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Sammandrag: 

Aktualitet anses vara en av det grundläggande och mest väsentliga faktorer när det 
kommer till reliabiliteten på bokslutet. Om ett bokslut har en längre ARL försvagas 
dess användbarhet eftersom informationen som framkommer i bokslutet kan vara 
föråldrad. I synnerhet för börsnoterade bolag är det viktigt att så snabbt som möjligt 
presentera sina finansiella rapporter eftersom investerare och kreditgivare ofta 
baserar sina finansiella beslut på dessa. Tidigare gjorda studier har visat att det finns 
ett flertal olika variabler som påverkat hur kort eller lång den totala ARL är för 
bolagen. ARL är en förkortning på begreppet audit report lag vilket definieras som det 
antal dagar som revisorn kräver för att slutföra revisionsprocessen för ett företags 
bokslut efter räkenskapsperiodens slutdatum. ARL avslutas den dag då 
revisionsberättelsen står daterad. 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka faktorer som har en inverkan på 
längden på ARL. Denna undersökning kommer att behandla börsnoterade bolag i 
nordiska länder från åren 2015–2019. År 2020 drabbades världen av 
coronaviruspandemin vilken ledde till stora svårigheter för företag och även för 
revisionen världen över. År 2020 undersökas skilt för sig i form av en 
tilläggsundersökning för att belysa eventuella skillnader i ARL som kan hänföra sig till 
covid-19 året. 

Resultaten visar att typ av revisionsbolag är bland de mest inflytande faktorerna vad 
gäller längden på ARL. Bolag av större storlek tenderar även till att ha en snabbare 
ARL och företag vilka gjort ett bättre resultat har även på detta sampel en kortare ARL. 
Bland de undersökta nordiska länderna var den relativa längden på ARL i princip på 
samma nivå trots att de enligt respektive lagstiftning har olika krav för när deras 
finansiella rapporter ska vara publicerade. 

Nyckelord: Audit report lag, finansiella rapporter, revision, revisionsberättelse, 

Norden 
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DEFINITIONER  

• Audit report lag (ARL) – Antal dagar som revisorn kräver för att slutföra 

revisionsprocessen för ett företags bokslut efter räkenskapsperiodens slutdatum 

(Carslaw och Kaplan 1991; Bamber et al. 1993). Det vill säga tidsfristen från 

bokslutet till undertecknad revisionsberättelse. Begreppet har bland tidigare 

forskning definierats flertal gånger.  

• Revision - Begrepp som används i redovisning som vanligtvis beskriver 

granskning av bokslut eller en granskning av ett företags bokslut vilket vanligtvis 

utfört av en extern tredje part. Det är för att säkerställa att finansiell information 

representeras rättvist presenterad och korrekt. Dessutom utförs revisioner för att 

säkerställa att bokslut upprättas i enlighet med redovisningsstandarderna. 

• Revisor – En person som efter avklarade förutsättningar är godkänd som revisor. 

Denna person, eller samfund, har som uppgift är att granska ett företags bokslut, 

bokföring och finansiella rapporter och kontrollerar att bokslutet ger en 

rättvisande bild av verksamheten. 

• Big Four – Hänvisar till företagen PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, 

Deloitte och Ernst & Young. Dessa fyra är de främsta och största professionella 

företagen i världen när det kommer till revision, skatterådgivning och övriga 

redovisningstjänster. Big Four bolagen utför majoriteten av revisionsuppdragen 

på de listade och privata företagen runtom hela världen. (Corporate Finance 

Institute u.å.)  

• Användare – De som använder sig av finansiell information, i form av exempelvis 

bokslut, för beslutsfattning. Exempel på användare kan vara investerare och 

kreditgivare. 

• IFRS (International Financial Reporting Standards) – Internationell 

organisation som ansvarar för att skapa konsekventa och högkvalitativa 

redovisningsstandarder. IFRS Upprättas av IASB. 

• IASB (International Accounting Standards Board) – En styrelse bestående av en 

grupp oberoende redovisningsexperter vilka samarbetar för att fastställa 

redovisningsstandarder för redovisning, revision och finansiell rapportering. De 

fastställda standarderna presenteras genom IFRS. 
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1 INLEDNING 

Revision är en process som utförs av en revisor. Revision innebär att ett företags 

redovisning och finansiella rapporter, det vill säga bokföringen och bokslut, granskas av 

en revisor. De finansiella rapporternas uppgift är att presentera en verklig och tillräcklig 

finansiell information som är tillämpbar för användare när det kommer till att fatta 

finansiella beslut. För att fatta dessa beslut krävs information om framtida kassaflöden 

samt upplysningar om företagets ekonomiska resurser. För att den presenterade 

finansiella, och icke-finansiella, informationen ska vara användbar bör den vara både 

relevant och korrekt presenterad. IFRS (2018) presenterar fyra variabler som bör iakttas 

vid utförande av revision. Dessa är jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet samt 

förståelse (Revisionslag 1141/2015; IFRS 2018)  

Leventis, Weetman & Caramanis (2005) refererar till en studie publicerad av Owusu-

Ansah (2000) vilken har bevisat att aktualitet är en av det mest inflytelsefulla faktorerna 

när det kommer till tillförlitligheten för de finansiella rapporterna. Ashton, Willingham 

& Elliott (1987) hävdar att en lång tidsperiod efter att bokslutet undertecknats av 

revisorn kan påverka aktualiteten på informationen i bokslutet och att denna kan tappa 

sin relevans och tillförlitlighet eftersom det tagit längre tid för informationen att 

redovisas och dessa möjligen längre inte återspeglar verkligheten. Khoufi & Khoufi 

(2018) hänvisar till Leventis et al. (2005) att datumet för då revisionsberättelsen 

undertecknats är det datum då revisorn tillhandahållit tillräckligt mycket information 

för att konstatera att de finansiella rapporterna och uppgifterna är korrekta. Tiden, från 

bokslutet till undertecknad revisionsberättelse, definieras genom det engelska uttrycket 

audit report lag (i avhandlingen även förkortat som ARL). Samaha & Khlif (2017) 

beskriver även audit report lag som antalet dagar det tar för företaget att få den 

undertecknade revisionsberättelsen efter utgången räkenskapsperiod. 

Bokslutsinformationen används som beslutsunderlag för att utvärdera företagets 

resultat och sedan fatta finansiella beslut. För att de finansiella rapporterna ska vara 

användbara ska dessa uppfylla en del karaktärsdrag vilka presenteras av IFRS (2018). 

Dessa är förståelse, relevans, pålitlighet och jämförbarhet. De finansiella rapporterna 

anses innehålla tillräckligt relevant information ifall att de har möjlighet att påverka ett 

beslut som fattas av dess användare. (Abdillah, Maridijuwono & Habiburrochman 2019) 

Viktigt med att presentera de finansiella rapporterna inom är tid är det också eftersom 

en utdragen ARL kan leda till att information läcker ut, rykten sprids och intern handel 

av värdepapper förekommer. (Owusu-Ansah 2000)  
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Tidigare forskning har bevisat att ARL är växlande från företag till företag. Knechel & 

Payne (2001) hänvisar också till studien publicerad av Ashton, Willingham & Elliot 

(1987) där bland annat kundstorleken, revisionsbyråstrukturen, offentligt ägande samt 

förekomsten av icke-finansiell information är faktorer som påverkat längden på ARL. En 

aktuell komplikation som även har bevisats att ha en stark inverkan på ARL är 

coronaviruset, som orsakats av coronavirusutbrottet 2019. (WHO 2021). Šušak (2020) 

kom till slutsatsen att COVID-19 hade ett signifikant inflytande på ARL. Konkret kan 

konstateras att flertal olika variabler har inflytande på hur länge det tar för revisorn eller 

revisionssammanslutningen att ge ut en undertecknad revisionsberättelse.  

1.1 Problemområde 

Att behandla problemen med ARL är nödvändigt eftersom det bevisligen finns ett 

negativt samband mellan en lång ARL och det informativa värdet på det reviderade 

finansiella rapporterna. Tidpunkten för publicering av finansiella rapporter har stor 

betydelse i beslutsfattningen och aktualitet anses vara bland det mest inflytelserika 

faktorerna som påverkar relevansen av finansiell information. Tidpunkten för 

publikationen är enligt Abdillah et al. (2019) avgörande för att upprätthålla den 

finansiella informationens aktualitet.  

Ismail & Chandler (2003) hävdar att förseningar kan leda till att informationen förlorar 

sin förmåga att påverka användarna och investerares tillit till företaget vilket följaktligen 

påverkar deras investeringsbeslut. Därav ställer investerare kontinuerligt högre krav på 

relevant och aktuell information. Sultana, Singh & Van Der Zahn (2015) menar att 

förlängd ARL även äventyrar med kvaliteten på de presenterade rapporterna genom att 

inte tilldela informationen tillräckligt tidigt vilket Givoly & Palmon (1982) även 

påpekade genom att bevisa att aktiepriserna hade signifikanta samband med hur tidigt 

eller sent bokslutet presenterades och att fluktuationerna kunde härledas till att det 

finansiella prestationerna under perioden varit svaga.  

En studie publicerad av Bowen, Johnson, Shevlin & Shores (1992) konstaterade att 

företag med sämre resultat publicerade sina rapporter senare än företag med goda 

resultat. De hävdade att ledningen besitter incentiv att frånhålla intressenter med dåliga 

nyheter och försöker genom fördröjning att minimera på konsekvenserna som uppstår 

från ofördelaktiga resultat. Knechel och Payne (2001) hänvisar till Sundem, Dukes, & 
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Elliott (1996). De hävdar att den huvudsakliga fördelen med reviderade finansiella 

redovisningar inte nödvändigtvis borde vara användbarheten vid beslutsfattande utan 

snarare vikten av att kunna garantera aktualiteten bland den tidigare offentliggjorda 

informationen. Detta innebär praktiskt att relevansen i de reviderade rapporterna 

gradvis försvagas beroende på hur lång ARL är.  

Enligt International Standard on Auditing (2009) är syftet med en revision att öka på 

graden av tillförlitlighet som i bokslutet presenteras för avsedda användare. Detta 

förverkligas genom att en revisor godkänner bokslutets upplägg samt att de fyller alla 

kraven som ställs från ikraftvarande stadgar. (ISA 2009) Trots att en revisor lyckats 

revidera ett bokslut, kan det reviderade bokslutet enbart vara till nytta för intressenter 

om det blivit tillgängligt i tillräckligt god tid eftersom tidpunkten är en oerhört viktig 

faktor för användarna, i synnerhet för investerare och kreditgivare och långivare, när det 

kommer till deras till beslutsprocess. (Baldacchino, Grech, Farrugia & Tabone 2016)  

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka variabler och faktorer som påverkar 

längden på ARL. För att uppnå detta syfte kommer en kvantitativ undersökning i form 

av regressionsanalyser att genomföras. Data kommer att samlas in från börsnoterade 

bolag och jag har valt att avgränsa dessa bolag till Norden. Företag med eventuellt 

extremt avvikande verksamhetsområden kommer även att skalas bort för att undvika 

potentiella extremvärden. 

1.3 Metod 

Den empiriska delen av avhandlingen kommer att bestå av en kvantitativ undersökning 

som baserar sig på bokslutsdata från åren 2015–2019. År 2020 präglades av den globala 

covid-19 pandemin vilken hade inflytande på ARL och således kommer detta bokslutsår 

att exkluderas från undersökningen för att kunna ge en såpass realistisk bild som möjligt. 

Covid-19 året kommer i stället att undersökas i form av ett tilläggstest för att ytterligare 

jämföra perioderna. Denna studie kommer att bygga på tidigare forskning för att 

undersöka vilka variabler som påverkar graden av ARL inom de nordiska listade bolagen. 

Data kommer hämtas för nordiska börsnoterade bolag. Med hjälp av tidigare 

forskningsmetoder kommer sedan ARL att undersökas och de variabler som påverkar 

längden på denna kommer att redogöras för. Avvikelser länder emellan presenteras och 

ett medeltal för regionerna i fråga kommer att redogöras för. 
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Tidigare variabler har presenterats och dessa kommer att replikeras på en population 

som tidigare inte undersökts. I denna undersökning kommer respektive nationella 

lagstiftningar samt internationella standarder betonas eftersom skillnader finns 

länderna emellan, exempelvis när det kommer till tid för upprättande av bokslut och 

maximala tillåtna ARL. Gemensamt för de nordiska länderna är att de följer lagstiftning 

och rådande direktiv som upprättats av EU. Undantag finns för Norge, eftersom detta 

land inte är medlem i den Europeiska unionen. Dock så är landet med inom EAA 

(European Economic Area) och på grund av detta så tillämpas även IFRS standarder på 

detta land. (IASPlus 2021) 

1.4 Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer den teoretiska referensramen. Den teoretiska 

referensramen kommer att bestå av två kapitel.  

Kapitel två kommer att fungera som ett deskriptivt kapitel vilket kommer att presentera 

bakgrundsinformationen om ämnet som i avhandlingen behandlas. Teorin som 

presenteras grundar sig på tidigare forskning och litteratur. I den teoretiska 

referensramen så kommer det att kort redogöras för begreppet revision samt där 

tillhörande revisionsprocess och revisionskvalitet. Skillnader i lagstiftning och begreppet 

revisor som finns mellan de respektive länderna kommer här även att betonas kort. 

Därefter följer sedan en presentation och även en mer genomgående och noggrannare 

redogörelse för begreppet audit report lag. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en 

konkret uppfattning om ämnet i fråga samt att redogöra för de olika faktorer som med 

hjälp av tidigare forskning bevisats påverka graden av ARL.  

Det tredje kapitlet fungerar som en litteraturöversikt där tidigare studier inom 

forskningsområdet kommer att presenteras mer genomgående. Dessa studier som 

kommer att presenteras är studier vilka har undersökt olika faktorer och variabler vilka 

har en inverkan på graden av ARL, det vill säga tiden från att bokslutsperioden avslutas 

till att revisionsberättelsen undertecknas och dateras. Det fjärde kapitlet kommer att 

bestå av en genomgång av forskningsfrågan och presentera ett antal hypoteser samt 

diskutera användning av data och hur denna kommer att tillhandahållas. Det fjärde 

kapitlet kommer således att redogöra för hur den empiriska delen kommer att utföras 

samt hur, i detta fall, sekundärdata kommer att impliceras för att kunna uppfylla syftet 

med undersökningen. Det femte kapitlet kommer att framföra resultatet från 

undersökningen.  
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Slutligen i det sjätte kapitlet följer ett diskussionskapitel av avhandlingens resultat där 

konklusioner och diskussioner kommer att framföras. Avslutningsvis följer kapitel sju 

med redogörelse för reliabilitet och validitet samt så ges det även förslag på fortsatt 

forskning.   
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för begreppet revision. Här kommer lagstiftning 

från respektive länder kort att redogöras för samt betona de internationella standarder 

som berör länderna i fråga. Därefter följer en beskrivning av revisionsprocessen och vilka 

moment under denna som kan påverka graden av ARL. Slutligen så kommer begreppet 

audit report lag att behandlas.  

2.1 Revision 

Uppgiften som de finansiella rapporterna har är att presentera en strukturerad 

representation av historisk ekonomisk information, vilka har som uppgift att förklara 

den ekonomiska situationen över ett företag genom att presentera en överblick av dess 

finansiella tillgångar och skyldigheter vid en viss tidsperiod för företaget. Utöver 

ekonomisk situation skall även anteckningar vilka är relaterade och väsentliga för 

företagets verksamhet inkluderas. Dessa kan bland annat utgöras av principer för 

redovisningen som använts samt förklara andra områden vilka berör företaget. (ISA 

200) I Finland har vi patent- och registerstyrelsen som deltar i det nordiska, europeiska 

och internationella myndighetssamarbetet gällande revision. Patent- och 

registerstyrelsen ansvarar för tillsynen, kontrollerar verksamheten samt ansvarar för 

godkännandet av blivande revisorer.  

Enligt FAR-Online (2021) fungerar en revisionsberättelse som en rapport till 

bolagsstämman att revisorn har utfört sitt av bolaget tilldelade uppdrag. 

Revisionsberättelsen är en skriftlig redogörelse som berör revision av ett bolag. Denna 

beskriver även revisorns utförda arbete och revisorns observationer från uppdraget. 

Inlämnandet av en revisionsberättelse ska göras varje år och oftast i samband med 

bolagets årsstämma. Revisionsberättelsen kan vara ren eller oren. En ren 

revisionsberättelse innebär att revisorn inte haft något att anmärka under revisionen och 

kan således konstatera att bokslutet och de finansiella rapporteringarna är uppgjorda 

enligt ikraftvarande standarder och principer. En oren revisionsberättelse å andra sidan 

innebär att revisorn haft någonting att anmärka. Detta kan vara avvikelser från 

standarder eller väsentliga felaktigheter i redovisningen. En oren revisionsberättelse 

fungerar i synnerhet som ett varningstecken för bolaget och dess ledning. (FAR-Online 

2021) 
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Inom revisionen så tillämpas tre grundprinciper. Dessa är väsentlighetsprincipen, 

revisionsrisk och revisionsbevis. Dessa kan variera beroende på bolagets typ, struktur 

och storlek. (IFAC 2009, ISA 200.5).  

Väsentlighetsprincipens betydelse och storlek har olika innebörder vilka varierar 

utgående från strukturen på företaget och på grund av potentiella risker. Väsentligheten 

kan definieras som felaktigheter eller bortlämnande av information som kan påverka 

besluten som baseras på finansiella rapporter. (FAR-online 2021) Att bedöma vad som 

är väsentligt eller inte utgörs av revisorn vid inledningen av revisionen.  

Revisionsrisken är den risk att revisorn kan ge ett inkorrekt utlåtande över ett bokslut 

beroende på att de finansiella rapporterna omfattar fel vilka är väsentliga. Fel som är 

väsentliga kan innebära att bokslutet innehåller fel redan innan det revideras. (IFAC 

(2009), ISA 200.13).  

Revisionsbevis är enligt Hayes, Glynn & Shanahan (2005) informationen som tillämpas 

av revisorn för att hen ska kunna konkludera bokslutet samt reducera revisionsrisken. 

Revisionsbevisen ska vara tillräckliga och ändamålsenliga för att man i revisionen ska 

kunna dra slutsatser med rimlig säkerhet.  (IFAC 2009; ISA 200.5; ISA 200.13; ISA 

500.1) 

Datumet, aktualiteten, för revisionsberättelsen är enligt Durand (2019) det datum då 

revisorn har tillhandahållit tillräckligt med betryggande och godtyckliga bevis för att 

stöda revisorsutlåtandet. Detta betyder konkret att underteckning av 

revisionsberättelsen inträffar tidigast den dagen då revisorn kan garantera att 

rapporterna fullföljer sina krav, innehåller tillräckliga uppgifter och att den är korrekt 

presenterad. Aktualiteten för revisionsberättelse har ett betydande inflytande för bolaget 

och dess intressenter. Detta eftersom en tidigt utgiven revisionsberättelse bidrar till en 

ökad användbarhet inom beslutfattningsprocesserna eftersom informationen som 

presenteras är så aktuell som möjligt. (IFRS 2018) Aktualiteten av revisionsberättelsen 

och bokslut betonas mer ingående senare i avhandlingen under kapitel 2.4 Audit report 

lag. 

2.1.1 Revisor 

De bokslut som upprättats av alla företag ska enligt Abdollahi (2012) certifieras och 

granskas av externa, oberoende parter, nämligen revisorerna. Baldacchino et al. (2016) 

hänvisar till Soltani (2007) om att revisorns huvudsakliga uppgift är att tilldela en 
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försäkring om att reliabiliteten, det vill säga pålitligheten, i informationen som 

presenterats i de finansiella rapporterna, samt att dessa är uppgjorda i enlighet med 

standarder och de principer som tillämpas inom den region där företaget är verksamt. 

Användarna av den ekonomiska informationen som presenteras har själva svårigheter 

med att garantera att uppgifterna är korrekta. Många omständigheter, i synnerhet 

intressekonflikter, ekonomiska konsekvenser, komplexitet samt bristen på information 

om hur själva revisionen har blivit utförd motiverar behovet av kvalificerade oberoende 

revisorer för att granska bokslut. (Abdollahi 2012) 

Inom Europa gäller andra lagstiftningar. Enligt Europeiska Kommissionen (2021) ska 

alla listade bolag använda sig av IFRS standarder. En revisor definieras enligt ISA 200 

som den eller de personer vilka utför granskningen av ett företags finansiella rapporter. 

(ISA 200) Enligt den finländska revisionslagen är en revisor en fysisk person, som 

tilldelats någondera titel som GR-, CGR- eller OFGR-revisor, alternativt kan det även 

vara ett samfund vilket har accepterats som en revisionssammanslutning. (Revisionslag 

1141/2015). Revisorer godkänns i Finland genom avklarade prov, så kallade 

revisorsexamina. Efter att ha avlagt grundexamen tilldelas individen titel som godkänd 

revisor (GR). Följaktligen kan dessa GR-revisorer fortsätta med att specialisera sig på 

revision som görs för bolag av allmänt intresse (CGR-revisor) samt revision som görs för 

den offentliga ekonomin förvaltningen (OFGR-revisor). (Patent- och registerstyrelsen, 

2021) 

Enligt finländsk revisionslag, kap 2 § 2, ska minst en revisor väljas att utföra revision 

över en sammanslutning eller stiftelse där högst en av följande förutsättningar uppfylls: 

omsättningen är större än 200 000 euro, den totala balansomslutningen är större än 

100 000 euro alternativt att medeltalet anställda under räkenskapsperioden är minst tre 

personer. Undantag finns dock ifall att sammanslutningen befinner sig i ett sådant 

inledande skede att denna inte ännu har räkenskapsperioder. Undantagandet att avstå 

sig från att i ett inledande stadie välja revisor är dock enligt revisionslagen inte 

godtagbart ifall att sammanslutningens huvudsakliga verksamhet grundar sig i 

hantering av värdepapper. (Revisionslag, 2021) 

2.1.2 Lagstiftning 

Nationella och internationella regler och principer tillämpas vid företagens finansiella 

rapportering. Företagsstorlek, företagsform, finansiell situation, och geografiska 

områden är faktorer som resulterar i att regler och standarder avviker från varandra 
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länder emellan. Alla länder har egna lagar när det kommer till bokföring och revision, 

exempelvis skatteregler och regler i anknytning med ARL. För länder vilka är 

medlemmar inom EU tillämpas europeiska lagstiftning i kombination med den 

internationella lagstiftningen. Alla börsnoterade bolag med aktiehandel som utövas på 

en reglerad marknad måste tillämpa IFRS standarder på sin redovisning.  (IFRS 2021) 

Nedan följer en kort redogörelse för den generella lagstiftningen inom Europa samt de 

respektive länder som kommer att inkluderas i avhandlingens undersökning. 

2.1.2.1 Europa 

Förordning och beslut blir automatiskt bindande inom hela Europeiska unionen från och 

med den dagen då de träder laga kraft. EU fattar sina beslut genom det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet. Besluten kan exempelvis behandla ekonomisk styrning. 

(Europeiska unionen 2021) 

 

Enligt vad som stadgas på Europeiska unionens hemsidor måste samtliga aktiebolag, 

oberoende av företagsstorlek, upprätta en årsredovisning och ett bokslut. Dessa 

rapporter bör sedan skickas in till respektive lands bolagsregister. När det kommer till 

ett företag av större storlek, det vill exempelvis säga börsnoterade aktiebolag vars aktier 

rör sig inom en reglerad marknad, ska dessa bolag följa de standarder som presenteras 

av IFRS.  

 

IFRS (International Financial Reporting Standards) är framlagt av IASB (International 

Accounting Standards Board), vilket är ett oberoende redovisningsorgan, som EU har 

accepterat och implementerar. Enligt förordning 1126/2008 så ger EU ut nya 

förordningar till samtliga medlemsländer så fort en ny standard har blivit godkänd. 

(Europeiska unionen 2021) IFRS är som tidigare definierat en internationell 

organisation som upprättas av IASB vars ansvar är att skapa internationellt tillämpande 

redovisningsstandarder av hög kvalitet.  

 

2.1.2.2 Finland 

Enligt den finländska bokföringslagen skall för varje räkenskapsperiod upprättas ett 

bokslut. Till bokslutet bör även inkluderas en finansieringsanalys ifall bolaget faller inom 

ramarna för vad som klassas som stort företag eller ett företag av allmänt intresse. I 

bokföringslagen 3 kap 6§ redogörs för tiden för upprättande av bokslutet. Det maximala 
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tidskravet är fyra månader från utgången räkenskapsperiod. Räkenskapsperioden är 12 

månader lång och vanligtvis följer denna kalenderåret. Enligt revisionslagen 6 kap ska 

revisorerna lämna in revisionsberättelsen senast två veckor innan det sammanträde, 

exempelvis bolagsstämma, där bokslutet ska läggas fram för fastställelse. Den finska 

bokföringslagen 9 kap säger att den bokföringsskyldiga ska lämna in sitt bokslut för 

registrering senast sex månader efter utgången räkenskapsperiod. Således är den 

maximala tillåtna ARL fem och en halv månader i Finland. (Bokföringslag 2022; 

Revisionslag 2022) 

 

2.1.2.3 Sverige 

Enligt den svenska årsredovisningslagen är företagen skyldiga att lämna in kopior av sina 

handlingar till registreringsmyndigheterna senast sex månader efter att 

räkenskapsperioden nått sitt slut. Räkenskapsperioden är 12 månader lång och följer 

vanligtvis kalenderåret. Därefter behandlas dessa. Ifall att dessa handlingar inte 

inlämnats inom sju månader från utgången räkenskapsperiod tvingas bolaget att betala 

en förseningsavgift. Därav kan konstateras att den totala tillåtna ARL i Sverige är sju 

månader.  (Årsredovisningslag 2021) 

2.1.2.4 Danmark 

Den danska redovisningslagen (Årsregnskabsloven) 3 kap §15 redogör för upprättandet 

av årsrapporteringen. Årsrapporterna skall inlämnas senast fem månader efter att 

räkenskapsperioden tagit slut. Räkenskapsperioden är till regel 12 månader. Dock så är 

tidskravet kortare för aktiebolag och företag som har värdepapper som är upptagna till 

handel på en reglerad marknad i ett EU / EEA -land. Då är tidsfristen fyra månader. Om 

dessa tas lämnas in for sent vägras registrering. Således kan konstateras att tiden för ARL 

i Danska börsnoterade bolag är fyra månader. (Årsregnskabsloven 2021) 

2.1.2.5 Norge 

Norge är, som redan tidigare i inledningen nämndes, inte medlem inom Europeiska 

unionen. I stället så är Norge är medlem i det europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, EEA, och följaktligen så följer norska företag, vilka är noterade på en 

värdepappersmarknad inom EU/EEA, IFRS redovisningsstandarder sedan år 2005. 

(IAS 2021) Bokföringsskyldiga måste upprätta en årsredovisning som innehåller en 
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resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt notupplägg. Företag är sedan 

skyldiga att lämna in sin årsredovisning till den norska företagsmyndigheten. Enligt den 

norska bokföringslagen (Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)) ska 

årsredovisningen fastställas senast sex månader efter utgången räkenskapsperiod. 

Således för denna undersökning kan slutsatsen att den maximalt tillåtna längden på ARL 

i Norge är sex månader. (Regnskapsloven 2021) 

Nedan presenteras en sammanfattning i form av en figur på den totalt maximala tillåtna 

längden på ARL. Denna är utformad i enlighet med ovan presenterade nationella 

lagstiftningar för respektive land vilka berör företag vilka är börsnoterade. I samtliga 

länder utgör räkenskapsperioderna en tidsfrist på 12 månader som vanligtvis följer 

kalenderåret.   

Land ARL Referens 

Finland 5,5 månader  Bokföringslag 

Sverige 7 månader  Årsredovisningslag 

Danmark 4 månader  Årsregnskabsloven 

Norge 6 månader  Regnskapsloven 

Tabell 1  Total tillåten ARL i respektive land som undersöks i studien. 

 

2.1.3 Standarder 

Både nationella och internationella regler och standarder tillämpas vid finansiell 

rapportering. På basis av företagsstorlek, företagsform, finansiell situation, och geografi 

kan regler och standarder avvika från varandra. Alla länder har egna lagar när det 

kommer till bokföring och revision, exempelvis skatteregler och regler i anknytning med 

ARL. Till exempel Finland följer den nationella bokföringslagen och revisionslagen i 

kombination med internationella standarder. I och med att företagen blir alltmer 

internationella och växer i storlek samt verksamhetsområde så har nya internationella 

lagar och standarder trätt i kraft. (Forgeas 2008) 

 

Den 23–24 mars år 2000 diskuterade det europeiska rådet vikten av finansiella tjänster. 

Vid detta möte beslöts det att samtliga noterade bolag inom EU måste tillämpa en enda 

uppsättning av högt kvalitativa redovisningsstandarder. Dessa standarder krävdes vara 
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internationellt accepterade och tillämpningsbara även globalt sett. Mötet resulterade 

slutligen i att en ny förordning presenterades, nämligen förordning nr 1606/2002. 

Förordningens avsikt är att resultera i en ändamålsenlig samt kostnadseffektiv 

kapitalmarknad. För att detta i praktiken skulle kunna fungera föreslogs att samtliga 

noterade bolag inom EU gemenskapen senast år 2005 skulle utarbeta sin redovisning i 

enlighet med gemensamma redovisningsstandarder, närmare bestämt de internationella 

redovisningsstandarderna (IAS). (EUR-Lex 2021)  

 

IFRS (International Financial Reporting Standards) är framlagt av IASB (International 

Accounting Standards Board), vilket är ett oberoende redovisningsorgan, som EU har 

accepterat. Inom Europa följer vi IFRS och IAS. Enligt förordning 1126/2008 så ger EU 

ut förordningar till samtliga medlemsländer så fort en ny standard har blivit godkänd. 

(Europeiska unionen 2021). I USA tillämpar man sig i sin tur av principer och standarder 

framförda av GAAP (generally accepted accounting principles). Dessa två, IFRS och 

GAAP, är globalt sett de främsta standarderna. (Corporate Finance Institute 2021) 

 

Eftersom denna avhandling avgränsas till europeiska företag så baserar sig teorin således 

på International Financial Reporting Standards. IFRS är en principbaserad 

redovisningsstandard som lägger grunden för investerare och företag när det kommer 

till att analysera finansiella poster alternativt fatta ett beslut. IFRS anger även hur 

internationella företag ska hantera och presentera sina finansiella rapporter och syftar 

till att garantera att de internationella marknaderna går enligt gemensamma regler och 

principer för att uppnå transparens, effektivitet och tillförlitlighet. IFRS förespråkar 

också att företagen bör vara öppna, eftersom det gör det säkrare för investerare att 

investera i företagen. (IFRS 2021) 

 

Standardkraven i IFRS täcker ett brett spektrum av finansiella rapporter, inklusive 

kassaflödesanalys, total resultaträkning, rapport över finansiell ställning och rapport 

över förändringar i eget kapital. Enligt IFRS (2021) är deras syfte att utveckla standarder 

som ger transparens, ansvarighet och effektivitet till finansmarknaderna runt om i 

världen. IFRS ger jämförbar information internationellt sett. Dessa 

redovisningsstandarder bidrar med öppenhet genom att förbättra den internationella 

jämförbarheten och kvaliteten på finansiell rapportering. Detta i sin tur underlättar 

beslutsfattningen för investerare och andra marknadsaktörer världen över och bidrar 

ytterligare till ekonomisk effektivitet genom att hjälpa till att identifiera möjligheter och 

potentiella risker och sänker likaledes även kostnaderna för företag i och med att flera, i 
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dagsläget över 140 olika, jurisdiktioner tillämpar samma redovisningsstandarder. (IFRS 

2021) 

 

2.2 Revisionsprocessen 

Enligt ISA 200 är den huvudsakliga uppgiften vid genomförande av revision över de 

finansiella rapporterna att samla ihop tillräckligt med information för att garantera att 

bokslutet är korrekt uppgjort och att det inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 

Felaktigheter kan bland att uppstå genom fel från upprättaren av bokslutet samt genom 

bedrägeri. Bokslutet ska således vara korrekt och följa alla de viktigaste riktlinjerna som 

finns presenterade i enlighet med ramverk och standarder för finansiell rapportering. 

Revisorn som granskar bokslutet ska även ge ut en rapport, det vill säga en 

revisionsberättelse, över de finansiella rapporterna och denna rapport ska även den följa 

de krav som ställs i enlighet med ISA’s standarder. I de fall där tillräcklig säkerhet inte 

kan erhållas genom revisionen och ett kvalificerat utlåtande i revisionsberättelsen inte 

är tillräckligt under omständigheterna för att rapportera till de avsedda användarna av 

bokslutet, kräver ISA att revisorn inte lämnar något yttrande eller återkallar, eller 

alternativt avgår, från uppdraget. (ISA 200) 

På PWC (2021) hemsida redogörs kort för hur revisionen utförs. Eftersom det inte finns 

definitiva tillvägagångssätt och regler anknutna till utförandet av revision förekommer i 

praktiken skillnader för själva utförandet. PricewaterhouseCoopers generella 

revisionsprocess går enligt följande. 

Ledningen inom företaget eller organisationen upprättar den finansiella rapporten. 

Denna måste upprättas i enlighet med i ikraftvarande lagkrav och standarder som finns 

för den finansiella rapporteringen. Organisationens direktörer godkänner sedan den 

slutgiltiga finansiella rapporten. Därefter påbörjar revisorerna sin granskning.  I detta 

skede införskaffar sig revisorerna information angående organisationens verksamhet 

och överväger de ekonomiska frågorna och branschspecifika frågor som kan ha påverkat 

verksamheten under rapporteringsperioden. För varje större aktivitet som lyfts fram i de 

finansiella rapporterna identifierar och utvärderar revisorer möjliga risker vilka kan leda 

till en väsentlig påverkan på den finansiella ställningen, en så kallad intern kontroll, eller 

den finansiella utvecklingen. Vad som anses vara en väsentlig risk varierar enligt 

Abdillah et al. (2019) beroende på vem som reviderar eftersom revisorernas personliga 

uppfattningar, expertis och kunskaper om vad som enligt hen utgör en västenlig risk 

varierar. Baserat på potentiella riskerna överväger sedan revisorerna vilka åtgärder 
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ledningen har vidtagit för att säkerställa att den finansiella rapporten är korrekt 

presenterad. Revisorerna gör sedan en helhetsbedömning över huruvida den finansiella 

rapporten ger en rättvisande bild av organisationens finansiella resultat, ekonomiska 

ställning samt att företagets kassaflöden stämmer överens med 

rapporteringsstandarderna. Slutligen efter utförd revision så utarbetar revisorerna en 

revisionsrapport. (PWC 2021) 

2.3 Revisionskvalitet 

Revisorer inom revisionsföretag måste följa relevanta revisionsstandarder och 

standarder för kvalitetskontroll samt etik och andra lagstadgade krav. (IAASB 2014) 

Begreppet revisionskvalitet används ofta av intressenter och är ett begrepp som, trots 

årtionden av tidigare forskning, inte direkt, enligt Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik 

och Velury (2013), har definierats. På grund av detta har IAASB utvecklat ett ramverk 

för revisionskvalitet som beskriver vilka faktorer som bidrar till revisionskvalitet. Enligt 

IAASB är termen revisionskvalitet ett begrepp som omfattar det främsta faktorerna vilka 

maximerar oddsen att högkvalitativ revision regelbundet utförs. Högkvalitativ revision 

uppnås enligt IAASB (2014) genom följande moment: 

• Lämpliga värderingar, etik och attityd 

• Revisorns tillräckliga kunskap, kunnighet och erfarenhet 

• Tillräckligt mycket tid för att genomföra revisionen 

• Noggrann revisionsprocess i enlighet med regler och standarder vilken 

undergått kontroll 

• Rapporter vilka getts med hög aktualitet samt vilka blivit integrerade på ett 

lämpligt sätt med dess relevanta intressenter.  

Det är viktigt att påpeka att hur revisionskvalitet uppfattas kan varierna beroende på 

vilka intressenter som ser på saken eftersom en generellt accepterad definition saknas. 

Enligt Knechel et al. (2013) varierar uppfattningen mellan användare, revisorer, 

tillsynsmyndigheter och samhället. Detta leder således till att bedömningen av kvaliteten 

varierar. Exempel på vad som kan ge uppfattning av hög kvalitet bland exempelvis 

användarna är att det inte förekommer felaktigheter, bland revisorer kan kvalitet 

uppfattas som att revisionsprocessen slutförs smärtfritt genom att inte behöva påpeka 
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någonting samt att det slutförda arbetet lätt kunde försvaras i rätten. 

Tillsynsmyndigheter kan tolka kvalitet som att standarder och regler fullföljts och 

samhället i sig kan uppfatta kvalitet som att inga dessvärre ekonomiska komplikationer 

har uppstått för företaget i fråga eller för marknaden. (Knechel at al. 2013)  

2.4 Audit Report Lag 

Audit report lag (i denna studie även förkortat som ARL) definieras som det antalet dagar 

det tar från företagets bokslut tills det datumet då revisorn har undertecknat och daterat 

revisionsberättelsen. ARL har också ofta blivit bedömt genom att räkna antalet dagar det 

går mellan ett företags bokslut fram till att de tillhandahållit en underskriven 

revisionsberättelse. Det vill säga tidsperioden från utgången räkenskapsperiod till den 

dag revisorn undertecknat och daterat detta. (Khoufi & Khoufi 2018; Samaha & Khlif 

2017; Abdillah et al. 2019; Knechel & Payne 2001; Carslaw och Kaplan 1991; Bamber et 

al. 1993). 

För att den presenterade finansiella informationen ska vara användbar för exempelvis 

investerare bör den vara både aktuell och relevant samt korrekt presenterad. IFRS 

(2018) skriver att aktualitet således är en ytterst betydande variabel då det kommer till 

beslutfattningsprocessen för intressenter. Detta på grund av att eftersom ju längre 

tidsperioden är från att bokslutet är gjort och revisionsberättelsen är undertecknad samt 

daterad, desto mindre värde har informationen som presenteras. Sultana et al. (2015) 

refererar till Beaver, Lambert & Morse (1980) vilka också diskuterade aktualitet, 

hävdade att aktualitet inom företagens finansiella rapportering är den grundläggande 

komponenten vad gäller kvaliteten av rapporterna. Detta innebär att företagens värde 

och aktiepris har en signifikant påverkan av längden på ARL. Detta av den orsaken att 

bokslutet i sig presenterar den ekonomiska informationen vid en specifik tidpunkt, det 

vill säga slutet av räkenskapsperioden. Denna kan efter en längre period vara föråldrad i 

takt med att företagets verksamhet fortlöper även efter den dagen då 

räkenskapsperioden nått sin sista dag. Händelser och förändringar kan inträffa mellan 

räkenskapsårets slut och tidpunkten för bokslutets och de finansiella rapporternas 

offentliggörande vilka kan leda till stora förändringar i företaget. Dessa förändringar i 

sin tur framkommer inte eller inkluderas inte i de äldre finansiella rapporterna. En 

utdragen ARL leder således till ovisshet intressenter och företaget emellan. Ett väldigt 

utdraget ARL förknippas i flera fall med dåliga nyheter för företaget. (IFRS 2018) 
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De bokslut som upprättats av alla företag bör godkännas och granskas av externa 

oberoende parter, det vill säga revisorerna. Användarna av ekonomisk information 

skulle ha svårt att kontrollera kvaliteten på informationen som presenteras i företagens 

bokslut utan att vara beroende av pålitliga parter. Många omständigheter som till 

exempel intressekonflikter, viktiga ekonomiska konsekvenser, komplexitet och bristen 

på direkt tillgång till information i granskningsprocessens miljö motiverar ytterligare 

behovet av kvalificerade oberoende revisorer för att granska bokslut (Abdollahi, 2012). 

Audit report lag har främst blivit mätt genom att räkna hur många dagar det tar från att 

ett bolags bokslut ges ut fram till att bolaget tillhandahållit en underskriven 

revisionsberättelse. (Khoufi & Khoufi 2018; Samaha & Khlif 2017; Abdillah et al. 2019; 

Knechel & Payne 2001) Juslen (2021) presenterade en i sin avhandling en konkret figur 

vilken visualiserade ARL. Här är ARL kännetecknat som intervallet mellan bokslutet och 

revisionsberättelsen. 

 

Figur 1 Exempel på ARL av Juslen (2021) 

Nedan fortsätter en genomgång av en del olika faktorer vilka har påverkat längden på 

ARL.  

2.4.1 Företagsspecifika faktorer 

När det kommer till längden på audit report lag har flera tidigare utförda studier hittat 

ett signifikant samband mellan ARL och diverse företagsrelaterade faktorer. Bland dessa 

är i synnerhet räkenskapsperiodens resultat, den av revisorerna upplevda företagsrisken, 

lönsamhetsgraden, struktur samt industrispecifika faktorer sådana som bevisats ha stark 

koppling till längden på ARL (Baldacchino et al. 2016; Khoufi & Khoufi 2018; Samaha & 

Khlif 2017; Abdillah et al. 2019; Sultana et al 2015; Sundem 1996). 
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Företag vilka gjort sämre resultat tenderar att presentera sina finansiella rapporter så 

sent som möjligt och vice versa. (Lee et al. 2009) Baldacchino med flera (2016) hävdar 

också att längden av ARL tenderar att vara kortare i större företag som gjort positiva 

resultat, även när revisionsföretagen var av större storlek var tidsperioden kortare, detta 

eftersom goda resultat påverkar aktiepriser vilket Lee et al. (2009) redan påpekade. 

Goda resultat ger incentiv att snabbt offentliggöra sina bokslut eftersom företag vars 

aktiepris kommer att påverkas positivt har större behov av att gå ut med sina rapporter. 

Enligt Abdillah et al. (2019) kommer ARL att vara längre ifall att företaget har en svag 

ekonomisk situation och i synnerhet problem med sitt fortlöpande, från den engelska 

termen going concern. 

Strukturerna inom ledningen har skiftats dramatiskt över de senaste åren. (Sultana et al. 

(2015) Bowen et al. (1992) konstaterade att ledningen besitter större incentiv att så länge 

som möjligt försöka fördröja de finansiella rapporternas publikationer ifall det fanns 

dåliga resultat eller att företaget inte uppnått sina målsättningar. Taktiken att hålla 

tillbaka rapporterna, och i stället försöka dra ut på publikationen så länge som möjligt, 

är för ledningen en strategi med huvudsyftet att minimera på konsekvenserna som 

uppstår från ofördelaktiga resultat. Å andra sidan har även fördröjningen lett till 

ofördelaktiga konsekvenser för företaget. Sundem (1996) lyfter fram vikten av att 

presentera de finansiella rapporterna så fort som möjligt eftersom snabbare 

offentliggörande kan garantera aktualiteten på informationen. Aktualiteten, som 

tidigare betonats, är en av de viktigaste beslutsfattningsvariablerna, i synnerhet för 

investerare och kreditgivare. Praktiskt innebär detta att relevansen i de reviderade 

rapporterna gradvis försvagas beroende på hur lång ARL är på grund av att 

konkurrenskraftigt inriktade investerare i stället tenderar att tillhandahålla information 

från övriga källor. 

Angående företagsrisk, det vill säga risker vilka kan leda till en väsentlig påverkan på den 

finansiella ställningen eller den finansiella utvecklingen, har varje revisionsbolag olika 

karaktärsdrag och varje enskild revisor har egna kunskaper, expertis och uppfattning om 

vad som utgör en västenlig risk. (PWC 2021; Abdillah et al 2019). En företagsrisk kan 

vara industrispecifika till exempel negativa miljöpåverkningar men även ekonomiska så 

som problem med going concern. 
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Företagsspecifika faktorer vilka påverkar ARL 

Räkenskapsperiodens resultat 

Upplevd företagsrisk 

Lönsamhetsgrad 

Företagsstruktur 

Industrispecifika faktorer 
Tabell 2 Sammanfattning av företagsspecifika faktorer vilka påverkar ARL 

2.4.2 Revisionsrelaterade faktorer 

Bamber et al. (1993) hävdade att kunder av större storlek ger revisorer större incentiv att 

underteckna bokslutet snabbare. Detta eftersom större kunder i allmänhet ofta är viktiga 

komponenter i en revisionsbyrås kundportfölj eftersom revisorer vars klienter är av 

större storlek har oftast även större revisionsarvode. Carslaw & Kaplan (1991)   

Företagsstorleken bevisas att ha ett negativt samband med ARL eftersom större bolag 

upplever ett större krav från intressenter och även från den rådande lagstiftningen att 

presentera sina finansiella rapporter så snabbt som möjligt. Lagstiftning reglerar 

börsnoterade bolag och intressenter vill så snabbt som möjligt tillhandahålla 

bokslutsinformation för att kunna göra investeringsbeslut. Mitra, Song & Yang (2015) å 

andra sidan, argumenterade även för de facto att större bolag i sin tur också ställer högre 

krav på revisorn att utföra revisionen så snabbt som möjligt eftersom den upplevda 

externa pressen att offentliggöra sina bokslut är större. Detta påstående stärks även av 

Lee et al. (2009) utförda studie vilken konstaterade att företag vars aktiepris som 

kommer att påverkas positivt kommer även att ställa högre krav på att revisionen så 

snabbt som möjligt genomförs.  

ARL påverkas av revisions- samt revisorsegenskaper. I synnerhet internationella 

revisionsbyråer, (till exempel Big Four) och revisionsbyråer med internationell koppling, 

visade sig att utföra ett snabbare revisionsuppdrag vilket således resulterade i kortare 

ARL. Big Four revisionsbyråer besitter enligt Samaha & Khlif (2017) och Lee & Jahng 

(2008) tillräcklig med kunskap och effektivitet för att tillfredsställa investerare eftersom 

de har tillgång till mer avancerade teknologier och specialister inom personalen i 

jämförelse med mindre byråer. Samma författare påstår dock att detta kan variera 

beroende på vilken typ av företag det handlar om eftersom tydliga skillnader 

framkommer i revisionen om det rör sig om finansiella- eller icke-finansiella bolag. 

Ytterligare så bevisades att de byråer vilka betalades större revisionsavgifter utförde ett 

snabbare arbete. Därutöver så har även tidigare erfarenhet och expertis bland själva 

revisorn som utför uppdraget bevisats att ha ett negativt samband med ARL eftersom 
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dessa faktorer leder till att revisionen går snabbare att utföra. (Leventis et al. 2005; 

Habib et al. 2019; Sultana et al. 2015; Knechel & Payne 2001; Lee & Jahng 2008)  

De facto att Big Four revisionsbyråer tenderar att utföra ett smidigare och snabbare 

revisionsarbete bidrar dock med komplikationer inom revisionsmarknaden. I synnerhet 

för mindre byråer som försöker att etablera sig på revisionsmarknaden bidrar Big Four 

och de stora internationellt högaktade revisionssamfunden med en stor utmaning för de 

nya samfunden att etablera sig. (Samaha & Khlif 2019) 

Revisionsspecifika faktorer vilka påverkar ARL 

Kundstorlek 

Företagens tidsmässiga krav på revisorn 

Revisions och revisorns egenskaper 

Revisionsarvode 

Företagsform 

Revisorns tidigare erfarenheter och expertis 
Tabell 3 Sammanfattning av revisionsspecifika faktorer som påverkar ARL 

2.4.3 Tidpunkt 

Tidpunkten för när företagen måste publicera sina bokslut avviker länder emellan. En 

del länder har mycket striktare tidskrav än andra (se nedanstående figur 3). ARL länder 

emellan varierar beroende på olika lagstiftningar och krav som tillämpas. Hur strikta 

dessa tidpunkter är således oftast helt baserade på lagstiftningen i den geografiska 

regionen inom vilken företaget är registrerat. Ezat (2015) presenterade en tabell över 

ARL och gav exempel hur varierande och krävande dessa krav kan vara. Här 

framkommer tydliga skillnader exempelvis mellan USA (högst tillåten ARL 60 dagar) 

och Frankrike, Malaysia och Hong Kong (totalt 180 dagar respektive). En skillnad på 120 

dagar, med andra ord nästan fyra månader. Grekland har också en relativt flexibel längd 

på den totalt tillåtna ARL medan Kuwait, Jordan och Bahrain är på den mer tidskrävande 

sidan med totalt 90 dagar av ARL respektive. Bangladesh med sina 120 dagar av totalt 

tillåten ARL befinner sig i mitten av dessa länder emellan och har exempelvis samma 

krav som både Finland och Danmark.  
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Figur 2 Sammanfattning av ARL I olika länder av Ezat (2015) 

Att presentera bokslutet så snabbt som möjligt, det vill säga att se till att aktualiteten är 

så hög som möjligt, är en grundläggande princip för att bibehålla relevansen i de 

finansiella rapporterna. En allt för utdragen ARL kan tappa sin förmåga att påverka 

beslutsfattningen.  (Abdillah et al. 2019).  På grund av att det förekommer skillnader i 

internationella lagstiftningar över den maximala tillåtna längden på ARL bevisade 

Leventis et al. (2005) att längre tillåtna tidsramar ger bolagen större flexibilitet och 

mindre stress när det kommer till publikationerna av de finansiella rapporterna. 

Aktualiteten för boksluten stöter i praktiken ofta på utmaningar. Exempelvis det facto 

att de finansiella rapporterna bör revideras inom utsatt tid samt att dessa utförs av en 

oberoende revisor. Aktualiteten påverkas även av revisionsprocessen eftersom bokslut 

och finansiella rapporter inte kan publiceras offentligt innan revisionen är fullbordad. 

Rapporteringsfrekvens påverkar denna faktor ytterligare. Till exempel krävs det att 

egyptiska listade bolag presenterar sina årsrapporter inom tre månader efter utgången 

räkenskapsperiod. Listade bolag förväntas även att publicera kvartalsrapporter vilka bör 

vara klara 45 dagar efter varje kvartal. Detta är krav som företag i praktiken ofta inte 

klarar av att fullfölja.  (CMA, 2008; Afify, 2009; Ezat 2015; Abdillah 2019).  

Revisionen är även mycket säsongsbetonad. Enligt Ng, Tronnes & Wong (2018) har 

majoriteten av alla offentligt listade företag en räkenskapsperiod som inleds i januari och 

slutar i december, det vill säga följer kalenderåret. Detta resulterar i att revisionen 

upplever så kallade "busy seasons" under början av kalenderåren eftersom de flesta 

bokslut då ska revideras. Jämförelsevis så existerar dock även lågsäsonger under vilka 

en mycket lägre efterfrågan finns på revision av finansiella processer. Under dessa 

perioder arbetar revisorerna dock mycket med andra former av redovisningsrådgivning 
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undantaget att det inte finns bolag vilka är skyldiga till att upprätta delårsrapporter. Busy 

seasons är mer tidskrävande för revisionsbyråerna eftersom efterfrågan på revision 

markant ökar vilket ger upphov till svårigheter bland allokeringen av resurserna för 

revisorerna. Busy seasons tenderar således till att revisionsarvodet ökar. (Ng, Tronnes & 

Wong 2018)  

Lopez & Peters (2012) skrev att forskning tyder på att det associerade trycket i samband 

med busy seasons kan leda till lägre revisionskvalitet på den enskilda revisors nivå. Å 

andra sidan har revisorer också starka motiv att bibehålla optimala prestationsnivåer på 

grund av de höga kostnaderna vilka kan uppstå i samband med revisionsfel i och med att 

deras rykte vid skralt arbete riskeras att skadas. Lopez & Peters (2012) visade att företag 

kan tendera att uppvisa högre nivåer av onormala periodiseringar, vilket är en direkt 

koppling till lägre nivåer av revisionskvalitet. 

2.4.4 Covid-19 

Det globala utbrottet av Coronaviruspandemin (COVID-19) förklarades den 11 mars 

2020 som en global pandemi. Covid-19 har utöver hälsorelaterade risker också haft en 

intensiv negativ påverkan på alla aspekter av livet inom affärsverksamhet. Enligt PWC 

(2020) så gav COVID-19 snabba och oförväntade effekter som många befintliga 

krisplaner och teams var oförberedda på. 

Denna katastrofala situation ledde bland annat till stopp för internationell handel och 

nationella avstängningar avsedda för att begränsa spridningen av viruset. Plötsligt hade 

många starka, välmående företag utsatts för en extrem minskning av efterfrågan på deras 

produkter vilket således påverkade resultaten och verksamheten inom företag. Värt att 

notera är dock undantaget för företag vilka gynnades i form av att deras 

produktefterfrågan höjdes markant som följd av pandemin. Susak (2020) undersökte 

covid-19 och dess effekt på tillfälliga lagändringar. Susak upptäckte att 

rapporteringsförseningar efter lagändringar under pandemin även kunde hänföras till 

aktiviteter kopplade till resultatmanipulering i form av periodiseringar. Detta försvårade 

revisionen. På grund av ekonomiska svårigheter och osäkerheter vilka var orsakade av 

coronaviruspandemin var företagen mer benägna att manipulera poster i bokslutet. 

Studiens resultat visade att företag delvis överförde tidigare resultat från bättre perioder 

till de perioder vilka hade upplevt en kraftigt negativ påverkan som följd av pandemin.   
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På Worldbanks (2021) hemsidor presenteras statistik, från oktober år 2020 till januari 

år 2021, över hur globalt sett coronaviruspandemin har påverkat företag. Bland annat 

har deras undersökningar visat att försäljningen i snitt sjönk med 27 procent över hela 

världen.  Juslen (2021) utförde en undersökning vilken kunde bevisa att den globala 

pandemin hade ett samband med ARL. Studiens resultat påpekade att Covid-19 i snitt 

fördröjde ARL med 26 dagar. Det spelade häller ingen roll vilken typ av revisionsbyrå 

som hade utfört revisionsuppdraget. Till exempel trots att revisionen gjordes av Big Four 

revisionsbyråer hade detta ingen signifikant påverkan på ARL under covid-19 pandemin. 

Enligt Juslen (2021) har covid-19 kraftigt påverkat revisionen. Detta är mest tydligt när 

man analyserar revisionsprocessen och revisionsarvoden men även svårigheter som att 

uppskatta möjligheter till going concern och ekonomisk situation har varit 

problematiskt.  

 

Financial Reporting Council (2020) beskriver hur revisorer bör tänka när det kommer 

till effekterna som coronaviruset har bidragit med när det kommer till utförandet av 

revisionen. Bland annat bör riskbedömningen betonas och hur företaget kommer att 

revideras. Det vill säga hur revisorn ska gå till väga när det kommer till att samla in 

tillräckligt lämpliga revisionsbevis eftersom det kan förekomma skillnader mot hur en 

revision enligt normala omständigheter utförs och därav även utveckla nya 

tillvägagångssätt vid själva utförandet. Vanliga komplikationer kan vara bland annat 

svårigheter till att resa och besöka kunden i fråga. Eftersom pandemin haft stor negativ 

inverkan på företagens ekonomiska situation och osäkerheter på den globala marknaden 

krävs det även mer ingående analyser när det kommer till att fatta beslut i anknytning 

till going concern. Aspekterna som är direkt kopplade till coronaviruspandemin behöver 

också korrekt presenteras av ledningen så att investerare även är medvetna om vilka 

långsiktiga implikationer dessa kan medföra. Slutligen måste alla dessa variabler korrekt 

kunna presenteras i revisionsberättelsen. (Financial Reporting Council 2020) 

Nästa kapitel kommer att behandla tidigare forskning som undersökt audit report lag 

och vilka faktorer som påverkar längden av denna mer ingående. 
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Tabell 4 Sammanfattning av faktorer vilka påverkat längden på ARL 

Faktorer Förklaring Utfall 

Företaget 

Företag av större storlek tenderar att 
besitta fler nödvändiga resurser för 
att göra revisionsprocessen 
smidigare och stöda revisorernas 
arbete.  

Kortare ARL 

Risk 

Företagsspecifika så som 
ekonomiska utmaningar och 
problem med den kommande 
fortlöpningen. Industrispecifika t.ex. 
Utmaningar gällande miljö eller 
framtida resurser. 

Eftersläpande ARL 

Resultat 

Företaget besitter större incentiv att 
förlänga ARL om resultatet varit 
dåligt och försnabba processen om 
resultatet varit bra.  

Kortare eller 
eftersläpande ARL 

Tidskrav 

Tidskrav som från företaget ställs på 
revisionen, tidpunkten för vilken då 
revisionen utförs (Busy seasons), 
tidsramar för vilka inom respektive 
länder revisionen skall vara gjord 

Kortare eller 
eftersläpande ARL 

Revisor 

Revisorns egenskaper och expertis. 
Revisorer med mycket tidigare 
erfarenhet tenderar att göra ett 
snabbare arbete. Ett högre 
revisionsarvode ger även incentiv för 
revisorerna att göra ett effektivare 
arbete 

Kortare ARL 

Covid19 

Upplevda problem i och med 
pandemin orsakade extrema 
minskningar av efterfrågan på 
företag. Dåliga resultat resulterar i 
manipulationer. För revisorerna blir 
riskbetoningen hårdare och problem 
med fysisk kontakt resulterar i mer 
utmanande revisionsprocesser. 

Eftersläpande ARL 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning vilka undersökt faktorer vilka har ett 

samband på längden av audit report lag. Dessa indelas i företagsspecifika-och 

revisionsrelatera faktorer, med andra ord faktorer som påverkar graden av ARL från 

antingen företagets sida eller som följd av revision. Enligt Johnstone (2020) är 

företagsrisk relaterat till revisionsrisk. 

3.1 Företagsrelaterade faktorer 

Khoufi & Khoufi (2018) undersöker de underliggande faktorerna som resulterar i 

fördröjningar när det kommer till att publicera de finansiella rapporterna. 

Undersökningen utfördes på 50 börsnoteradeföretag registrerade i Frankrike. 

Undersökningen sträcker sig mellan perioden 2010–2014 och undersöker sammanlagt 

250 räkenskapsperioder. I Frankrike är enligt lag den längst tillåtna ARL 180 dagar.  

Undersökningen utfördes med hjälp av att göra regressionsanalyser. Den beroende 

variabeln var ARL. Resultaten visade att tiden för publikationen av 

revisionsberättelserna hade blivit lägre från år 2010 till 2014. Ett statistiskt signifikant 

samband presenterades vilket bevisade att audit report delay påverkades av följande 

variabler: typen av revisionsföretag, storleken på företaget, tidsperioden för då 

räkenskapsperioden har sitt slut samt lönsamhetensgraden. Resultaten tyder även på att 

längden på audit report delay blir längre på grund av kvalificerade revisonsutlåtanden 

och att graden av ARL blir kortare ifall man använder sig av internationella 

revisionsbyråer. (Khoufi & Khoufi 2018) 

Baldacchino et al. (2016) undersökte bland Maltesiska företag under tidsperioden 2006–

2010 ett antal faktorer som påverkar graden av ARL. Populationen bestod av samtliga 

företag vilka var registrerade i Maltas företagsregister. Avgränsningar var bland annat 

att företagen måste vara grundade senast per år 2005 för att kunna presentera 

tillräckliga bokslutsdata. En slutlig population på cirka 16 000 företag undersöktes. 

Precis som Khoufi & Khoufi (2018) undersöker de ett flertal olika variabler. Bland dessa 

är företagsstorlek, revisionsbolaget storlek, revisionsutlåtanden (revisionsberättelser), 

lönsamhet, typ av industri samt förekomsten av extraordinära poster de huvudsakliga 

variablerna som påverkat tidsdröjningen. Själva undersökningen utförs genom en 

kombination av båda kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. De 
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kvantitativa undersöker variablernas påverkan av graden av ARL och de kvalitativa 

utförs genom intervju.   

Som tidigare forskning redan påpekat finner av Baldacchino med flera att längden av 

ARL tenderar att vara kortare i större företag som gjort positiva resultat. Det kunde även 

i denna studie konstateras att när revisionsföretagen var av större storlek, exempelvis ett 

Big Four revisionsföretag, var tidsperioden för revisionen kortare. En utdragen ARL 

baserades enligt den här undersökningens resultat på att revisorn utdelat ett qualified 

audit report samt vid förekomsten av extraordinära poster. (Baldacchino et al. 2016) 

Durand (2019) försökte att hitta ytterligare faktorer vilka kan ha ett inflytande på 

längden av audit report lag. Durand kommer fram till den slutsatsen att risken, vilken 

kan vara aktuell vid låg lönsamhet och svag finansiell situation, ökar på graden av ARL 

samt att kundkomplexitet i sig även har ett inflytande vad gäller en utdragen ARL. Detta 

resultat är även i linje med tidigare forskning så som exempelvis en studie utförd av 

Johnstone (2000) vilken hävdade att företagsrisk är relaterat till revisionsrisk. Det 

Durand även genom denna studie kunde påpeka är att större bolag, bolag vilka har gjort 

goda resultat samt bolag med erfarna revisorer som länge arbetat med bolaget oftast har 

kortare ARL. En meta-analys användes för att kunna beakta skillnader mellan storlekar 

sampel emellan. Resultaten visade att insatsen från revisionsbyråerna hade stor 

inverkan på hur länge respektive ARL var. Durand (2019) påpekade även att förluster 

från perioden, hög hävstångseffekt och en hög poäng på indexet för finansiella 

förhållanden innebär högre risk för revisorn. Slutligen konstaterades av Durand (2019) 

även att en dålig finansiell situation var positivt korrelerat till en längre ARL.  

Habib, Bhuiyan & Huang (2019), med hjälp av en meta-analys, undersökte faktorer som 

ledde till en fördröjd ARL. Enligt Habib et al. (2019) tyder tidigare forskning både inom 

bokföring och revision på att revisionsberättelsens aktualitet, med andra ord tidpunkten 

för när denne är daterad, förmedlar viktig information om revisionseffektivitet för en 

mängd intressenter. Leventis et al. (2005) hävdade också det att aktualiteten på 

revisionen är bland de viktigaste faktorerna angående tillförlitlighet för de finansiella 

rapporterna. En fördröjd tidsperiod kan negativt påverka investerares intresse och tillit 

till företaget. Revisionsrapportens aktualitet är således ett grundläggande krav bland 

intressenter och en viktig komponent i rapporteringskvalitet. Habib et al. (2019) påstår 

ytterligare att investerare föredrar en kortare ARL eftersom detta ofta kan tyda på att det 

inte varit några problem angående revisionsuppdraget eller revisorns åsikt gällande 

bokslutet. Några hypoteser som i studien ställdes av Habib et al. (2019) är att industri, 
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revisorns utlåtanden, revisionsarvode samt räkenskapsperioder är oberoende variabler 

vilka kommer att ha en påverkan på graden av ARL. Resultaten, vilket sammanställts 

från 88 publicerade bokslutsresultat, i studien bevisar att ARL påverkas av 

företagsrelaterade faktorer, så som exempelvis företagsstorlek, koncerner och 

komplexitet, finansiell situation, bland annat negativa resultat och risker relaterade till 

svaga relationstal, samt organisatoriska svårigheter inom bolaget. Ytterligare så påpekar 

även denna studie att bolag vars räkenskapsår har resulterat i negativa resultat uppvisar 

en förlängd ARL.  

Tidsfristen från utgången räkenskapsperiod till den dag då revisorn ger sin 

revisionsberättelse definieras som audit lag. En väsentlig kvalitativ egenskap för 

finansiella rapporter är dess aktualitet. Aktualiteten innebär att information som 

presenteras i bokslutet bör göras tillgänglig till intressenter så fort som möjligt. Innan 

bokslutet eller de finansiella rapporterna offentliggörs måste dessa revideras av en 

revisor. (Carslaw & Kaplan 1991) 

Carslaw & Kaplan (1991) kom i sin forskning kring fördröjd revision fram till två 

slutsatser. Företagsstorlek hade en negativ påverkan på ARL. Det vill säga att större 

företag tenderade att enligt denna undersökning vara snabbare med att presentera sina 

finansiella rapporter. Detta resultat i sin tur stärker även påståendet om att större företag 

besitter större kontroll, mer resurser och har effektivare system vilka underlättar 

revisionsprocessen. Förekomsten av förluster och dåliga resultat hade å andra sidan 

positivt inflytande på längden av ARL. Bolag vilka gjort negativa resultat tenderade att 

inte lika ambitiöst heller stöda revisorernas arbete exempelvis genom att vara sena med 

utdelningen av nödvändig information. Ytterligare så kunde bolagen vilka inte ville gå ut 

med de finansiella rapporterna genast i stället komma överens med revisorerna om att 

påbörja reviderandet och granskningsprocessen lite senare. Dock varierade detta de 

facto beroende på vilket år som undersöktes, vilket ansågs enligt Carslaw & Kaplan att 

bero på den generella ekonomin. Att inte tillhandahålla revisorer med tillräcklig 

information höjer i sin tur risken för förekomsten av bedrägeri. (Carslaw & Kaplan 1991) 

Tidigare forskning har enligt Sultana et al. (2015) även bevisat att fördröjningar i 

tidpunkten för offentliggörande av bokslut undergräver inkomstkvalitet, 

inkomstasymmetri och, som Carslaw & Kaplan år 1991 påpekade, ökar förekomsten av 

bedrägeri. Det mest frekventa tillvägagångssättet vad gäller att utföra själva 

undersökningarna, precis som majoriteten av tidigare studier inom samma 

forskningsområde, har baserats på regressionsanalyser, men även i en del fall på meta-
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analyser vilka har blivit implementerade i en del undersökningar. Konkret så har dessa 

studier bevisat att positiva resultat i kombination med god företagsstyrning förkortar 

längden på ARL samt att negativa resultat, extraordinära poster och revisionsutlåtanden 

(protokoll) har dragit ut på tiden till offentliggörande. I synnerhet stora företag, vad 

gäller omsättning, har bevisats att de också vara snabbare med att presentera sina 

rapporter eftersom dessa bolag ofta har effektivare system och är mer koordinerade vad 

gäller revisionsprocessen. Ytterligare angående större bolag, vilket redan tidigare 

påpekats, så upplever dessa större krav från intressenter att publicera sina finansiella 

rapporter. Revisorer vars klienter är av större storlek har oftast även större 

revisionsarvode och är en viktig del av revisorns eller revisionsföretagets kundportfölj. 

Detta ger även i sin tur incitament att prioritera dessa kunder och göra ett så snabbt och 

bra arbete som möjligt.  (Sultana et al. 2015; Carslaw & Kaplan 1991; Habib et al. 2019; 

Durand 2019; Baldacchino et al. 2016; Kofi & Khoufi 2018) 

 

3.2 Revisionsrelaterade faktorer 

Aktualiteten av de finansiella rapporterna är för allmänheten essentiell för att bibehålla 

relevansen av den information som i dessa presenteras. En utdragen ARL kommer att 

leda till att informationen tappar sin förmåga att påverka beslutsfattare eftersom 

informationen som framkommer föråldras. Abdillah et al. (2019) undersökte huruvida 

olika faktorer påverkar effektiviteten för revisionen. De hänvisar till Al-Ajmi (2008) som 

presenterade definition av eftersläpningen, det vill säga audit report lag, som antalet 

dagar från utgången räkenskapsperiod tills det att revisorn tillhandahållit tillräckligt 

med information för att försäkra sig om att de finansiella rapporterna är korrekta. Alla 

revisionsbolag har olika tillvägagångssätt vad gäller hantering av risk. Således kommer 

även själva revisionen att utföras på olika sätt beroende på vem som gör den. Abdillah et 

al. (2019) utförde en undersökning vilken görs genom regressionsanalyser. De 

oberoende variablerna, effektivitet, finansiell ställning, komplexitet, lönsamhet, 

revisorsrykte och industri, ställs mot den beroende variabeln audit report lag. Resultaten 

visar att företag med finansiella svårigheter eller företag som upplever svårigheter med 

förlöpningen, det vill säga going concern, tenderar att uppleva en utdragen ARL. Detta 

eftersom revisorer vilka upplever en förekomst av större risk för företaget som undersöks 

tenderar att ta mera tid på sig att avklara uppdraget. Således konstaterades att 

revisionskommittén och deras personliga erfarenheter och uppfattningar har en 

signifikant negativ effekt på ARL (Abdillah et al. 2019). 
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Samaha & Khlif (2017) undersöker de revisionsrelaterade faktorerna samt vilka 

lagstiftningsreformer som leder till en utdragen ARL inom egyptiska företag mellan åren 

2007–2010. Undersökningen görs på bolag vars verksamhet kategoriserades enligt 

finansiell- eller icke-finansiell. Enligt den egyptiska lagstiftningen skall bokslutet 

offentliggöras senast inom fyra månader efter utgången räkenskapsperiod. Precis som 

tidigare studier redan påpekat hävdar forskarna att tidpunkten för då bokslutet 

offentliggörs spelar stor roll för tillförlitligheten, aktualiteten, den bidrar med till 

investerarna. Tidigare skandaler har enligt Samaha & Khlif (2017) höjt vikten av 

företagsstyrningsattribut när det kommer till att förklara offentliggörande av bokslut. Att 

förstå samband mellan bolagsstyrning och offentliggörande av de finansiella rapporterna 

är av stor relevans när det kommer till trovärdigheten för rapporterna. Undersökningen 

använder sig av nya variabler.   

Samaha & Khlif (2017) testar de oberoende variablerna revisionsaktivitet och 

revisionsegenskaper. Nya former av bolagsstyrning samt egyptiska principer inom 

revision, vilka inom studien även konstateras att inte alltid följdes till fullo, mäts mot den 

beroende variabeln ARL. Totalt fem variabler används i undersökningen, dessa är typ av 

revisionssamfund (Big Four eller övrigt samfund), extraordinära poster, 

granskningsutlåtanden, risk (företagsspecifika risker) samt slutligen segment inom 

verksamheten. Studien visar att i synnerhet revisionsaktiviteten samt extern revision 

kraftigt bidrar till en kortare ARL. De drar även en parallell och jämför resultaten med 

andra länder. Jämfört med exempelvis Grekland, så visar resultaten att Egypten har en 

relativt låg ARL.  Bland de undersökta variablerna var det slutligen enbart typ av revisor 

(revisionsbyrå) som representerade en signifikant avgörande faktor i kortare ARL. 

Samaha & Khlif (2017) drar således slutsatsen att Big Four revisionsbyråer besitter 

tillräcklig kunskap, resurser och effektivitet för tillfredsställa investerare när det kommer 

till publikationerna av de finansiella rapporterna samt att företag vilka revideras av dessa 

revisionssamfund har en betydligt kortare tid från bokslutet till offentliggörande av de 

finansiella rapporterna. Således påpekas igen genom denna studie att revisionsbyråerna 

har stark påverkan när det kommer till kortare ARL. De påpekar även att en aktivare 

revisionskommitté spelar en viktig roll vid övervakningen av rapporteringspolicyn och 

bidrar även till en förbättrad transparens genom att utföra nödvändiga justeringar i 

rapporteringen. Forskarna tillägger dock att de facto att Big Four revisionsbyråer besitter 

större möjlighet att snabbare och effektivare kan utföra revisionsuppdragen dock kan 

bidra med komplikationer och konkurrenssvårigheter för revisionsmarknaden. I 

synnerhet för de mindre och nyare revisionsbolagen som försöker att etablera sig på 
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marknaden. Detta påstående avviker dock beroende på vilken typ av företag som 

reviderades, det vill säga om det handlade om finansiella och icke-finansiella företag. 

(Samaha & Khlif 2017)  

Khoufi & Khoufi (2018) påpekade även de att längden på audit report lag blir längre på 

grund av kvalificerade revisonsutlåtanden och att graden av ARL blir kortare ifall man 

använder sig av internationella revisionsbyråer. Baldacchino et al. (2016) hävdade att 

revisionsbolagets storlek och revisionsutlåtanden påverkar ARL och att en utdragen ARL 

kan uppstå som följd av att revisorn utdelat ett qualified audit report samt vid 

förekomsten av extraordinära poster.  Habib et al. (2019) studie bevisade även att 

revision och revisionsegenskaper, det vill säga finansiell expertis och mer erfarna 

revisorer, hade starka samband med en förkortad ARL samt att förekomsten av 

organisatoriska svårigheter drog ut på tiden för de finansiella rapporternas 

publikationer.  

 

Den tidigare forskningen påpekar frekvent att aktualitet är, om inte den mest 

inflytelserika faktorn, en av de viktigaste och mest relevanta variabeln när det kommer 

till investerares beslutsfattande. Precis som att ledningen förutsätts att föredra en så kort 

ARL som möjligt är det också upp till utförarna av revisionen att vara så tidseffektiva 

som möjligt. Leventis et al. (2005) undersökte audit report lag under övergångsperioden 

från tillväxtmarknad till kapitalmarknad på börsnoterade bolag i Aten, Grekland. Detta 

motiverades på grund av att tidigare forskning för mestadels fokuserat på redan kraftigt 

utvecklade kapitalmarknader. Tiden för publikationen av de finansiella rapporterna 

beror på den tid det tar för revisorerna att genomföra revisionen. Inom framväxande 

kapitalmarknader är årsredovisningen till regel den enda tillförlitliga källan när det 

kommer till information som investerare är i behov av. Således är tidpunkten för 

publikationen av bokslutet ytterst relevant. Det finns enligt Laventis et al. (2005) ett 

tydligt mellanrum mellan slutet på räkenskapsperioden och datumet för då bokslutet 

offentliggörs. Genom att minimera denna tidsperiod skulle marknadens effektivitet 

förstärkas. 

I denna studie presenterar Leventis et al. (2005) fyra hypoteser över olika faktorer som 

kan ha en inverkan på ARL. Bland annat om revisionen utförs av stora internationella 

byråer (Big Four) alternativt av grekiska företag med internationell koppling. Tidigare 

forskning har redan bevisat att typen av revisionsföretag har stort inflytande på graden 

av ARL. Övriga faktorer som genom regressionsanalyser undersöks är huruvida 
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revisorns anmärkningar, revisionsavgifternas belopp (revisionsarvodet) och 

förekomsten av extraordinära poster inverkar på ARL. Resultaten visar att samtliga 

bolag gav ut sina rapporter inom tid samt att medeltalet för hur länge det tar att ge ut de 

finansiella rapporterna är 98 dagar. Detta är en tidsfrist vilken är väldigt lång. Dock så 

är den högsta tillåtna fördröjningen i Grekland 160 dagar. En så pass lång tidsfrist ger i 

sin tur bolagen större flexibilitet och fler valmöjligheter när det kommer till 

publikationerna av de finansiella rapporterna. Denna studie kunde även påpeka att 

internationella revisionsbyråer samt de revisorer eller revisionsbolag som betalades 

större revisionsarvode utförde snabbare arbete. Ytterligare bevisades det på nytt även i 

denna studie att företag vilka hade gjort sämre eller negativa resultat även hade en 

utdragen ARL. (Leventis et al. 2005) 

Värdet av den i bokslutet presenterade informationen kommer att försvagas i och med 

att tidpunkten för när publikationerna presenteras efter räkenskapsperiodens slut blir 

längre. Knechel & Payne (2001) hävdar att utdragen ARL ofta är en indikator på att 

bolaget har gjort ett resultat vilket inte är i linje med förväntningarna. Även faktorer så 

som kundstorlek, komplexitet, typ av revisionsbyrå samt förekomsten av icke-finansiell 

information och extraordinära poster har bevisats påverka starkt ARL. I denna studie 

undersöktes tre faktorer vilka potentiellt kan påverka tidsfristen. Dessa är insatsen från 

revisionsbyråerna exempelvis timmar (ju fler timmar det tar för revisorn, desto längre 

blir ARL), resursallokeringen inom revisionsbyrån (hur arbetet fördelas bland 

revisorerna) samt händelser inte direkt kopplade till revision, till exempel skattetvister. 

Den deskriptiva statistiken visar att medeltalet för ARL är 68 dagar, vilket är i linje med 

tidigare forskning utförd av bland annat Ashton et al. (1987 & 1989) och Bamber et al. 

(1993). Regressionernas resultat indikerar att en inkrementell revisionsinsats, 

förekomsten av omtvistade skattefrågor och användningen av mindre erfaren 

revisionspersonal är positivt korrelerat med revisionsrapportens fördröjning. Även 

tidpunkten för räkenskapsperioderna har haft betydelse och de perioder vilka avslutas i 

december hade en tydligt högre ARL än perioder vilka avslutades i ett annat skede vilket 

även Ng, Tronnes & Wong påpekade i sin år 2018 utförda studie. Detta eftersom 

majoriteten av bolagen har en räkenskapsperiod som slutar i enlighet med kalenderårets 

slut vilket i sin tur innebär att största delen av arbetet infaller månaderna efter december. 

Räkenskapsperioder med avvikande slut har ger i sin tur revisorerna större möjlighet att 

prioritera dessa eftersom deras total arbetsmängd i dessa skeden oftast är mycket mindre 

(Knechel & Payne 2001). 
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Sultana et al. (2015) påpekar även de att revisionslängden är den största och främsta 

variabeln vilken påverkar tidpunkten för offentliggörande av de finansiella rapporterna. 

I denna studie undersöker Sultana et al. (2015) vilka kompositionsegenskaper inom 

revisionskommittéer som påverkar tidpunkten för publikationerna. Detta syfte 

motiveras med hänvisningen till att majoriteten av tidigare forskning har undersökt 

variabler såsom företagsstorlek, lönsamhet för företaget och företagsrisken. De i studien 

undersökta variablerna är finansiell expertis och tidigare erfarenhet bland revisorer och 

även kön, företagsstorlek, självständighet samt arbetsamhet. Undersökningen baserades 

på 100 listade bolag på den australiensiska börsen mellan åren 2004–2008 och 

behandlar sammanlagt 494 räkenskapsår. Precis som Knechel & Payne (2001), så visar 

resultaten i studien att revisionskommittéer vars medlemmar med bredare kunskap 

resulterar i kortare ARL. Faktorer så som finansiell expertis, tidigare erfarenheter samt 

självständighet vad gäller arbetet är korrelerat till kortare ARL eftersom revisionen går 

snabbare att utföra. Dock så tyder resultaten på att kön, företagsstorlek och 

arbetsmängden inte har en direkt koppling till ARL. Tidigare forskning har även bevisat 

att fördröjningar i tidpunkten för offentliggörande av finansiella rapporter undergräver 

inkomstkvalitet, inkomstasymmetri och ökar även förekomsten av bedrägeri. Erfarna 

investerare kan exempelvis förse sig med och utnyttja information från andra håll än från 

offentliga rapporter vilket andra, mindre erfarna, investerare inte kan. Tillhandahållning 

av extern information leder enligt Sultana et al. (2015) även slutligen till att 

bokslutsinformationen försvagas. Således sätts det press på att revisorer klarar av att 

utföra revisionen så snabbt som möjligt (Sultana et al. 2015). 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis så har den tidigare forskningen undersökt vilka variabler som har 

en påverkan av längden på audit report lag. I dessa ovannämnda studier har i de flesta 

fallen regressionsanalyser tillämpats för att undersöka sambandet mellan den beroende 

variabeln audit report lag mot diverse oberoende variabler exempelvis vilken typ av 

revisionssamfund som utfört revisionen. Den tidigare forskningen har upprepade gånger 

visat att revision utförd av Big Four revisionsbyråer tenderar att ha en kortare ARL 

eftersom de till regel besitter större resurser och mer kollektiv kunskap för att effektivare 

genomföra revisionsarbetet. Vem som utfört revisionsjobbet har bland dessa studier 

kunnat konstateras vara den mest inflytelserika revisionsrelaterade variabeln som 

positivt påverkar audit report lag. Bland de företagsspecifika faktorerna är den främsta 

variabeln resultatet som företaget har gjort. Företag vilka under sin räkenskapsperiod 
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hade gjort positiva resultat hade enligt majoriteten av den tidigare forskningen en 

mycket kortare ARL. Viktiga faktorer så som att tillfredsställa intressenter samt 

möjligheterna att påverka marknaden var bland de största incitamenten bland dessa 

företag att så snabbt som möjligt publicera sina finansiella rapporter. I samband med 

det ställdes även större krav på revisionen i sig vilket också starkt kunde reducera på 

tiden det tar för att publicera de reviderade och accepterade finansiella rapporterna. I 

dessa fall tenderade bolagen också att vara mer samarbetsvilliga i själva 

revisionsprocessen, exempelvis genom att från sin sida så mycket som möjligt aktivt 

delta i revisionsprocessen genom att bland annat förbereda väsentliga material och 

snabbt svara på frågor som ställdes under revisionsprocessen. Negativa resultat 

tenderade å andra sidan att fördröja tidsfristen på ARL. I en del fall kunde det även 

konstateras att företagen vars resultat varit svaga tenderade att frånhålla tillräcklig 

information för att fördröja publikationerna av de finansiella rapporterna för att inte 

göra intressenterna besvikna. Detta baseras i synnerhet på företagsspecifika beslut 

eftersom företagen i dessa fall hade ett mindre intresse att publicera sina bokslut. Icke-

fördelaktiga resultat kan innebära problem i relationen bolaget till intressenter och 

investerare. Att publicera finansiella rapporter som företaget vet att kommer att bemötas 

av negativa respons är något som dessa företag i många fall försökte att skjuta upp på. 

En avvikande lång ARL i jämförelse med tidigare räkenskapsperioder är generellt sett en 

röd flagga bland investerare. 

Även faktorer vilka direkt inte var relaterade till revisionen eller företagen undersöktes 

bland dessa forskningar. Då undersöktes det bland annat hur förekomsten av 

extraordinära poster och skattetvister kunde påverka audit report lag. Dessa variabler, 

till exempel förekomsten av extraordinära poster, juridiska frågeställningar och 

skattetvister, kommer i denna studie inte att behandlas eftersom kvantitativa data 

angående dessa variabler inte i regel är lättillgängliga. På grund av detta så lämnas 

således dessa faktorer bort från denna sammanfattning och presenteras inte mera 

genomgående.  

Slutligen kan bland ovanstående forskning konstateras att majoriteten av 

forskningsresultatet har kommit fram till liknande slutsatser. Bland revisionsrelaterade 

frågor har det funnits samband med kortare tider för publikationerna av de finansiella 

rapporterna mellan vem som utför själva revisionsprocessen, det vill säga vilket 

revisionssamfund eller företag, och hur erfarna revisorerna, bland annat expertis och 

tidigare erfarenheter, som arbetar är. Bland de företagsspecifika faktorerna har i 
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synnerhet resultatet och företagsstorleken varit variabler vilka är starkt kopplade till en 

reducerad ARL. Positiva nyheter är bland de främsta incitamenten att snabbt presentera 

sina finansiella rapporter eftersom detta gynnar investerare, intressenter och även 

företagets respektive marknadssituation. Företag av större storlek, oftast större 

omsättning och balansomslutning, har även mer resurser att hjälpa till i revisionen och 

snabbare publicera sina finansiella rapporter. Med detta konstaterat, kan man slutligen 

notera att den tidigare forskningen följer ett relativt tydligt mönster. Både i själva 

utförandet, det vill säga majoriteten av tillvägagångssätten för de empiriska delar har 

varit liknande, och i resultaten där exempelvis vilka variabler som har bidragit till en 

längre eller en kortare ARL varit de samma. Skillnaderna är mer tydliga då olika länder 

med olika internationella lagstiftningar jämförs sinsemellan vilket även är naturligt 

eftersom de krav och regler som ställs varierar dessa emellan.  Tidigare utförda studier 

vilka i kontrast till ovanstående forskningar hade kommit fram till avvikande resultat har 

i skrivande stund inte stöts på.   

Baserat på den tidigare forskningen kommer jag att formulera egna hypoteser. I den 

tidigare forskningen finns en del oberoende variabler, det vill säga faktorer som påverkar 

den beroende variabeln vilken i detta fall är audit report lag, vilka har haft ett starkt 

inflytande på ARL och som visats vara relevanta för respektive forskningsfrågor. De 

oberoende variablerna har varit bidragit till att förkorta på tiden för ARL, exempelvis 

positiva resultat och revision utförd av Big Four, men även fördröja denna tid, vanligtvis 

genom att sämre resultat har uppstått under bolagets räkenskapsperiod. För att 

framställa hypoteser vilka är tillräckligt relevanta och även tillräckligt sannolika kommer 

jag i detta fall att titta på och betona tidigare använda variabler och resultat.  

Nästa kapitel redogör för avhandlingens forskningsuppgift. I detta kapitel kommer jag 

även att presentera mina egna framställda hypoteser i samband med att val av metod 

redogörs för. Ytterligare redogörs för datatillhandahållningen och användningen av data.  
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Tabell 5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Författare Publicerat Resultat 

Johnstone 2020 

Konstaterade att företagsrisk är relaterat till 
revisionsrisk. Bolag vilka har gjort goda resultat 
samt tidigare erfarna revisorers insatser oftast 
resulterar i kortare ARL. 

Durand 2019 

Låg lönsamhet och svag finansiell situation 
fördröjer ARL samt att kundkomplexitet i sig även 
resulterar i utdragen ARL. Förluster från perioden, 
hög hävstångseffekt och en hög poäng på indexet 
för finansiella förhållanden innebär högre risk för 
revisorn vilka samtliga förlänger ARL. 

Habib et al. 2019 

Företagsstorlek, komplexitet, finansiell situation, 
negativa resultat, svaga relationstal, samt 
organisatoriska svårigheter inom bolaget uppvisar 
en förlängd ARL. Lyfter fram vikten av aktualitet 
bland investerare. 

Abdillah et al. 2019 

Företag med finansiella svårigheter eller företag 
som upplever svårigheter med förlöpningen 
tenderar att ha utdragen ARL. Motiveras av att 
revisorer upplever en större risk för företaget och 
tenderar att vara noggrannare vid 
revisionsprocessen. 

Khoufi & 
Khoufi 

2018 

ARL påverkades av typen av revisionsföretag, 
storleken på företaget, tidsperioden för utgången 
räkenskapsperiod samt upplevd lönsamhetensgrad. 
Resultaten tyder även på att längden på audit report 
delay blir längre på grund av kvalificerade 
revisonsutlåtanden och kortare med internationella 
revisionsbyråer 

Samaha & Khlif 2017 

Undersökte typen av revisionssamfund, 
extraordinära poster, granskningsutlåtanden, risk 
och verksamhetssegment. Slutligen enbart typ av 
revisor och revisionsaktivitet som utgjorde en 
signifikant avgörande faktor i kortare ARL. 

Baldacchino et 
al. 

2016 

Företagsstorlek, revisionsbolaget storlek, 
revisionsutlåtanden, lönsamhetsgrad, typ av 
industri samt förekomsten av extraordinära poster 
de huvudsakliga variablerna som påverkat 
tidsdröjningen. 

Sultana et al. 2015 

Fördröjningar i tidpunkten för offentliggörande av 
bokslut undergräver inkomstkvalitet, 
inkomstasymmetri och ökar förekomsten av 
bedrägeri 

Mitra et al. 2015 
Större bolag ställer högre krav på revisorn att 
utföra revisionen så snabbt som möjligt på grund 
av extern press att offentliggöra sina rapporter. 
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Laventis et al. 2005 

Aktualiteten på revisionen är bland de viktigaste 
faktorerna angående tillförlitlighet för finansiella 
rapporter. Eftersläpande ARL kan negativt påverka 
investerares beslutsfattande. Aktualitet ett 
grundläggande krav och väsentlig komponent i 
rapporteringskvalitet 

Knechel & 
Payne 

2001 

Utdragen ARL ofta är en indikator på att bolaget 
har gjort ett resultat vilket inte är i linje med 
förväntningarna. Kundstorlek, komplexitet, typ av 
revisionsbyrå samt icke-finansiella och 
extraordinära poster bevisades förlänga ARL. 

Bamber et al. 1993 

Kunder av större storlek ger revisorer större 
incentiv för kortare ARL bland revisorn. Större 
kunder är viktiga komponent i kundportföljen 
eftersom revisionsarvodet ofta är större. 

Carslaw & 
Kaplan 

1991 

Större företag besitter större kontroll, mer resurser 
och har effektivare system vilka underlättar 
revisionsprocessen. Större bolag är snabbare med 
att presentera sina finansiella rapporter. Bolag 
med sämre resultat hade förlängd ARL. Resultatets 
påverkan på ARL varierande dock från olika år 
vilka kunde förklaras på basis av den generella 
ekonomin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

  

   
 

4 FORSKNINGSUPPGIFT 

I detta kapitel diskuteras forskningsfrågan samt forskningsuppgiften och därtill hörande 

hypoteser vilka kommer att baseras på tidigare forskning. Val av metod och en 

motivering till detta följer sedan. Därefter kommer jag att presentera datamaterialet för 

studien. Här redogörs för bland annat för databaserna och för tillhandahållningen av 

data vilket sedan följs av en redogörelse för vilka variabler som i forskningen kommer 

att användas. Slutligen presenteras de beroende och oberoende variablerna i studien. 

4.1 Forskningsfråga och hypoteser 

Den huvudsakliga forskningsfrågan är att undersöka vilka variabler som påverkar 

graden av audit report lag. Med andra ord vilka faktorer som påverkar hur många dagar 

det tar från bokslutsdagen till undertecknad revisionsberättelse. För att undersöka detta 

kommer det inledningsvis att presenteras några eget formulerade hypoteser vilka 

baseras på tidigare forskning och litteratur.  

Att skapa hypoteser utifrån vad som tidigare är känt inom ett visst ämne genom att 

exempelvis studera tidigare forskning och utifrån denna formulera hypoteser kallas för 

deduktiv teori. Enligt Bryman & Bell (2011) Business research methods (sidan 11) 

definieras den deduktiva metoden som den vanligaste synen på förhållandet mellan teori 

och forskning. Forskaren utleder, utifrån vad som tidigare är känt om ett visst ämne och 

teoretiska överväganden i relation till det ämnet, en hypotes (eller flera hypoteser) som 

sedan måste underkastas empirisk undersökning. Eftersom det sen tidigare finns ett 

stort urval med akademisk forskning gjord kring ARL där de oberoende variablerna vilka 

främst påverkat resultaten har visats vara räkenskapsperiodens resultat, företagsstorlek 

samt vem som har utfört revisionen så kommer de egna hypoteserna även i stora drag 

att baseras på dessa.  

Hypoteserna baseras på den tidigare forskningen och är deduktivt formulerade enligt 

följande tidigare forskning: 

Lee et al. (2009) konstaterade att företag som gjort goda resultat snabbt ville presentera 

och offentliggöra sina bokslut för dess respektive intressenter. Företag vilka gjort sämre 

resultat tenderar att presentera sina finansiella rapporter så sent som möjligt. Företag 

vars aktiepris kommer att påverkas positivt kommer även att ställa högre krav på att 

revisionen så snabbt som möjligt genomförs. Carslaw & Kaplan (1991) kom fram till två 

slutsatser. Företagsstorlek hade en negativ påverkan på ARL, det vill säga kortare tid, 
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detta eftersom dessa oftast besitter tillräckligt med resurser och initiativ för att så snabbt 

som möjligt få sin revision genomförd. De hävdade även att förekomsten av förluster å 

andra sidan hade ett positivt inflytande på längden av ARL, det vill säga att det förlängde 

på denna tidsram. Bolag vilka gjort negativa resultat tenderar att ha en längre ARL 

eftersom de inte har bråttom med att offentliggöra sina finansiella rapporter.                      

Den första hypotesen blir således enligt följande: 

H1 – Bättre resultat resulterar i kortare ARL 

Vad gäller kunder av större storlek, påstod Bamber et al. (1993) att revisorer upplever 

större incentiv att underteckna bokslutet och snabbare utföra revisionen. 

Företagsstorleken har ett negativt samband med ARL eftersom större bolag även 

upplever högre krav av intressenter och lagstiftningen att presentera sina finansiella 

rapporter så snabbt som möjligt. Mitra et al. (2015) hävdade ytterligare att större bolag 

i sin tur ställer högre krav på revisorn att utföra revisionen så snabbt som möjligt. För 

revisorer är det också viktigt att prioritera de större kunderna eftersom dessa oftast 

uppgör stora delar av deras kundportfölj.  

Den andra hypotesen för avhandlingen är formulerat enligt följande: 

H2 – Större företagsstorlek resulterar i kortare ARL 

När det kommer till revisionen kunde Leventis et al. (2005) hävda att internationella 

revisionsbyråer (i synnerhet Big Four) och revisionsbyråer med internationell koppling 

samt även de byråer vilka betalades större revisionsavgifter utförde ett snabbare arbete. 

Big Four revisionsbyråer har goda förutsättningar genom sina resurser och erfarenheter 

att utföra snabb och högkvalitativ revision. Enligt Habib et al. (2019) så påverkas ARL 

av revisions- samt revisorsegenskaper. ARL är exempelvis negativt associerad med 

användningen av Big Four -revisorer och okvalificerade revisionsuttalanden. Tidigare 

forskning bevisar att dessa bolag utför snabbare revision i relation till de mindre 

revisionssamfunden. (Lee & Jahng 2008)                                     

Den tredje hypotesen blir således enligt följande: 

H3 – Revision utfört av Big Four resulterar i kortare ARL 

Slutligen för denna avhandling ställs även fokus på hur coronaviruspandemin påverkat 

ARL. Juslen (2021) kom i sin studie fram till slutsatsen att coronaviruspandemin har ett 
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positivt samband med ARL och i snitt fördröjde ARL med 26 dagar. Big Four 

revisionsbyråer hade ingen påverkan under covid-19 pandemin vad gäller graden på 

ARL. 

Den fjärde och sista hypotesen blir formulerat enligt följande:   

H4– Coronapandemin har dragit ut på längden på ARL 

Utöver dessa hypoteser kommer det även att undersökas hur skillnader i internationella 

lagstiftningar över den maximala tillåtna längden på ARL varierar mellan de undersökta 

länderna. Leventis et al. (2005) konstaterade bland annat att längre tillåtna tidsramar 

för när de finansiella rapporterna ska vara publicerade ger bolagen större flexibilitet och 

mindre extern press när det kommer till publikationerna av de finansiella rapporterna. 

Ezat (2015) visualiserade också genom sin figur hur lagstiftningen ordentligt kan avvika 

mellan länder. Eftersom de fyra undersökta länderna i studien har olika riktlinjer och 

krav på vad som gäller tidskraven på publikationerna så kommer slutligen även att 

undersökas hur skillnader i internationell lagstiftning påverkar respektive länders ARL. 

Detta beräknas manuellt på en procentuellt relativ basis och jämför slutligen länderna 

sinsemellan för att se ifall tydliga skillnader förekommer och vilket land bland dessa som 

har den snabbast kontra kortaste genomsnittliga längden på ARL.  

4.2 Val av metod 

Valet av metod kommer att fullständigt baseras på tidigare forskning. Detta för att 

säkerställa att resultatet ger en rättvis och korrekt bild av svaret. Bland den tidigare 

behandlade litteraturen har majoriteten av undersökningsmetodiken baserats på 

användningen av regressionsanalyser.  Därav kommer jag att utföra regressionsanalyser 

över det nordiskt listade företag för att mäta graden av ARL. Vid genomförandet kommer 

olika variabler att testas för att se ifall det finns västenliga skillnader och vilka variabler 

som påverkar graden av ARL mest. Dessa variabler grundas på eget utformade 

hypoteser. Slutligen kommer relativa likheter och skillnader länder emellan att 

presenteras samt en helhetsöverblick av de nordiskt listade bolagen.  

Som tidigare nämnt kommer jag att använda mig av en kvantitativ undersökningsmetod 

där data inhämtas för att sedan analyseras genom regressionsanalyser. Detta eftersom 

kvantitativ inriktning är den mest lämpliga i detta fall. Vid val av undersökningsmetodik 

kan man utnyttja både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt. Dessa två skiljer sig 

från varandra i det praktiska utförandet. Enligt McCusker & Gunaydin (2015) 
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kännetecknas det kvalitativa tillvägagångssättet sig av att forskningen syften ofta baseras 

på frågeställningar som har anknytningar och kan relateras till aspekter av det sociala. 

Data som insamlas grundar sig i ord till skillnad från siffror som tillhandahålls genom 

kvantitativa data. Genom kvalitativa metoder söker forskare efter svar på frågor som till 

exempel vad, hur eller varför. Kvantitativa frågeställningar å andra sidan är enligt 

McCusker & Gunaydin (2015) i sin tur exempelvis hur många eller hur mycket. Således 

används kvalitativa tillvägagångssätt när det kommer till att besvara frågor vilka baserar 

sig på gemenskaper alternativt individuella, mänskliga, funderingar och bland annat hur 

personer uppfattar en viss fråga. Polit & Beck (2010) hävdar att kvalitativa 

undersökningsmetoder ger mer flexibilitet och forskarna kan själva välja hur de tolkar 

erhållna data medan man genom kvantitativa data får mer detaljerade och definitiva 

svar.  

Bryman & Bell (2011) skriver i sin bok ”Business research methods”, tredje utgåvan, att 

kvantitativa forskningsmetoder bör användas när det kommer till mycket stora urval av 

numeriska data vilka har insamlats för att undersökas. Det underlättar användningen av 

stora datamaterial som hämtas från exempelvis databaser. Ytterligare vad gäller den 

tidigare forskningen vilken tidigare redogjorts för inom den teoretiska referensramen, 

bland annat Habib et al. (2018) och Durand (2019), har utgångsmässigt baserats på 

kvantitativa forskningsmetoder så stöds ännu motiveringen till det kvantitativa valet av 

metod, i synnerhet på grund av att all data redan finns tillgänglig.    

På grund av att det finns fler än en variabel, och högst troligen kommer att vara fler än 

endast en variabel, vilka inom studien påverkar längden på audit report lag så gynnar 

det sig i detta fall att använda sig av en multipel linjär regressionsanalys. 

Regressionsanalyser är enligt Uyanik & Güler (2009) utförda för att bestämma 

korrelationer mellan två eller fler variabler och presentera en linjär relationsekvation 

mellan den beroende och den oberoende variabeln. En multipel linjär regressionsanalys 

kan mäta sambandet ifall det förekommer fler än endast en oberoende variabel. Enligt 

Eberly (2007) är en multipel linjär regressionsanalys en statistisk metod vilken används 

för att beskriva samband mellan ett flertal variabler med ett kontinuerligt utfall, det vill 

säga att denna metod undersöker hur flera variabler, vilka samtidigt mäts mot ett 

gemensamt utfall, påverkar resultatet. I detta fall kommer samtliga från hypoteserna 

hämtade variabler att metas mot ett gemensamt utfall.  Resultatet i sin tur kommer att 

beskriva hur stor inverkan varje enskild variabel har på det som undersöks, det vill säga 

den oberoende variabeln som i detta fall kommer att vara längden på ARL. Baserat på 
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detta anser Eberly (2007) att när målet är att undersöka flera samband mellan olika 

variabler samtidigt lönar det sig att använda sig av den multipla linjära 

regressionsanalysen. Eftersom denna undersökning kommer att granska flera 

oberoende variabler mot den beroende så är det alltså den multipla linjära 

regressionsanalysen som motiveras att utföras. 

4.3 Data och sampel 

Data som i denna forskning kommer att användas insamlas från Nordiska börsnoterade 

bolag. Motivering till detta är att ett sampel vilket är bestående av endast finländska 

bolag eventuellt kommer i denna undersökning att vara för litet. Börsnoterade bolag har 

också de i regel mycket mer tillgängliga data i relation till mindre bolag eftersom dessa 

besitter större krav och incentiv att publicera sina finansiella rapporter. Faktorer som 

lagstiftning och tidspress gentemot bolaget som ställs av dess aktieägare ställer även 

större krav på publikationerna av reviderade finansiella rapporter. Ytterligare 

tillhandahåller man genom att inkludera fler geografiska områden ett större och mer 

omfattande sampel vilket även ger möjligheter att undersöka skillnader och jämföra 

resultaten mellan dessa regioner sinsemellan.  

Data som i den här forskningen används kommer att samlas in från databasen Wrds. 

Wrds är en förkortning av Wharton Research Data Services vilken är en databas 

tillgänglig på internet vilken ger användarna möjlighet att tillhandahålla finansiella data 

och i detta fall även bokslutsdata (Wrds 2021). Data är så kallad sekundärdata eftersom 

denna hämtas från redan publicerade källor. På Wrds finns ett flertal olika databaser. I 

denna avhandling hämtas den finansiella data och bokslutsdata från Wrds Compustat 

Capital IQ, genom vilken men kan hämta data fram till slutet av respektive år och Wrds 

Compustat Audit Analytics som ger ut aktuella data ända fram tills den stund då den 

laddas ner.  

Data på de börsnoterade bolagen från Finland, Danmark, Sverige och Norge begränsas 

för åren 2015–2019. Värt att notera är dock att det kommer i detta fall 

räkenskapsperioder som avviker från det traditionella kalenderåret även att inkluderas. 

Valet av tidsperiod görs utgående från tidigare studier vilka ofta hade undersökt ett 

intervall på fem år eller längre. Detta för att få så pass omfattande data som möjligt. Som 

tidigare nämnts kommer år 2020 att undersökas separat för sig i form av en så kallad 

tilläggsanalys. Att undersöka hur coronaviruspandemin påverkat ARL skulle bidra med 

mervärde för studien samt för forskningsvärlden i sig eftersom detta är ett väldigt nytt 
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ämne som inte länge har hunnit blivit forskat mycket kring. COVID-19 har tillfört en stor 

sannolikhet till avvikande resultat och riskerar förekomst av extremvärden, därav 

inkluderas det inte i det huvudsakliga samplet. De primära observationerna baseras 

således på samplet som kommer att bestå av de fem senaste räkenskapsperioderna för 

bolagen fram tills covid-19 året. Den insamlade information kommer att behandlas i 

statistikprogrammen R och Excel.  

Data hämtas från tillgängliga databaser från Wrds, som tidigare betonats från Wrds 

Compustat Capital IQ och Wrds Compustat Audit Analytics. Detta kommer att göra med 

hjälp av en ISIN kod vilket är en förkortning av det engelskspråkiga begreppet 

International Securities Identfication Number. Enligt ISIN (2021) utgör denna en kod 

på 12 tecken vilken unikt identifierar ett värdepapper över hela världen. Denna kod har 

snabbt blivit standardkoden för att kunna identifiera av värdepappersnummer över 

världen. Värdepapperen inkluderar aktier, obligationer, teckningsoptioner och mycket 

mer. Med hjälp av denna kod kan man lätt komma åt respektive nordiska länder och var 

dessa står noterade.  

ISIN koderna hämtas från Nasdaqs hemsidor från NASDAQ OMX Nordic från följande 

databaser: 

Finland – Companies listed on NASDAQ Helsinki 

Sverige – Companies listed on NASDAQ Stockholm 

Norge – Norwegian Listed Shares 

Danmark – Companies listed on NASDAQ Copenhagen 

ISIN koderna presenteras bland kolumnerna som finns presenterade bland övrig 

information till bolagen som finns listade på NASDAQ. Med hjälp av bolagens 

individuella ISIN koder kan man från Wrds databaser (Audit analytics och Compustat 

Capital IQ) sedan hämta data kring räkenskapsperioderna samt de finansiella 

rapporterna och revisionen. ISIN koderna hämtas manuellt och behandlas sedan i ett 

Excel dokument för att separat få ut samtliga ISIN koder för de noterade bolagen i 

Finland, Sverige, Norge och Danmark.  

För att vara konsekvent när ISIN koderna hämtas från NASDAQ rensas från samplet bort 

de koder vilka inte inleds med landets I fråga inledande initialer, det vill säga alla bolag 

som inte börjar med SE för svenska bolag, FI för finländska bolag, DE för danska bolag 
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och NO för norska bolag. Detta eftersom utländska bolag även kan vara listade på 

marknaden och avgränsningen görs I programmet Excel. När samplet är behandlat 

flyttas de aktuella ISIN koderna till ett textdokument vilket senare används I Wrds 

databasen för att hämta tillgängliga data. 

Tabell 6 Ingående ISIN koder och slutgiltigt sampel efter databehandling 

Land Ingående Sampel Avgränsade ISIN koder Slutgiltigt sampel ISIN 

Finland 140 5 135 

Sverige 405 20 385 

Danmark 129 9 120 

Norge 206 39 167 

TOTALT 880 73 807 
 

Från Wrds hämtas data enskilt för de fyra nordiska länderna som undersöks. Detta görs 

I två omgångar, för tidsintervallet 2015–2019 och för pandemiåret 2020. I audit 

analytics hämtas data angående räkenskapsperioden I fråga och när denna slutar 

(Opinion fiscal year end), revisionsberättelsens signaturdatum (opinion signature date), 

information kring revisionsberättelsen (Opinion type; qualified, unqualified och så 

vidare) samt information kring vem som utfört revisionen (auditor name list). Samtidigt 

hämtas också data för bolagets namn (entity name) och respektive ISIN kod. ISIN 

koderna behövs och kommer att fungera som en gemensam variabel för att kunna 

sammanslå två Excel-filer. De andra Excel filerna hämtas på samma sätt som den 

tidigare men denna hämtas I sin tur från Compustat Capital IQ vilket avgränsas till 

Europa och fundamentals annual. Samma principer följer där samtliga länder indelas 

var för sig och data för båda perioderna 2015–2019 och 2020 hämtas skilt. Från 

Compustat Capital IQ hämtas I sin tur den finansiella informationen. Data som väljs att 

hämtas är I detta fall åter igen ISIN, bolagsnamn (company name) för att koppla ihop 

Excel filera samt resultat I form av EBIT och omsättning I tusental (REVT). Denna 

finansiella information krävs för att kunna utföra de oberoende variablerna REV och 

RES I regressionsanalysen. ISIN koderna kommer att vara tillgängliga i bägge Excel filer 

och med hjälp av Excel kan dessa två filer sammanslås för att få all relevant information 

koncentrerat på ett enda fullständigt Excel dokument. Den sammanställda 

informationen kommer sedan att användas som underlag för att upprätta 

regressionsanalysen. 
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Genom Audit Analytics kan man hämta information kring datumet då 

revisionsberättelsen står daterad. Från Compustat Capital IQ hämtas den övriga 

informationen. Den information som kommer att hämtas är omsättning (I tusental), 

räkenskapsperiodens år samt sista månad, räkenskapsperiodens resultat, samt typ av 

revisor. Typ av revisor ges numeriskt från databasen och tilldelas senare värdet 1 om 

dessa är av Big Four och 0 om dessa är övriga. Företag med oreviderade finansiella skalas 

bort. I samband med detta hämtas även data kring huruvida berättelsen är qualified eller 

unqqualified, det bill säga om revisorerna har haft något att påpeka I sitt arbete.  

Av den kvarstående informationen lämnas bara bolag som är registrerade på den 

finländska, svenska, norska och danska börsmarknaden. Variabler och bolag som skalas 

bort är sådana bolag vilka bland annat saknar revision. Orsaken till att ett bolag saknar 

revision på en börsmarknad kan vara att de hör till en koncern och i denna avhandling 

behandlas inte koncernredovisning och dess revision. För att granska att informationen 

är korrekt dras stickprovsvis några bolag ur samplet ut där data ställs mot deras 

publicerade finansiella rapporter. Inga avvikelser stöttes på.  

4.4 Variabler 

Variablerna lyder enligt följande och finns sammansatt och presenteras i tabell 2. En mer 

ingående diskussion kring variablerna och valet av dessa följer i underkapitlen. 

Tabell 7Variabelspecifikationer över de variabler som används i undersökningen 

Variabel Typ av variabel Beskrivning Förkortning 

ARL Beroende 

Dagar från utgången räkenskapsperiod till undertecknad 

revisionsberättelse. Görs för perioden 2015–2019 Audit report lag 

ARLCOVID-19 Beroende 

Dagar från utgången räkenskapsperiod till undertecknad 

revisionsberättelse för perioden 2020 Audit report lag 

EBIT Oberoende Resultat före skatt för perioden 

Earnings before 

interest and Tax 

Rev Oberoende Den totala omsättningen i bolaget under perioden Revenue - Omsättning 

AUD DUMMY 

Revisions utförd av Big Four =1 Revisions utförd av annan än 

Big Four =0  Auditor (Bolag) 

Räkenskapsår Kontrollvariabel Kontrollvariabel för att undvika årliga effekter  Kontrollvariabel 
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4.4.1 Beroende variabler 

Som beroende variabel i denna analys kommer audit report lag att fungera. Olika sätt att 

mäta ARL har tidigare använts men för att i denna avhandling vara konsekvent kommer 

i denna studie endast ett sätt att användas vilket är det antalet dagar från utgången 

räkenskapsperiod fram till att revisionsberättelsen och bokslutet står undertecknat av 

revisorna. Tidigare forskning har, som i den teoretiska referensramen redan diskuterats, 

bevisat att företag kan frånhålla sig att publicera sina finansiella rapporter trots att 

revisorn genom en undertecknad revisionsberättelse har gett bolaget grönt ljus för 

bolaget att göra så. Därav, för avhandlingens syfte, så kommer ARL i dessa 

regressionsanalyser att vara antalet dagar från bokslutet till att revisorn tecknat under 

revisionsberättelsen.  

ARL kommer att vara för hela den undersökta perioden, det vill säga mellan år 2015 fram 

till 2019. Om möjligt görs sedan en separat beroende tilläggsvariabel ARL för 

räkenskapsperioderna under år 2020 för att undersöka ifall året av covid-19 hade 

märkbara skillnader i graden av ARL.  

4.4.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna baseras från huvudståndpunkterna från de givna hypoteserna. 

Den första hypotesen baseras på att företaget har under räkenskapsperioden uppnått 

vinst, det vill säga utgående från bolagets resultat. Som Carslaw & Kaplan (1991) 

hävdade, att de bolag vilka gjort resultat under förväntningarna kunde tendera till att 

förlänga ARL. Data som hämtas från WRDS kommer att vara resultat i form av EBIT 

(earnings before interests and taxes) och ges I tusental vilket kommer att utgöra en 

annan oberoende variabel i undersökningen. 

Den följande oberoende variabeln grundar sig på den andra hypotesen att 

företagsstorleken har betydelse för längden på ARL. Som bland annat Bamber et al. 

(1993) konstaterade har företagsstorleken en negativ samverkan på ARL eftersom större 

bolag ställer större krav på snabbare revision samt att dessa bolag även känner större 

press från intressenternas håll att snabbt gå ut med sina reviderade finansiella rapporter. 

Hur man väljer att mäta företagsstorleken kan variera mellan forskare. Jag har valt att i 

denna studie basera företagsstorleken på företagets totala omsättning. 

Företagsstorleken kommer att mätas genom omsättning och kommer att vara den 

naturliga logaritmen av värdet. Variabeln tilldelas i sin tur således namnet REV. Data 

kring omsättningen hämtas från Wrds Compustat Capital IQ och ges i tusental.  
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Den tredje oberoende variabeln baseras från den tredje hypotesen vilken undersöker ifall 

att revision som utfördes av Big Four företag resulterar i en kortare ARL. Bland annat 

Samaha & Khlif (2017) konstaterade att Big Four revisionsbyråer utför snabbare revision 

eftersom de besitter större tillgångar, erfarenheter och resurser för att göra detta. Denna 

variabel kommer att fungera som en dummyvariabel där värdet 1 innebär att revisionen 

utförs av någon av Big Four företaget och värdet 0 innebär att något annat 

revisionssamfund som inte tillhör Big Four utför revisionen. Variabeln tilldelas namnet 

AUD. 

Den fjärde hypotesen hävdar att coronapandemin har dragit ut på längden på ARL. 

Tilläggsanalysen för år 2020 görs i sin tur enligt samma ovanstående principer. Den 

primära undersökningen görs för åren 2015–2019 varav slutligen år 2020 jämförs mot 

resultaten från denna. Här kommer det även att undersökas om tidigare påståenden 

fortsättningsvis påverkar längden på ARL. Exempelvis kan man undersöka huruvida de 

företagsspecifika och revisionsspecifika faktorerna uppfyller tidigare påståenden. Till 

exempel hur resultatet eller vem som utförde revisionen påverkade längden på ARL 

under året som drabbades av den globala pandemin.   

Tilläggsvis undersöks för de olika internationella lagstiftningarna. Enligt exempelvis 

Laventis et al. (2005) så ger längre tillåtna tidsramar bolagen större flexibilitet när det 

kommer till publikationerna av de finansiella rapporterna. Bland de fyra länder som 

kommer att undersökas förekommer enligt respektive lagstiftning olika krav på när de 

finansiella rapporterna krävs presenteras till offentligheten. Detta kommer att 

undersökas genom att undersöka respektive länders medelvärden för ARL. Dessa 

medelvärden kommer i sin tur att jämföras med den maximala tillåtna längden på ARL 

för att slutligen ge en relativ jämförelse för att se ifall markanta skillnader förkommer. 

Den relativa skillnaden kommer att presenteras genom procentenheter. Exempelvis 

Finland som har en maximalt tillåten ARL på fem och en halv månad kan i relation i snitt 

ha, enligt vad som tillåts enligt lagstiftning, en lika lång ARL som exempelvis Norge vars 

maximala ARL enligt lag är sex månader. ARL mäts för enkelhetens skull i antalet dagar 

där en månad innebär 30 dagar. 

4.5 Kontrollvariabler 

Fördelar med regressionsanalyser är att man kan undersöka flera samband för olika 

förklaringar. En kontrollvariabel är ett viktigt verktyg vid empirisk forskning inom 

ekonomi och ingår enligt Hünermund & Louw (2020) i regressionsanalyser för att 
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uppskatta den kausala effekten, det vill säga hur den ena variabeln påverkar den andra, 

på ett resultat.  

Spuriositet kan framkomma inom regressionsanalyser vilket innebär att den ena 

variabeln påverkar den andra. I detta fall kan detta förklaras exempelvis genom att 

betona räkenskapsåren. Om exempelvis ARL varit i snitt 32 dagar för finländska bolag 

för år 2017 behöver detta inte betyda att så också är fallet för år 2018. Det vill säga att 

hur länge det tog ett år skulle påverka hur länge det tar för följande eller ett annat år. 

Faktorer så som byte av revisor och interna och strukturella förändringar som skett inom 

ett företag kan påverka graden av ARL från år till år. Som redan behandlats i den 

teoretiska referensramen har revisor, det vill säga vem som utfört revisionen, haft en 

statistiskt signifikant inverkan på ARL. Att använda sig av så kallade kontrollvariabler 

kan man inom regressioner säkerställa sig om att spuriositet inte förekommer och 

således avhålla sig från vilseledande resultat på grund av förändringar som skett inom 

företaget från tidigare räkenskapsår.   

För att undvika årliga förändringar vilka kan påverka resultat så indelas samtliga av de 

bland samplet undersökta räkenskapsperioderna in i år. Som kontrollvariabel kommer 

kalenderåren att fungera. Kontrollvariabeln kommer endast att användas för 

regressionen som görs för åren 2015–2019 eftersom denna regression gör en 

undersökning som går över flera år. Tilläggsanalysen för räkenskapsåret 2020 vilket 

präglades av covid-19 kräver inte att kontrollvariabeln räkenskapsår används eftersom 

denna regression bara behandlar ett år. 

4.6 Regressioner 

Själva undersökningen görs huvudsakligen genom multipla linjära regressionsanalyser. 

Regressionsanalyserna görs för att undersöka om det finns flera variabler som påverkar 

den beroende variabeln audit report lag. Dessa regressioner kommer att utföras med 

hjälp av statistikprogrammet R-studio. Regressionsanalyserna är totalt två stycken och 

är formulerade enligt följande:  

1. ARL = A0 + B1EBIT + B2REV + B3AUD + BKontrollvariablen  

2. ARLCovid-19 = A0 + B1EBIT + B2REV + B3AUD  

Den första regressionsanalysen undersöker hur den beroende variabeln ARL, det vill 

säga audit report lag, påverkas av de oberoende variablerna EBIT, Revenue och Auditor. 
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Regressionen som görs för intervallet 2015–2019 inkluderar även kontrollvariabeln för 

räkenskapsåren, vilken undersöker och justerar för de olika räkenskapsåren. Detta för 

att eliminera risken att regressionen påverkas av tidigare årens resultat. Med andra ord 

om ARL varit mer eftersläpande ett räkenskapsår ska detta inte betyda att så är fallet 

även för de andra åren. Den andra regressionsanalysen undersöker samma variabler som 

den första undantaget att denna inte inkluderar kontrollvariabeln YEAR eftersom 

undersökningen bara görs för ett år.  

Den relativa avvikelsen I ARL bland de undersökta länderna I fråga kommer I sin tur att 

beräknas manuellt I Excel programmet genom att den genomsnittliga längden på ARL 

ställs mot den totala tillåtna graden av ARL, det vill säga den tidsperiod för inom vilken 

respektive lands bolag bör ha presenterat sina finansiella rapporter vilket kommer att 

beräknas genom antalet dagar. Dessa krav finns redan behandlade och hittas inom den 

teoretiska referensramen. För att vara konsekvent I denna del av studien beräknas varje 

månad att ha 30 dagar.   

Den relativa ARL för varje land beräknas enligt följande: 

1. Genomsnittlig ARLFinland (Dagar) / Total tillåten ARL i Finland (165 dagar) 

2. Genomsnittlig ARLSverige (Dagar) / Total tillåten ARL i Sverige (210 dagar) 

3. Genomsnittlig ARLDanmark (Dagar) / Total tillåten ARL i Danmark (120 dagar) 

4. Genomsnittlig ARLNorge (Dagar) / Total tillåten ARL i Norge (180 dagar) 
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5 RESULTAT 

Detta kapitel kommer att redogöra för de empiriska resultaten. Inledningsvis diskuteras 

den deskriptiva statistiken för regressionerna, landsfördelningen och korrelationer 

mellan variablerna som använts. Histogram över data som används presenteras även 

kort. Slutligen redogörs det för resultaten från regressionsanalyserna.  

5.1 Deskriptiv statistik för regressionsanalyserna 

Deskriptiv statistik för regressionsanalysen för räkenskapsåren 2015–2019. Inkluderar 

inte dummyvariabeln eller kontrollvariabeln. Totalt utfördes 2756 observationer. EBIT 

och REV är presenterade i tusental. Den deskriptiva statistiken är framställd med hjälp 

av statistikprogrammet Excel. 

Tabell 8  Deskriptiv statistik för regressionen 2015–2019 

Variabel Observationer Medel Median Max Min Std.avv. 

ARL 2756 76,591 78 187 13 25,293 

EBIT 2756 1325,328 73,358 57704 -11901 5261,901 

REV 2756 7995,816 963,408 465300 -8187 23724,074 

 

ARL, vilket är en förkortning av audit report lag och förklarar eftersläpningen på 

revisionsberättelsen i antalet dagar, fungerar i regressionsanalysen som beroende 

variabel. Medeltalet på ARL är 76,591 dagar och medianen är 78. Standardavvikelsen är 

25,293 och bland samtliga observationer var det högsta talet på ARL 187 dagar och 

lägst/kortast var 13 dagar. Dessa har beräknats samtliga beräknats i Microsoft Excel. 

EBIT och REV vilka är de två oberoende variablerna som inte tilldelas dummyvariabel 

eller kontrollvariabel. Medeltalet för EBIT är 1325,328 vilket i tabellen är presenterat i 

tusental. Medianen faller på 73,358 tusen och maximivärdet i populationen var 57 704 

tusen. Minimivärdet -11 901 förklaras med att resultatet för räkenskapsperioden varit 

negativt. För REV ligger medeltalet på 7995,816 och medianen på 963,408. Det högsta 

värdet bland observationerna var 465 300 och lägsta -8187. Bland samplet utgjorde –

8187 ett extremvärde.    
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Deskriptiv statistik för regressionsanalysen för räkenskapsåret 2020. Inkluderar inte 

dummyvariabeln eller kontrollvariabeln. Totalt utfördes 634 observationer.  

Tabell 9 Deskriptiv statistik för regressionen 2020 

Variabel Observationer Medel Median Max Min Std.avv. 

ARL 634 76,74 78 175 26 23,852 

EBIT 634 1078,845 52,411 54476 -8831,1 4567,627 

REV 634 7509,472 831,05 232390 -1090,3 21390,22 

 

För 2020 står ARL på en förhållandevis likadan nivå som för åren 2015–2019. Medeltalet 

på ARL är för räkenskapsperioden 2020 är 76,74 dagar och medianen är 78. 

Standardavvikelsen är 23,852 och bland samtliga dessa observationer var det högsta 

talet på ARL 175 dagar och kortast ARL var slutligen totalt 26 dagar. På basis av detta 

har medeltalet inte förändrats men revisionen har i alla fall tenderat att ta ungefär två 

veckor längre för de bolag som tidigare hade haft kortare ARL.  

För de oberoende variablerna EBIT och REV förekommer det större förändringar 

jämfört med tidigare perioder. EBIT hade ett medeltal på 1078,845 och medianen låg på 

52,441. Maximivärdet var 54 476 och minimivärdet -8831,10. EBIT hade för 2020 en 

standardavvikelse på 4567,627. REV hade i sin tur ett medeltal på 7509,472. En ganska 

stor förändring i relation till 2015–2019. En genomsnittlig avvikelse på ca 400, vilket är 

presenterat i tusental, och kan hänföra sig till utmaningar för den generella ekonomin 

och verksamheter som upplevdes som följd av covid-19 pandemin. Även maximivärdet 

på REV har sjunkit drastiskt från 2015–2019, numera ett maxvärde på 232 390 (jämför 

465 300). Detta behöver nödvändigtvis inte förklaras av covid-19 eftersom en generell 

nedgång i omsättningen kan förekomma över de fem åren som undersöks och detta 

beaktar endast maximivärdet i hela populationen vilket kan resultera i att ett 

extremvärde drar upp maximivärdet. Minimivärdet för REV landade för år 2020 på -

1090,30 och standardavvikelsen låg på 21 390,22.  

5.2 Deskriptiv statistik för länderna 

Här redogörs för indelningen av de olika länderna som undersöks. Som tidigare nämnts 

har dessa länder olika krav på ARL enligt vad som stadgas i respektive lagstiftning. 

Vidare redogörs för övrig information vilket inte presenteras i tabellerna. Populationen 

indelas i antalet räkenskapsår. Länderna är Finland, Sverige, Norge och Danmark. 
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5.2.1.1 Audit report lag 

Den relativa avvikelsen i ARL beräknas manuellt i Excel programmet genom att den 

genomsnittliga längden på ARL för perioden ställs mot den totala tillåtna graden av ARL 

vilken beräknas genom att anse att varje månad att har 30 dagar. Beräkningen görs i två 

omgångar. Den från audit analytics erhållna informationen behandlades för perioden 

2015–2019 och för året 2020 separat för respektive land. Ytterligare ges även en total 

översikt. Resultaten är enligt följande: 

Tabell 10 Audit Report Lag Average 2015–2019 

* = Månader presenterat i antalet dagar (30) ** = Medeltal för hela samplet 

 
Land Population Lagstiftning* Medel (dagar) Högst (dagar) Lägst (dagar) 

Finland 551 165 52.97 146 13 

Sverige 1296 210 85.58 175 29 

Norge 635 180 91.27 187 27 

Danmark 536 120 59.22 91 18 

Totalt 3018 157,5** 72,26** 149,75** 21,75** 

 

Tabell 11 Audit Report Lag Average 2020 

* = Månader presenterat i antalet dagar (30) ** = Medeltal för hela samplet 

Land Population Lagstiftning* Medel (dagar) Högst (dagar)  Lägst (dagar) 

Finland 119 165 52.94 112 27 

Sverige 284 210 86.63 125 36 

Norge 146 180 90.43 175 40 

Danmark 113 120 59.26 97 26 

Totalt 662 157,5** 72,31** 127,25** 32,25** 

 

Bland de totalt 555 finländska bolagens räkenskapsperioder för perioden 2015–2019 

fanns det inledningsvis fyra perioder för vilka ARL var negativt. Detta på grund av att 

datumet för audit signature date var fel och betyder således att revisionsberättelsen har 

blivit undertecknad innan bokslutet. Detta är ett fel vilket resulterade i extrema värden. 

Dessa fyra bolags räkenskaper skalades bort från samplet och kvar blev 551 

räkenskapsperioder. Den ARL som var mest eftersläpande var 146 dagar och den 

kortaste var 13 dagar. Genomsnittliga ARL för samplet var 52,97 dagar. Majoriteten av 

opinion type var Unqaulified, det vill säga så kallat rent utlåtande. Två revisorsutlåtande 

bland det totala samplet var av typen ”Disclaimer of opinion”. Enligt IFAC (2015) ska 
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revisorn avsäga sig ett utlåtande (disclaim an opinion) när hen inte kan erhålla 

tillräckligt med revisionsbevis för grunden för revisionsutlåtande och revisorn drar 

slutsatsen att de möjliga effekterna på de finansiella rapporterna av möjliga oupptäckta 

felaktigheter kan vara väsentliga. För tidsintervallet 2020 fanns det inga extremvärden 

och totalt utgjorde perioden 119 räkenskaper. Genomsnittliga ARL för 2020 bland de 

finska bolagens perioder var 52,94 dagar, det vill säga kortare än för tidsintervallet 2015–

2019. Den längsta eftersläpningen var 112 dagar och kortaste låg på 27 dagar.  

 

De svenska räkenskapsperioderna för perioden 2015–2019 var totalt 1307. Efter att ha 

gjort sig av med extremvärden var det slutgiltiga samplet 1296. Bland det ingående 

samplet var det tre bolags räkenskapsperioder inom deras ARL var negativ och sju 

perioder för vilka information kring audit opinion date saknades. Ytterligare fanns det 

ett bolag med fel räkenskapsår vilket slutligen resulterade i att elva räkenskapsperioder 

skalades bort. Bland det slutgiltiga samplet för perioden 2015–2019 var genomsnittliga 

ARL 85,58, den längsta 175 och kortaste 29 dagar respektive. Samplet för år 2020 

utgjorde efter datahantering totalt 284 räkenskaper. Bland ingående samplet sakandes 

signature date för sju bolag och ett bolag hade negativ ARL. Genomsnittliga ARL för 

2020 var 86,63 dagar. Den längsta eftersläpningen var 125 dagar och kortaste låg på 36 

dagar. För hela perioden 2015–2020 var samtliga revisionsutlåtande av typen 

unqualified. Unqualified som enligt Wrds data-dictionary (2022) innebär att de 

finansiella rapporterna är presenterade rätt.  

 

För de norska bolagen var det för intervallet 2015–2019 totalt sex räkenskapsperioder 

som skalades bort från det ingående samplet. Fyra av dessa hade en negativ ARL och två 

tycken saknade data kring audit signature date. Det slutgiltiga samplet blev följaktligen 

635 för vilka den längsta ARL 187 dagar och kortaste var 27 dagar. Medeltalet på ARL 

för Norge var 91,27 dagar. Bland dessa förekom det nio revisionsutlåtanden som inte var 

av typen qualified. Bland dessa var åtta av typen qualified vilket enligt Wrds data-

dictionary (2022) innebär att finansiella rapporterna är rättvist presenterade, men att 

det finns en oro över antingen granskningens omfattning eller att presentation av 

bokslutet är otillfredsställande. Även ett utlåtande var av typen adverse opinion vilket av 

Wrds (2022) definieras som att de finansiella rapporterna inte är rättvist presenterade.  

För perioden 2020 skalades två perioder bort från samplet för vilka information kring 

auditor signature date. Totalt 146 räkenskapsperioder med genomsnittlig ARL på 90,43 

dagar där den längsta var 175 dagar och kortaste 40 dagar. Två av dessa 146 

revisionsutlåtanden var av typen qualified.  
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Det danska samplet utgjorde inledningsvis 537 räkenskaper. I detta sampel förekom det 

endast ett bolag där information inte var tillräckligt. Detta skalades bort och slutligen 

återstod 536 perioder. Bland dessa var den längsta tidsfristen för ARL 91 dagar och den 

kortaste 18 dagar. Den genomsnittliga längden var 59,22 dagar. Alla revisionsutlåtanden 

var av typen unqualified, det vill säga att ingenting hade påpekats vid granskningen av 

samplet. För tidsperioden 2020 fanns det inga extremvärden eller fel I samplet och 

samtliga data kunde användas utan att behandlas. Totalt uppgjorde samplet 113 

räkenskapsperioder vilka samtliga audit opinions var av typen unqualified. 

Genomsnittlig längd på ARL var 59,26 dagar där den längsta eftersläpningen var 97 

dagar och kortaste var 26 dagar.  

Tabell 12 Relativ Audit Report Lag  2015-2019 

* = Månader presenterat I antalet dagar (30)  ** = Medeltal för hela samplet 

Land Population Lagstiftning* Medel Relativ ARL 

Finland 551 165 52.97 0.3210 

Sverige 1296 210 85.58 0.41 

Norge 635 180 91.27 0.5070 

Danmark 536 120 59.22 0.4935 

Totalt 3018 157,5** 72,26** 0,4624** 
 

Tabell 13 Relativ Audit Report Lag  2020 

* = Månader presenterat I antalet dagar (30)  ** = Medeltal för hela samplet 

Land Population Lagstiftning* Medel Relativ ARL 

Finland 119 165 52.94 0.3209 

Sverige 284 210 86.63 0.41 

Norge 146 180 90.43 0.5023 

Danmark 113 120 59.26 0.4938 

Totalt 662 157,5** 72,31** 0,4625** 
 

Vad gäller den relativa ARL för tidsperioderna 2015–2019 och 2020 så är det bland de 

fyra länderna Finland (tillåten fem och en halv månad) som har den relativt kortaste ARL 

för bägge perioder med ungefärliga 32,1 dagar. Norge har genomsnittligt längst 

eftersläpning även på en relativ basis (jämför lagstiftning, inom sex månader) med en 

eftersläpning på 50,1 för 2015–2019 och 50 för 2020. Medeltalet för hela populationen 

är 72,26 dagar för 2015–2019 och för 2020 är genomsnittet för hela populationen 72,31 

dagar, vilket betyder en förändring för samplet som helhet på endast 0,05 dagar. Det 
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relativa medeltalet för ARL är även på en konstant nivå för perioderna. De enda tydliga 

förändringarna ser man genom att de genomsnittligt kortaste och längsta 

eftersläpningarna på ARL har stigit och sjunkit. 

5.2.1.2 Typ av revisor 

Typ av revisor beräknas genom att samtliga Big Four företag, det vill säga Deloitte, EY, 

KPMG och PWC, i samplet grupperas i egen grupp och de övriga bolagen som inte tillhör 

dessa i sin respektive grupp (ej Big Four). För att förtydliga detta gavs värdet “1” till bolag 

med Big Four revisor och värdet “0” tilldelades de övriga revisionsbolagen. Bland de 

nordiska undersökta bolagen hade majoriteten Big Four som utförde revisionen. För 

samtliga bolag i varje land hade över 90 % av dessa Big Four som revisor, vilket så även 

var fallet för bägge perioder. Resultaten för de fyra undersökta länderna respektive är 

enligt följande: 

 

Finland 

Angående typ av revisor var det för tidsintervallet 2015–2019 totalt bland de 551 

finländska räkenskapsperioderna 524 (95,1%) räkenskaper som hade Big Four revisor 

och 27 (4,9%) stycken som hade övriga som utförde revisionen. För perioden 2020 var 

det totalt 119 räkenskaper och bland dessa finska bolag utgjorde 112 (94,1%) Big Four 

revisionsbolag och 7 bolag (5,9%) utgjorde övriga. 

 

Sverige 

Sverige var det land med flest bolag och räkenskaper för hela det totala samplet, 

tillsammans fanns det 1296 räkenskaper för det första undersökta tidsintervallet och 284 

i den andra. Angående typ av revisor var det för tidsintervallet 2015–2019 totalt 1221 

(94,2 %) perioder som hade blivit reviderade av Big Four och 75 (5,8 %) som hade övriga 

revisionssamfund som revisor. För perioden 2020 bland de svenska bolagen var Big Four 

revisionsbolagen totalt 265 (93,3 %) och de övriga var till antalet 19 (6,7 %). 

 

Norge 

Revisionen som utfördes för tidsperioden 2015–2019 av Big Four var till antalet 580 

(91,3 %) och 55 (8,7 %) utgjorde övriga. För år 2020 utgjorde Big Four 132 (90,4 %) av 

totalen och de övriga var 14 (9,6 %). 

Danmark 
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De danska bolagen hade procentuellt flest Big Four bolag som utförde revisionen av 

bolagen i samplet. För åren 2015–2019 var det 515 (96,1 %) av revisionen som utfördes 

av Big Four och 21 (3,9 %) som gjordes av övriga. För räkenskapsåret 2020 var 108 (95,6 

%) av bolagen Big Four och 5 (4,4 %) var övriga. 

5.2.1.3 Räkenskapsperioder 

Räkenskapsperioderna för de olika bolagen kan variera. För att ytterligare presentera 

data kring populationen görs en beräkning på räkenskapsperioderna. Undersökningen 

görs för 2019 genom vilken räkenskapsperioder som följer kalenderåret ställs mot 

avvikande räkenskapsperioder. Detta görs för år 2019 eftersom bolag kan välja att ändra 

sina perioder. För det totala samplet per 2019 var resultatet följande: 

 

Finland: Två av 116 följer inte kalenderåret (1,7 %) 

Sverige: 22 utav 280 bolag följer inte kalenderåret (7,9 %) 

Norge: Samtliga 136 bolag följer kalenderåret (100 %) 

Danmark: 20 av 110 bolag följer inte kalenderåret (18,2 %) 

 

Som tidigare nämnts, påpekade Ng, Tronnes & Wong (2018) att majoriteten av alla 

offentligt listade företag följer kalenderåret som räkenskapsperiod. Av det undersökta 

samplet utgjorde majoriteten räkenskapsperioder som följer kalenderåret. Totalt 44 av 

de sammanlagda 642 räkenskapsperioderna är avvikande från kalenderåret och har I sin 

tur ett annat slutdatum. Det vill säga att bland samplet utgör 93,15 % räkenskapsperioder 

som följer kalenderåret och 6,85 % utgör avvikande räkenskaper.  

 

5.3 korrelationer 

Nedan presenteras korrelationerna mellan alla variabler som inkluderas i 

regressionsanalyserna undantaget dummyvariabeln AUD och kontrollvariabeln YEAR. 

Detta görs för att undersöka hur variablerna EBIT, Revenue och korrelerar med den 

beroende variabeln ARL och även hur dessa korrelerar sinsemellan. Korrelationerna kan 

ge värden I intervallet +1 och –1. +1 innebär att det finns ett definitivt positivt samband 

mellan variablerna och –1 I sin tur innebär att det finns ett definitivt negativt samband. 

Värdet 0 innebär att inget samband finns över huvud taget. Korrelationerna undersöks 

för tidsintervallet 2015–2019 och för 2020 respektive. Den vänstra delen av tabellen 

redogör för korrelationerna för samplet för tidsperioden 2015–2019 och den högra delen 

redogör för perioden 2020. 
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Variabel REV ARL   EBIT   REV ARL   EBIT   
ÅR 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2020 2020 2020 

REV 1    1    

ARL -0,1498 1   -0,16 1   

EBIT 0,6331 -0,1783 1 0,666 -0,188 1 
Tabell 14 Korrelationer för 2015–2019 och 2020 

För räkenskapsåren 2015 – 2019 så har både EBIT (-0,178) och Revenue (-0,15) negativa 

samband med ARL. Negativa samband innebär i detta fall att då värdet på EBIT och 

Revenue stiger så sjunker värdet på ARL. Detta är även när man kollar till tidigare 

forskning även stärkt av de facto att flertalet studier har påpekat att företag med större 

omsättning och bättre resultat tenderar att ha kortare ARL. För Revenue och EBIT är 

korrelationen tydligt positiv och landar på ett värde nära värdet 1. Detta innebär att när 

omsättningen stiger ökar även företagens resultat före skatt och vice versa.  

För räkenskapsåret 2020 har åter igen EBIT (-0,18) och Revenue (-0,16) negativa 

samband med ARL. Precis som för perioden 2015–2019 innebär detta ARL blir kortare i 

de fall att EBIT och Revenue stiger. EBIT och Revenue har en stark positiv korrelation 

(0,633) vilket är relativt högt men borde trots detta ändå att inte innebära några 

komplikationer för regressionerna. Detta betyder även att en hög omsättning ofta 

resulterar i ett högre resultat vilket kan anses vara logiskt. Förändringar förekommer 

mellan de olika korrelationerna. Dock är skillnaderna inte signifikanta mellan de 

ovanstående matriserna och är på förhållandevis samma nivå när man ser till hur de 

oberoende variablerna påverkar den beroende. Den största skillnaden från den första 

perioden till den andra uppstår mellan de två oberoende variablerna, 0,044.  

5.4 Resultat från regressionsanalyserna 

Presentation av resultaten från respektive regressionsanalyser vilka baseras på 

tabellerna 15 för 2015–2019 och tabell 16 för 2020. Totalt utfördes fem regressioner för 

de olika tidsperioderna. Tre utfördes för tidsintervallet 2015–2019 och två för 2020 

respektive. För 2015–2019 utfördes inledningsvis en lm funktion i R, följt av en felm 

funktion (fixed effects) med robust test och slutligen utfördes en felm funktion med en 

kontroll för samband över tid. Fixed effects undersöker och justerar för samband, i detta 

fall, för år. Som tidigare nämnt undersöker regressionen totalt fem år vilket innebär att 

vi har olika datum för när en viss data hänför sig till. Med hjälp av fixed effects antar man 

i detta fall kolla samband över tid och försäkra sig om att följderna för ett år inte ska 
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påverka de övriga åren. På detta vis kan man fokusera på skillnader som förekommer i 

data för varje bolag och förändringar i observationerna för bolagen under periodens 

gång. För perioden 2020 utfördes två regressioner, en lm och en felm funktion i R. 

Förändringar för tid användes inte för denna period eftersom det enbart rör sig om ett 

räkenskapsår. 

Det som kan konstateras på basis av regressionerna är att resultatet visar att de 

oberoende variablerna EBIT och REV kan förklara och påverka den beroende variabeln 

ARL, vilket är i linje med tidigare forskning och de eget formulerade hypoteserna. Dock 

så har EBIT ett negativt samband med ARL vilket innebär att ett lägre resultat leder till 

kortare ARL och REV o andra sidan har ett positivt samband vilket i praktiken innebär 

att större bolag tar längre att revidera. AUD, det vill säga typ av revisor är den variabel 

som har störst inverkan på ARL. En mer genomgående diskussion av resultatet följer i 

kapitel  

5.3.1 Regressioner år 2015–2019 

Tabell 15 presenterar resultaten av regressionsanalyserna. Alla tre modeller inkluderas 

med motsvarande estimat, standardfel och t-statistika för perioden 2015–2019. R2-

värden, F-statistika och p-värden inkluderas. Stjärntecknet efter variablernas estimat 

tillhandahålls från R i samband med att regressionerna utförs och förklarar 

signifikansnivån på estimaten. Totala observationer är 2752 för funktion 1 och 2 och 

2748 för funktion 3. 
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Tabell 15 Resultat för åren 2015–2019 

 Funktion 1 Funktion 2 Funktion 3 

       

Konstant 85,61 *** 85,61 *** -  

       

EBIT -0,00066 *** -0,00066 *** -0,00066 *** 

Standardfel 0,0001  0,00007  0,00007  

T-Värde -5,731  -9,237  -9,329  

REV -0,00006 * -0,00006 * -0,00006 * 

Standardfel 0,00002  0,00002  0,00002  

T-Värde -2,351  -2,475  -2,501  

AUD -8,113 *** -8,113 *** -8,116 *** 

Standardfel 2,038  1,983  1,988  

T-Värde -3,982  -4,092  -4,082  

       

JUSTERINGAR Inga   Robust        Fixed Effects 

       

R2   0,039          0,039           0,04  

JUSTERAD R2   0,038          0,038           0,037  

F-STATISTIKA   37,82          72,67           73,81  

P-Värde   2,20e-16           2,20e-16            2,20e-16   

       
***, **, * Innebär signifikans på 0,01 %, 0,05 % & 0,1 % nivå. 

Funktion 1 är en enkel linjär regressionsmodell. Konstanten är 85,61 och är statistiskt 

signifikant på 1 %. Här kan det även genast noteras att konstanten är mycket hög, vilken 

kan härledas från den höga medianen för ARL som redogjordes för inom den deskriptiva 

statistiken. Det bör påpekas då den i förhållande till estimaten för de oberoende 

variablerna har ett väldigt högt värde. R2 är 3,96 % och som justerad 3,85 %. Trots detta 

låga värde kan man dra slutsatsen om att samband finns mellan de olika variabler. 

Samtliga variabler, undantaget REV är signifikanta på 1 %. REV, o andra sidan, har i 

funktion 1 lägst signifikans på 10 % nivå. Som väntat kan man se att AUD, det vill säga 

revision utförd av Big Four, har ett negativt samband med den beroende variabeln ARL. 

Revision som utförs av dessa bolag förkortar i allmänhet ARL med 8,13 dagar och gör 

således arbetet klart nästan en vecka snabbare än de övriga bolagen. EBIT uppger ett 

negativt förhållande till konstanten och REV ger ett även ett negativt förhållande. Detta 

kan i linje med tidigare studier uppfattas som rätt eftersom det i detta fall innebär att ett 

bättre resultat förlänger ARL och att större företagsstorlek (omsättning) även förlänger 

ARL eftersom det finns flera poster och händelser att kontrollera.  
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Funktion 2 är en linjär funktionsmodell med kontroll för robusta standardfel. 

Konstanten är på samma nivå och så är även förklaringsvariablerna. Störst numerisk 

förändring har uppstått för f-statistikan. Robusttestet påverkar inte någon variabels 

signifikansnivå. Estimaten är fortsättningsvis av lika värden och resulterar således i 

samma resultat. 

Funktion 3 är en fixed effects linjär modell.  Modell av typ “felm” används enligt 

RDocumenation (2022) för att passa linjära modeller med flera gruppfixerade effekter 

på samma sätt som lm modellen. Den använder metoden för skiftande projektioner för 

att avskaffa gruppeffekter från de normala ekvationerna innan man uppskattar de 

återstående koefficienterna. I detta fall användes kontrollvariabeln YEAR. Estimaten på 

de oberoende variablerna ändrades mycket lite. Signifikansnivåerna är i fortsatt linje 

med funktion 1 och 2 där EBIT och AUD hålls signifikanta på 1 % nivå och REV på 10 %. 

Förklaringsgraden R2 och justerade R2 är 3,982 % och 3,737 % respektive. De oberoende 

variablerna har fortsättningsvis negativa samband med ARL. Förändringarna mellan 

estimaten för variablerna är mycket små vilket kan härledas till att årsdummyn förklarar 

att det inte förekommer drastiska skillnader mellan de olika perioderna.   

Utöver detta kan även noteras att R2-värdena och de justerade R2-värdena inte varierar 

så mycket mellan modellerna, vilket betyder att de som helheter förklarar procentuellt 

ungefär lika mycket av variansen i den beroende variabeln. P-värdet hålls även på en 

konstant nivå genom hela undersökningen. Noterbart är dock att modell 1 F-statistika är 

låg och att de övriga två modellerna resulterar i ett högre värde. Dock resulterar deras 

respektive p-värde i att de är statistiskt signifikanta som helheter. Ytterligare kan 

påpekas att de robusta standardfelen och fixed effects year är lika och påverkar inte vilka 

variabler som kan uppfattas som signifikanta, vilket betyder att det bör förekomma 

heteroskedasticitet inom standardfelen.  

5.3.2 Regressioner år 2020 (Covid19) 

Tabell 16 presenterar resultaten av regressionsanalyserna. Bägge modeller inkluderas 

med motsvarande estimat, standardfel och t-värde för perioden 2020. R2-värden, f-

statistika och p-värden för hela grupperna inkluderas i nedre delen av tabellen.  
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Tabell 16 Resultat för år 2020 

 Funktion 1 Funktion 2 

     

Konstant 85,569 *** 85,569 *** 

     

EBIT -0,00076 ** -0,00076 *** 

Standardfel 0,00027  0,00017  

T-Värde -2,813  -4,421  

REV -0,00006  -0,00006  

Standardfel 0,00005  0,00004  

T-Värde -1,052  -1,313  

AUD -8,227 * -8,227 * 

Standardfel 3,663  3,343  

T-Värde -2,246  -2,461  

     

JUSTERINGAR Inga   Robust   

     

R2 0,045  0,045  

JUSTERAD R2 0,04  0,04  

F-STATISTIKA 9,98  19,31  

P-Värde 1,947e-06   5,43e-12  
***, **, * Innebär signifikans på 0,01 %, 0,05 % & 0,1 % nivå.  

För regressionsmodellerna vilka hänför sig till 2020 är den första funktionen, funktion 

1, inte robust och den andra, Funktion 2, är robust. Totalt innehåller bägge av 

regressionerna 630 observationer. Som tidigare påpekats granskas i detta fall inte för 

förändringar över åren. För den linjära modellen är förklaringsvariabeln R2 4,53 % och 

motsvarande justerade värde är 4,08 %. Konstanten/intercepten här är 85,569 och är 

statistiskt signifikant på 1 % nivå. Kontastanten är på samma nivå som för föregående 

period vilket även kan kopplas till den deskriptiva statistiken för samplan. Den variabel 

som genast noteras är dummyvariabeln AUD, det vill säga typ av revisor, som har värdet 

-8,227 och är statistiskt signifikant på 0,1 %. Detta innebär i praktiken att typ av revisor 

tydligt påverkar längden på ARL och revision som utförs av Big Four revisionsbyråer 

förkortar längden på ARL med ungefär åtta dagar. Den är även i förhållande till de 

oberoende variablernas av ett högt värde precis som för åren 2015–2019. De oberoende 

variablerna EBIT och REV utger värdena -0,00076 (-7,673e-04) och -0,00006 (-6,133e-

05) respektive. Dessa värden är till kännedom fortfarande presenterade som tusental. 

EBIT utger ett negativt värde och innebär således att när EBIT, i denna avhandlings fall 

resultatet, sjunker så blir även längden på ARL mindre eftersläpande. EBIT är statistiskt 
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signifikant på 5 %. REV, vilket redogör för omsättningens inverkan, har ett negativt 

värde och förklarar att då omsättningen stiger så förlängs även ARL. I denna del av 

studien hade REV en signifikansnivå på 1 och saknar stjärna i tabellen, vilket var lägst av 

alla oberoende variabler. F-statistikan för denna del av undersökningen utger värdet 

9,98 och p-värdet 1,947e-06, vilket kan konstatera att de oberoende variablerna, trots 

det låga f-värdet, har ett signifikant samband med hur dessa påverkar längden av ARL.  

Vid följande regression, funktion 2, görs ett robust-test för att undersöka om det 

förekommer heteroskedasticitet. Detta kommer i sin tur att påverka vilka variabler som 

konstateras vara signifikanta. Det nya resultatet ger en f-statistika på 19,31 och ett p-

värde på 5,438e-12, vilket fortsättningsvis visar att undersökningen har statistiska 

samband. Robust-testet resulterar även i att signifikansnivåerna ändras för de olika 

oberoende variablerna vilket leder till att man kan konstatera att det förekommer en 

variation mellan de olika resultaten inom de oberoende variablernas statistiska 

signifikans. Konstanten förhålls på 1 % nivå och dummyvariabeln AUD har 

fortsättningsvis en signifikans på 5 %. EBIT ser en förökad signifikans till 1 % och 5 % 

och REV hålls fortsättningsvis oförändrad. R2 och justerade R2 hålls på konstant nivå 

och förändras inte. Kortfattat så bidrar robust testet enbart med att signifikanserna för 

EBIT förändras.  

5.5 Sammanfattning av resultatet 

Följande sammanfattas kort för regressionsanalyserna samt de landspecifika resultaten. 

Kortfattat visar regressionsanalyserna att det finns signifikanta samband mellan 

variablerna EBIT och REV vad gäller ARL. Samtliga variabler hade negativa samband 

med ARL, och är i linje med de givna hypoteserna, vilket innebär att en ökning bland 

respektive resulterar i snabbare ARL. Bland variablerna var det AUD, det vill säga typ av 

revisor som hade störst inverkan på ARL. Minst inflytande hade variabeln REV vilket 

bland dessa variabler är logiskt eftersom omsättningen i relation till resultatet för ett 

företag är mycket större och en ökning på omsättningen inte har lika stor inverkan på 

ARL som en ökning av resultatet.  

Tilläggsundersökningen för 2020 visade inga drastiska förändringar vilka även kan 

kopplas till att den deskriptiva statistiken även var relativt jämn över åren. Vad gäller de 

nordiska börsbolagen har deras ARL trots coronaviruspandemin hållits på en jämn nivå. 

Bland de fyra undersökta länderna hade Finland för tidsperioden 2015–2019 kortast 



61 

  

   
 

relativ ARL och längst hade Norge och den relativa andelen stod i princip oförändrad för 

tilläggsåret 2020.  

Bland de nordiska börsbolagen är det till största del så att revisionen utförs av Big Four 

bolagen. För samtliga perioder var det för varje enskilt land 90 % av revisionen som 

gjordes av dessa. Bland dessa fyra länder var det Danmark som hade högst procentuell 

andel Big Four och Norge som hade minst. Norge som även bland länderna hade minst 

relativ andel av Big Four som reviderade hade även genomsnittligt mest eftersläpande 

ARL, vilket ytterligare stöder påståendet att Big Four gör revisionen snabbare. Vad gäller 

räkenskapsperioderna vilka granskades för 2019 var det bara 6,85 % av perioderna som 

var avvikande och inte följde kalenderåret.    
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6 DISKUSSION  

I detta kapital kommer en sammanfattning och diskussion föras för resultatet i 

magisteravhandlingen. Kapitel 3, det vill säga den andra delen av den teoretiska 

referensramen, redogjorde för tidigare forskning kring audit report lag. Mycket av den 

tidigare forskningen inom området audit report lag betonade hur aktualitet är bland de 

mest grundläggande principerna vad gäller beslutsfattning bland investerare och vilka 

faktorer som kan påverka durationen på audit report lag. I denna del diskuteras denna 

avhandlings resultat i relation till tidigare studier.  

Undersökningen bestod av två separata delar. En del utgjorde regressionsanalyser över 

vilka variabler och hurudan påverkan dessa hade på ARL och den andra delen gav en 

analytisk överblick för de undersökta länderna vad gäller deras genomsnittliga och 

relativa ARL samt ytterligare redogörelse för revisionen i allmänhet. De variabler som 

inom regressionerna ställdes mot konstanten ARL var EBIT, REV och AUD. När det 

kommer till variablerna hade dessa samma betydelse oberoende av vilken period som 

undersöktes och deras respektive värden var relativt konstanta över perioderna. Både för 

tidsintervallet 2015–2019 och för 2020 hade samtliga variabler negativa samband med 

ARL vilket var i linje med de tidigare ställda hypoteserna. Helt klart var det slutligen typ 

av revisor som hade störst inflytande på hur länge ARL varar.  

Variabeln AUD hade på basis av resultatet störst inverkan. AUD, med andra ord revision 

utförd av Big Four, är för denna studie den variabel som avsevärt påverkar längden på 

ARL. I genomsnitt förkortades ARL med en veckas tid ifall revisionen utförs av Big Four 

bolag. Enligt Samaha & Khlif (2017) och Lee & Jahng (2008) så besitter Big Four större 

förutsättningar för snabbare revision som följd av mer avancerade teknologier samt 

specialister inom personalen, i synnerhet då man jämför dessa med mindre 

revisionsbolag. Baldacchino et al. (2016) stärkte även detta med sitt påstående att större 

revisionsbolag utförde snabbare uppdrag. Hypotesen angående typ av revisor löd att Big 

Four revisionsbyråer hade kortare ARL. Resultatet för denna variabel är i denna studie 

även i linje med denna hypotes och även så med tidigare forskning. 

När man ser till de andra variablerna hade både EBIT och REV ett negativt samband 

med ARL vilket även är i linje med tidigare studier. Detta betyder att för de nordiska 

listade bolagen har bolag med större REV, med andra ord omsättning, vanligtvis kortare 

ARL. Detta är även i linje med tidigare forskning som påpekat att företag av större storlek 

tenderar att besitta fler nödvändiga resurser för att göra revisionsprocessen smidigare 
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och stöda revisorernas arbete. Exempelvis Mitra et al. (2015) påpekade även vad gäller 

företagsstorleken att större bolag ställer högre krav på revisorn att utföra revisionen så 

snabbt som möjligt offentliggöra sina rapporter. Detta förstärktes även genom den från 

företaget upplevda pressen från intressenter att snabbt publicera sina rapporter. Lee et 

al. (2009) hävdade även att större bolag tenderade att ha en kortare ARL. Det är heller 

inte enbart ur företagets synvinkel som det är viktigt med snabb revision. Bamber et al. 

(1993) hävdade att kunder av större storlek ger revisorer ökat incentiv att utföra 

revisionen snabbare. Detta också eftersom större kunder i allmänhet är viktiga 

komponenter i en revisionsbyrås kundportfölj och även resulterar i ett större 

revisionsarvode. Inför denna variabel uppskattades det genom hypotesen att större 

omsättning skulle resultera i kortare ARL. Detta på basis av det huvudsakliga argumentet 

att större bolag besitter fler resurser och möjligheter att stöda och underlätta 

revisorernas arbete samt de facto att börsnoterade bolag även har en så kallad löpande 

revision över hela verksamhetsåret. Löpande revision (se engelskans “continuous audit”) 

är enligt Deloitte (2010) en metod där revisorerna följer med bolaget under hela 

räkenskapsåret och tar inte enbart ställning till redovisningen först under 

bokslutsperioderna. Fördelar med löpande revision är att bevakning av eventuella risker, 

kontrollsystem och nya problem blir lättare. Det underlättar även revisorn att bedöma 

vilka områden som faktiskt inom revisionen bör prioriteras 

Vad gäller variabeln EBIT resulterar även denna i att ARL blir kortare. Vilket även det är 

lika som vad den tidigare forskning hade kunnat påpeka. EBIT hade en större inverkan 

på eftersläpningen jämfört med REV vilket kan kännas logiskt eftersom resultat i relation 

till omsättningen företag är mycket lägre och en ökning på resultatet borde resultera i en 

större inverkan på ARL än vad en ökning av omsättningen skulle göra. Att EBIT hade 

negativa samband med ARL är också i linje med variabelns hypotes vilken var att bättre 

resultat resulterar i kortare ARL. Den tidigare forskningen hade även konstaterat att 

företag besitter större incentiv att förlänga ARL om resultatet varit dåligt och försnabba 

processen om resultatet varit bra EBIT. Exempelvis Knechel & Payne (2001) sade att en 

utdragen ARL ofta är en indikator på att bolaget har gjort ett resultat vilket inte är i linje 

med förväntningarna. Abdillah et al. (2019) och Habib et al. (2019) påpekade även att 

företag med finansiella svårigheter, till exempel förluster från räkenskapsperioden, 

upplevde längre ARL vilket även kan kopplas till den ur revisorns upplevda risk 

angående fortlöpningen för företaget. Svaga resultat påverkar även lönsamheten, vilken 

Durand (2019) påpekade att också var en faktor som orsakade fördröjningar i ARL.  
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Tilläggsundersökningen skulle kolla om covid-19 pandemin skulle resultera i en 

historiskt sett utdragen ARL. Hypotesen löd att covid-19 skulle förlänga ARL. Att den 

globala pandemin hade orsakat förhinder för allmänheten var ingen nyhet. I detta fall 

var målet att i form av en tilläggshypotes undersöka om samplet hade upplevt 

fördröjningar i ARL under år 2020. För exempelvis den amerikanska börsmarknaden 

hade bolagen under pandemin upplevt att ARL fördröjdes med ungefärliga 26 vilket 

Juslen (2021) kunde påpeka. Resultatet för denna studie visade att de nordiska bolagen 

inte hade upplevt någon alarmerande förändring och att det ungefärligt hade tagit lika 

länge under 2015–2019 och 2020 att utföra revisionen. Hur variablerna påverkade 

konstanten var även på likadan nivå för bägge perioderna och att det fortsättningsvis var 

så att typ av revisor hade störst betydelse. Störst förändring fanns för variabeln EBIT där 

åter igen ett bättre resultat snabbade på ARL. Över lag så resulterade samtliga variabler 

i samma resultat och hade fortsättningsvis alla negativa samband med ARL. På basis av 

detta kan konstateras att de nordiska bolagen och deras revisorer, trots den globala 

pandemin, klarade av att utföra revisionen utan negativa statistiska följder gällande 

eftersläpningen på revisionen. 

När man tittar på deskriptiva statistiken så har medeltalet på ARL hållits på samma nivå 

för både 2015–2019 och för 2020. Inför denna del av studien skulle det undersökas hur 

skillnader i internationella lagstiftningar över den maximala tillåtna längden på ARL 

varierar mellan de undersökta länderna. Leventis et al. (2005) konstaterade bland annat 

att längre tillåtna tidsramar för när de finansiella rapporterna ska vara publicerade ger 

bolagen större flexibilitet och mindre extern press när det kommer till publikationerna 

av de finansiella rapporterna. Detta hade och visualiserats genom Ezat (2015) figur hur 

lagstiftningen ordentligt kan avvika mellan länder. 

Bland de fyra undersökta länderna hade Finland för tidsperioden 2015–2019 kortast 

relativ ARL och längst hade Norge. Sverige hade den längsta och Danmark den kortaste 

respektive ARL vad gäller lagstiftningen. Bland dessa två en avvikelse på cirka tre 

månader. Den relativa andelen stod för samplet i princip oförändrad för tilläggsåret 

2020. Bland de nordiska börsbolagen är det till största del så att revisionen utförs av Big 

Four bolagen. För samtliga perioder var det för varje enskilt land 90 % av revisionen som 

gjordes av dessa. Bland dessa fyra länder var det Danmark som hade högst procentuell 

andel Big Four och Norge som hade minst. Norge som även bland länderna hade minst 

relativ andel av Big Four som reviderade hade även genomsnittligt längst ARL, vilket 

ytterligare stöder påståendet att Big Four gör revisionen snabbare. För båda perioderna 
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har medeltalet legat på ungefärliga 72 genomsnittliga dagar. Dock så har den 

genomsnittligt längsta ARL, på relativ basis, mellan länderna blivit kortare för covid-19 

året och den relativt lägsta hade blivit längre. Dock så kan det också grundas i att det 

inom börsbolag även är vanligt med så kallad löpande revision. Dessa relativa skillnader 

kan också motiveras med att en period på fem år med några tusen fler observationer har 

större chans att påverka minimi och maxvärden i form av extremvärden. Vad gäller 

räkenskapsperioderna, vilka undersöktes för 2019, var det bara 6,85 % av perioderna 

som var avvikande och inte följde kalenderåret.    

Det som kan konstateras i denna undersökning är att resultatet som helhet är på samma 

nivå som den tidigare forskningen påpekat och att vilka variabler som påverkat ARL 

under tiden inte har förändrats. Trots den globala pandemin hade de nordiska bolagen 

klarat av att hålla ARL på en likadan nivå som åren tidigare. Samtliga nordiska länder 

har tilläggningsvis en förhållandevis snabb ARL där kraven på publikationsdatumen i 

allmänhet följs och tenderar att inte ta längre än 50 % av den enligt lag tillåtna tiden. Big 

Four bolagen hade klar majoritet när det kom till typ av revisor och var även den mest 

inflytelserika variabeln vilken påverkade graden av ARL. 
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7 SAMMANFATTNING 

Här följer som avslutning en sammanfattning och en genomgång av studiens validitet 

och reliabilitet. Avslutningsvis för även en diskussion över förslag till fortsatta studier 

inom området. 

Syftet med denna avhandling var att undersöka vilka variabler som påverkar längden på 

audit report lag. Audit report lag definieras som antalet dagar från utgången 

räkenskapsperiod fram tills det datum då revisionsberättelsen står undertecknad och 

daterad och beräknades i denna undersökning i form av antalet dagar. Studien utfördes 

för åren 2015–2019 på nordiskt listade bolag. En tilläggsanalys utfördes även för år 2020 

eftersom detta hade belastats av covid-19 pandemin och det ansågs vara intressant att 

undersöka ifall skillnader i ARL förekom mellan de normala perioderna och den 

pandemidrabbade perioden. Länderna som undersöktes var slutligen Finland, Sverige, 

Norge och Danmark. I samband med att variabler, vilka påverkade längden av ARL, 

undersöktes gjordes det även en analys för respektive land angående deras relativa 

medeltal på ARL ställt mot respektive lagstiftning, deras typ av revisor, samt en överblick 

på deras räkenskapsperioder.  

Valet till att undersöka audit report lag grundades i begreppet aktualitet vilket av många 

tidigare forskare anses vara ett av det mest grundläggande och viktigaste faktorer när det 

kommer till tillförlitligheten på bokslut. Aktualitet vilket i praktiken också innebär 

betydelse för tillfället, kan lätt relateras med begreppet audit report lag. Om ett företag 

och dess bokslut har en längre ARL försvagas dess användbarhet i beslutsfattning 

eftersom den i bokslutet presenterade informationen blir föråldrad. Eftersom 

investeringsbeslut ofta tas på bolag vars aktier står för handling på reglerade marknader 

motiverades beslutet att avgränsa dessa till börsbolag. Flertalet tidigare studier hade 

undersökt fenomenet ARL men ingen tidigare studie hade vid inledningsfasen av denna 

magisteravhandling undersökt de nordiska länderna och jämfört dem sinsemellan.   

Magisteravhandlingen var uppdelad i två kapitel för den teoretiska referensramen. 

Inledningsvis redogjordes det för begreppet revision och där tillhörande moment. 

Eftersom titel som revisor är baserat på krav och prestationer redogjordes det även för 

vilka förutsättningar som krävdes för att bli revisor i de olika länderna. Även 

lagstiftningen betonades eftersom det i undersökningen var fyra olika länder vilka skulle 

undersökas och således var det befogat att redogöra för eventuella skillnader som 

baserades i deras respektive lagstiftningar. Trots att samtliga länder var i Europa betydde 
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inte det att alla var medlem inom europeiska union. Norge tillhör inte EU och belastas 

således inte av alla EU krav. I samband med detta presenterades även standarder i form 

av i synnerhet IFRS vilka samtliga länder dock följde. Slutligen diskuterades begreppet 

audit report lag och faktorer vilka påverkar denna vilka i sin tur indelades i 

företagsspecifika och revisionsspecifika faktorer.  

Den andra delen av den teoretiska referensramen behandlade ytterligare begreppet audit 

report lag i form av att redogöra för tidigare forskning inom området. Även här 

uppdelades det i företagsspecifika och revisionsspecifika faktorer. Företagsspecifika 

faktorer är sådana vilka grundar sig i företaget och handlar exempelvis om företagets 

ekonomiska situation och sammansättning. De revisionsspecifika faktorerna är de vilka 

knyts till revisorn, exempelvis genom att kolla på typ av revisor, revisorns erfarenhet och 

uppfattningar. Även tidpunkten redogjordes det för, eftersom skillnader mellan perioder 

för revision kan påverka kvaliteten. Dock var majoriteten av räkenskapsperioderna vilka 

i denna avhandling undersöktes av samma typ och följde till regel kalenderåret med ett 

fåtal undantag med företag vilka hade avvikande räkenskapsperioder. Slutligen 

diskuterades även för hur coronaviruset hade påverkat revisionen.  

De slutgiltiga variablerna som undersöktes var typ av revisor (AUD), resultat (EBIT) och 

företagsstorlek (REV). Typ av revisor grupperades som antingen Big Four eller övriga, 

resultatet baserades på earnings before interest och företagsstorleken mättes genom 

omsättningen. Resultatet visade att samtliga variabler hade negativa samband med ARL. 

Bland dessa variabler var det slutligen typ av revisor som hade störst inflytande på den 

beroende variabeln ARL, följt av EBIT och minst inverkan hade REV. För variabeln EBIT 

så kunde åter igen visas att bättre resultat från perioden leder till en kortare ARL, vilket 

den tidigare forskningen även påpekat. Likaså stämde REV överens med tidigare 

forskningslitteratur genom att visa att större omsättning även tenderar att förkorta ARL 

för företagen.   

Resultaten varierade inte mycket mellan perioden 2015–2019 och perioden 2020 och 

vilka variabler som påverkade konstanten var på samma nivå. Således kan konstateras 

att det inte förekom drastiska skillnader i audit report lag för dessa perioder på basis av 

använda variabler för de nordiskt listade bolagen.  
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7.1 Validitet och reliabilitet 

Att kunna behandla resultaten från en undersökning är ett viktigt moment vad gäller 

tillförlitlighet. När det kommer till att förhålla sig kritisk till resultatet för en studie är 

det dock inte enbart resultaten i studien som bör tas i beaktan men även noggrannheten 

och strategin som implementerats under studiens gång. Vad gäller kvantitativa studier, 

det vill säga studier som baseras på redan tillgängliga data, är det viktigt att se på 

reliabiliteten och validiteten för undersökningen. (Heale & Twycross, 2015) 

Begreppen validitet och reliabilitet kan ha olika innebörd beroende på om studien är av 

kvantitativ eller kvalitativ natur. Validitet enligt Fitzner (2007) innebär att man faktiskt 

undersöker det man vill undersöka. Heale & Twycross (2015) beskrev validitet som mått 

på den utsträckning en variabel är mätt i en undersökning och konkretiserar detta med 

exemplet att en undersökning vars mål var att undersöka depression i stället skulle 

undersöka ångest. I ett sådant fall skulle undersökningen inte vara giltig och saknar 

således validitet. Fitzner (2007) uttrycker ytterligare några punkter att ta ställning till då 

det kommer till att mäta validiteten. Precis som Heale & Twycross (2015) ska en 

bedömning göras över huruvida man faktiskt undersökt det man ursprungligen ville 

undersöka. Reliabilitet i sin tur innebär upprepbarheten av undersökningen. Enligt 

Heale & Twycross (2015) kan detta förklaras av den noggrannhet som de verktygen, vilka 

utnyttjades i studien, hade och att dessa verktyg också metodiskt ska kunna klara av att 

uppvisa samma resultat då dessa används upprepande gånger. Fitzner (2007) hävdar 

också att reliabilitet utgör precision och upprepbarhet genom att någonting kan bli 

undersökt konsekvent, exempelvis genom att undersöka samma saker upprepade 

gånger, genom samma metoder och fortsättningsvis uppnå samma slutgiltiga resultat. 

(Heale & Twycross 2015; Fitzner 2007)       

Vad gäller avhandlingens validitet och reliabilitet så har kvantitativa data hämtats från 

internationellt godkända databaser. Litteraturen har hämtats från akademiska 

journaler, främst genom att utnyttja sökmotorn Google Scholar. Den i litteraturen 

tillämpade lagstiftningen har hämtats från respektive länders officiella lagböcker och 

även europeiska- och internationella standarder har hämtats från respektives officiella 

webbsidor. Datahanteringsverktygen har i magisteravhandlingen varit Excel och R-

studio. Upprepningsförmågan, det vill säga reliabiliteten, på denna studie bör således 

vara hög och eventuella avvikelser bör i största fall resulteras i hur data har behandlats 

av användaren. Funktioner vilka utförts genom R eller Excel kommer alltid att ha samma 

resultat så länge den data och funktioner som används står oförändrade. Validiteten på 
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bokslutsdata ska även vara hög eftersom ett publicerat bokslut består oförändrat efter 

den dagen då revisionsberättelsen står daterad. Således ska denna information inte gå 

att ändras ifall den hämtas genom samma metod som användes i denna avhandling 

undantaget att databasen vilken utgav data skulle genomgå förändringar.      

7.2 Konklusioner 

Resultaten för undersökningen kan förstärkas med hjälp av den tidigare forskningen 

vilken har undersökt samma fenomen men på övriga geografiska områden, både med 

liknande variabler och med andra. Det facto att faktorer så som goda ekonomiska 

resultat, högre omsättning och Big Four revisorer som utför arbetet, leder till att ARL 

förkortas har även varit det samma inom den tidigare forskningslitteraturen. Resultaten 

bör dock endast kopplas för samplet som användes i studien och inte utnyttjas som en 

tumregel för revision över lag eftersom revision varierar från fall till fall. I synnerhet 

beroende på om det reviderade bolaget är ett börsnoterat bolag eller ett litet privat bolag. 

Trots att det i undersökningen har använts ett förhållandevis stort datamaterial och 

uppgett ett resultat som överensstämmer med tidigare studier kan ändå inte resultatet i 

den här avhandlingen helt kunna generaliseras. För få variabler har använts för att 

definitivt kunna förklara orsaken till en fördröjd ARL. Extern validitet, som enligt Fritz 

(2007) innebär till vilken grad resultaten kan generaliseras med andra studier, spelar 

roll på avhandlingens möjlighet att förallmänligas. För att uppnå ett så pass definitivt 

resultat som möjligt borde fler variabler ha implementerats. Ytterligare kunde fler 

företagsspecifika och revisionsspecifika variabler, exempelvis de variabler som finns 

presenterade i tabell 2 och tabell 3, inkluderas men även faktorer så som 

industrifördelningar och länder kunde konkretiseras för att ge resultatet möjlighet att 

generaliseras. Tidsintervallet bör även förlängas, eftersom allmänna fluktuationer i 

ekonomin kan påverkas av sådana faktorer som inte direkt rör bolagen.  

Ändamålet för avhandlingen kan ändå anses vara lyckat eftersom det genom studien har 

undersökts hur variablerna påverkat ARL samt att hur den respektive lagstiftningen har 

haft betydelse ARL bland de undersökta länderna, både på internationell och relativ 

basis. Motiveringen till varför detta var värt att undersöka har också berättigats genom 

problemformuleringen och bestyrkts genom att redogöra för tidigare forskning och 

litteratur kring ämnet.  
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7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning skulle i synnerhet att vara att undersökta samplet med fler 

oberoende variabler. I denna undersökning inkluderades inte alla faktorer som har 

bevisats att ha inflytande på revisionslängden ur företagets eller från revisorns synvinkel. 

Eftersom det fortfarande förekommer flertalet företagsspecifika och revisionsspecifika 

faktorer som kan påverka revisionslängden kunde dessa således att i kommande studier 

inkluderas.  

Exempel för företagsspecifika faktorer kunde ytterligare vara faktorer så som styrelsen 

och intern kontroll, verksamheten för bolaget, industrier och även mindre bolag, 

exempelvis privata bolag, samt olika typer av bolagsform. Företagsstorleken mättes i 

detta fall genom omsättning men detta kunde även exempelvis ha gjorts genom att 

beakta balansomslutningen. Resultatet kunde även ha blivit utbytt mot exempelvis olika 

lönsamhetsmått så som exempelvis ROA och ROE. Förekomsten av extraordinära poster 

och komplexitet har heller inte i denna undersökning betonats.  

Revisionsspecifika faktorer kunde exempelvis vara revisorns anmärkningar från 

uppdraget, revisorns arvode, revisorns anställningslängd, erfarenhet och byte av revisor 

samt typ av revisionsberättelse. Typ av berättelse, det vill säga om revisorn hade haft 

någonting att påpeka, inkluderades i detta fall inte eftersom det bland hela samplet 

förekom ett så pass lite till antalet utlåtanden som var avvikande och som följd slopades 

detta. Ytterligare angående revisionsuppdraget kunde tilläggsvis undersökas hur 

bokföraren och respektive bokföringsprogram har betydelse för revisionen. Även ett 

längre tidsintervall kunde undersökas för att få ett mer definitivt svar på vilken faktor 

som generellt har haft störst inflytande vad gäller audit report lag.  

Eftersom ARL redan är ett område som sett så pass mycket forskning skulle nästa steg 

inom forskningslitteraturen vara att fördjupa sig inom covid-19 inverkan på revisionen. 

Vad gäller pandemin, skulle det även vara intressant att i framtida forskning undersöka 

hur väl olika regioner har hanterat dessa utmaningar och jämföra hur eventuella 

skillnader förekommer i revisionsprocessen, beroende på vilken region och hur hårt 

belastad respektive region hade varit, samt att undersöka i fall det uppstått skillnader 

från revisionsprocessen före- och efter pandemin. Ytterligare under de kommande åren 

skulle det även vara av intresse att undersöka hur utvecklingen har sett ut efter det 

pandemidrabbade året. Slutligen kan man naturligtvis även undersöka andra länder och 

regioner och jämföra tidskrav, alternativt undersöka länderna var för sig.  
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