt med information om kunden 

när de accepterar en ny kund. Intressenter till finska privata aktiebolag bör vara 

uppmärksamma om företagsledningen väljer att byta revisor efter att ha fått en oren 

revisionsberättelse. Detta kan nämligen vara ett försök till opinion shopping.  

6.3 Validitet och reliabilitet 

När det kommer till avhandlingens validitet, kan det konstateras att 

undersökningsmetoderna samt undersökningsvariablerna som använts i den här 

avhandlingen är välbeprövade och har använts i flertalet tidigare studier av liknande 

karaktär. Undersökningens sampel är stort, vilket ökar validiteten ytterligare. 

Avhandlingens undersökning mäter därmed vad den är avsedd att mäta och validiteten 

i avhandlingen anses således vara god. 

Reliabiliteten anses också ligga på en god nivå, eftersom undersökningen är tillförlitlig 

och replikerbar. All data som använts i undersökningen är sekundärdata, hämtade från 

databaserna Orbis och Voitto+. För att öka tillförlitligheten i de finansiella datan har 

stickprov tagits för att säkerställa att datan i databaserna stämmer överens med datan i 

sampelföretagens publicerade boksluts. I samband med stickprovsgranskingen 

upptäcktes inga brister. Detta utesluter dock inte att all finansiella data i undersökning 

är korrekt, eftersom det stora samplet gör det omöjligt att kontrollera all data. 

Datainsamlingen, samt undersökningsmetoderna har i detalj beskrivits i avhandlingen, 

vilket gör att undersökningen är lätt att replikera. För att öka reliabiliteten ytterligare, 

utfördes två sensitivitetstest. I sensitivitetstesten kontrollerades hur års- och 

industrispecifika effekter, samt företagsspecifika fasta effekter påverkade resultatet. 

Sensitivitetstestens resultat skiljde sig inte väsentligt från de ursprungliga resultateten.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Som tidigare nämnts har tidigare forskning främst fokuserat på hur revisionskvaliteten 

påverkas av längden på kundförhållandet bland publika aktiebolag. Privata aktiebolag är 

en viktig del av ekonomin och det finns därför ett fortsatt behov av att undersöka privata 

aktiebolag. Tidigare forskning har visat att revisionskvaliteten påverkas av marknaden 
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(Van Tendeloo & Vanstraelen, 2008). Den här avhandlingen har undersökt 

revisionskvaliteten och förekomsten av opinion shopping på den finska marknaden. 

Resultatet från den här avhandlingen går inte att generalisera till andra marknader som 

skiljer sig från den finska marknaden. Ytterligare forskning om privata aktiebolag på 

andra marknader behövs således. 

Den här avhandlingen har en snäv infallsvinkel. Fokuset har endast legat på opinion 

shopping och revisionskvaliteten överlag efter ett revisorsbyte. En hel del frågor lämnar 

därmed obesvarade och skapar utrymme för fortsatt forskning. I den här avhandlingen 

beaktades inte storleken på revisionsbyrån. Tidigare forskning har visat att privata 

aktiebolag i Storbritannien oftare väljer att anställ Big 4 revisionsbyråer, eftersom det i 

regel är det kostnadseffektivaste alternativet (Chaney et al., 2004). Är detta även fallet i 

Finland? Påverkas revskvaliteten för finska privata aktiebolag av storleken på 

revisionsbyrån? I den här avhandlingen jämfördes endast revisionskvaliteten två år före 

bytet med revisionskvaliteten två år efter bytet. Det skulle vara intressant att undersöka 

en längre tidsperiod efter revisorsbyte. Undersökningen visade att revisionskvaliteten är 

lägre för företag som bytt revisor jämfört med företag som inte bytt revisor. Hur länge 

tar det innan revisionskvaliteten är på samma nivå igen som för de företag som inte bytt 

revisor? 

I den här avhandlingen har endast absoluta godtyckliga periodieringar använts som mått 

på revisionskvaliteten. Tidigare forskning har visat att företag som byter revisor oftare 

använder sig av negativa godtyckliga periodiseringar innan bytet av revisor, vilket kan 

betyda att företag anser att den tidigare revisor är för kosnervativ och därför väljer att 

byta revisor (DeFond & Subramanyam, 1998). Att skiljt undersöka positiva godtyckliga 

periodsieringar och negativa godtyckliga periodiseringar före och efter revisiorsbytet 

bland privata aktiebolag kunde således ge svar på varför privata aktiebolag byter revisor. 

Byter privata aktiebolag revisor på grund av att de är oense med den tidigare revisor? 

Huruvida det är revisorn eller företagsledningen som initsierat revisorsbyte är inte 

allmän information och har därmed inte beaktats i den är avhandlingen. Det skulle ändå 

vara intressant att undersöka om revisionskvaliteten efter revisorsbytet påverkas av om 

det är revisorn eller företaget som initierat revisorsbytet.  

Förklaringsgraderna för undersökningens regressionsmodeller var låga, vilket indikerar 

att det finns ytterligare faktorer utöver kontrollvariablerna som påverkar 

revisionskvaliteten. För att identifiera dessa faktorer krävs ytterligare forskning. Att ta i 

beaktande andra faktorer som påverkar revisionskvaliteten kunde ge svar på frågan 
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varför företagen som försöker sig på opinion shopping misslyckas. Det skulle vara 

intressant att undersöka om publika aktiebolag oftare lyckas med opinion shopping än 

privata aktiebolag. 
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