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Sammandrag: 

Denna avhandling undersöker om företagets storlek, lönsamhet och risk påverkar 
revisionsuppdragets varaktighet för börsbolag i Finland. Företagets storlek mäts genom 
dess totala tillgångar, totala omsättning samt medeltalet på antalet anställda. Företagets 
lönsamhet mäts genom dess avkastning på totalt kapital medan risken mäts genom 
företagets skuldsättningsgrad.  

Informationen för variablerna är tagen från år 2017 revisionsberättelser och finansiella 
rapporter. Undersökningen är utförd med en multipel linjär regressionsanalys. 
Avhandlingens resultat tyder på att de undersökta variablerna inte påverkar 
revisionsuppdragets varaktighet för börsbolag i Finland.  Variablerna anses inte påverka 
varaktigheten eftersom inga signifikanta samband kunde uppvisas i de utförda 
regressionerna. Avhandlingens resultat anses vara representativt för hela populationen 
eftersom studiens sampel består av 119 finska börsbolag vilket medför att enbart några 
bolag har exkluderats av motiverade skäl.  

Den europeiska revisionsreformen som nyligen trätt i kraft gör denna studie befogad 
exempelvis eftersom revisionsuppdragets varaktighet går att utläsas direkt från 
börsbolagen revisionsberättelser. En dylik studie har således inte i samma form kunnat 
genomföras före reformen.  

Nyckelord: revision, revisionsuppdragets varaktighet, börsbolag, Finland, 
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1 INLEDNING 

Året är 2018 och det diskuteras fortfarande om skandaler som skakade världen i början 
av 2000-talet, där Enron skandalen eventuellt är fallet som fått främst publicitet. 
Skandalerna rubbade allmänhetens uppfattade trovärdighet på revisionsbranschen 
vilket medförde ett starkt krav för reformer inom nationell samt internationell 
revisionslagstiftning. Enron, som en gång varit USA:s sjunde största bolag gick i konkurs 
på grund av resultatmanipulering idkat av företagsledningen, ytterligare inverkade 
Enrons konkurs starkt på undergången av revisionsbolaget Arthur Andersen. Arthur 
Andersen som reviderade Enron hörde till de fem stora revisionsbolagen i världen ”Big 
5” i början av 2000-talet. Securities and Exchange Commission (hädanefter SEC) 
inkluderade dock bolaget i undersökningen till orsakerna för Enrons kollaps vilket 
senare ledde till att Arthur Andersen gav upp sin licens och upplöstes. (Kelly, 2006; 
Chan, Farrel & Healy, 2014) 

Händelserna i början av 2000-talet ökade kravet på ny revisionslagstiftning samt kravet 
på bättre övervakning av revisorernas oberoende. I USA trädde Sabanes-Oxley Act 
(hädanefter SOX) i kraft och detta hade betydelse också för finska bolag listade på New 
York-börsen. SOX införde en obligatorisk rotation av revisionsuppdragets 
huvudansvariga partner. (Oppel Jr. & Eichenwald, 2002; Zeff, 2003; Nagy, 2005) Vidare 
har Europeiska Unionen infört en revisionsreform som framställdes av Europeiska 
kommissionen och godkändes av Europaparlamentet och medlemsstaterna den 
4.4.2014. Denna godkända förordning har direkt inverkan på revisionen av företag av 
allmänt intresse (Public Interest Entity, PIE). I förordningen stadgas det till exempel om 
revisionsuppdragets varaktighet med andra ord obligatorisk rotation av revisionsbolag. 
(Europaparlamentets och rådets förordning 537/2014)  

I detta kapitel behandlas till näst avhandlingens problemområde, sedan presenteras 
undersökningens syfte samt vilka avgränsningar som gjorts.  

 

1.1 Problemområde 

Skyldigheten att låta utföra revision träder i kraft efter att vissa förutbestämda gränser 
för företagets storlek har uppnåtts. Då bolagen blir revisionsskyldiga anses de ha flera 
intressenter som skall kunna lita på att företagets finansiella rapporter ger en riktig och 
tillräcklig bild av företagets ekonomiska ställning och är upprättade enligt gällande 
lagstiftning. (Revisionslag 18.9.2015/1141) Enron skandalen som diskuterades i 
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avhandlingens introduktion är ett bra exempel på fall där företagets intressenter blivit 
vilseledda i och med felaktig redovisning av företagets resultat. Intressenterna hade gjort 
placeringar i bolaget på basis av tillgänglig information, men då företaget plötsligt gick i 
konkurs förlorade de sina placeringar.  

Då undersökningen bakom orsakerna till Enrons konkurs resulterade i upptäckten av 
resultatmanipulering inkluderades också företagets revisionsbolag med i 
undersökningen. Det avslöjades att Arthur Andersens huvudansvariga revisor för Enron 
uppdraget i samband med undersökningen kring Enrons konkurs hade beordrat att 
förstöra dokument relaterat till revisionen av Enron. Därutöver beskylldes 
revisionsbolaget för att ha medverkat till Enrons fall på grund av en intressekonflikt 
emellan dess konsulter och revisorer (Chan et al., 2014). Även om Arthur Andersens dom 
av obstruktion av rättvisan (eng. obstruction of justice) senare upphävdes var bolagets 
rykte som ett pålitligt revisionsbolag så gott som förstört. (Supreme Court of the United 
States, 2005; Kelly, 2006) Som en konsekvens av skandalerna började debatter om en 
ny lag om obligatorisk rotation av revisorn och revisionsbolaget då allmänheten 
uppfattade att inte ens de största revisionsbolagens uttalanden nödvändigtvis går att lita 
på. (Watkins, 2003; Nagy, 2005; Junaidi, Khasanah & Nurdiono, 2016)   

I Finland har händelserna i början på 2000-talet haft inverkningar på lagstiftningen till 
exempel genom en ny revisionslag som trädde i kraft 18.9.2015. Ytterligare har 
Europeiska Unionen gett ut nya direktiv och förordningar som båda ikraftträdde 
17.6.2016 och som har inverkningar på lagstadgad revision av finansiella rapporter. 
Reformerna implementeras för revision av räkenskapsperioder som börjat efter 
ikraftträdelsen, för de flesta bolag gäller det för revision av räkenskapsperioden 1.1.-
31.12.2017. (Suomen Tilintarkastajat & ST-Akatemia, 2014) 

I och med Europeiska Unionens nya förordning gällande företag av allmänt intresse skall 
det i revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2017 till exempel nämnas 
hur länge revisionsuppdraget under en sammanhängande period har pågått inklusive 
tidigare förlängningar och nyval av revisorn samt revisionsbolaget. En bestämmelse för 
rotationskrav av både huvudansvariga revisorn samt revisionsbolaget finns även i 
förordningen. (Europaparlamentets och rådets förordning 537/2014)  

Denna avhandling är relevant eftersom börsbolagen har fått de ovan nämnda nya 
rotationskraven samt bestämmelser om icke-revisionstjänster. Bestämmelserna 
kommer att påverka marknaden och är för tillfället av intresse för revisionsbolag. 
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Ytterligare kommer varaktigheten på revisionsuppdraget bli mer offentligt och 
intressenter kommer att ha lättare och mer tillgång till information om revisionen på 
grund av att allt mer kommer att vara tillgängligt i revisionsberättelsen. I och med att 
informationen blir mer offentlig kan det diskuteras om revisionsuppdragets varaktighet 
kommer att inverkas av bestämmelsen eftersom det finns mycket litteratur som 
behandlar ämnet om revisionsuppdragets längd påverkar kvaliteten på själva revisionen. 
Eftersom revisionsuppdragets längd också kan anses vara kopplat till revisorns 
oberoende är det av intresse att undersöka vilka faktorer som kan påverka 
revisionsuppdragets varaktighet. (DeAngelo, 1981) 

I denna avhandling undersöks ifall företagets storlek, lönsamhet och risk påverkar 
revisionsuppdragets varaktighet. Dessa variabler är valda eftersom det kan anses att 
större bolag har dyrare revisioner och är mer villiga att konkurrensutsätta dem för att få 
dem förmånligare och effektivare. Större bolag kan å andra sidan ha fler 
agentförhållanden vilket leder till att de kräver högre kvalitet på sin revision och i och 
med det väljer ett Big 4 revisionsbolag som är starkt kopplat till högre kvalitet, och inte 
lika lätt är villiga att byta revisionsbolag ifall bolaget uppfyller efterfrågan på olika 
tjänster. Företagets lönsamhet och risk berättar o sin sida hur bra det går för företaget, 
vilka är faktorer som revisorerna tar i betraktande då de utför revisionen och ger sitt 
uttalande. Ifall företaget går på förlust eller har en hög skuldsättningsgrad ökar det 
sannolikheten till att ett modifierat uttalande ges vilket enligt litteratur är starkt kopplat 
till revisionsbolagsbyte. Då företagets lönsamhet är låg och skuldsättningsgrad hög ökar 
revisionsrisken på uppdraget eftersom risken för resultatmanipulering ökar vilket 
medför till att revisorerna måste samla in mer bevismaterial vilket å sin sida även ökar 
på kostnaderna på revisionen (Hogan & Wilkins, 2008).  

Denna undersökning är motiverad eftersom det skett lagförändringar inom revision, 
särskilt för revision av företag av allmänt intresse. Företagets storlek, lönsamhet och risk 
har inte enligt skribentens uppfattning tillsammans undersökts som faktorer för 
revisionsuppdraget varaktighet för börsbolag i Finland och litteraturen är även tunn 
inom ämnet överhuvudtaget i finsk omgivning. Europeiska revisionsreformen medför 
dessutom till att information om revisionsuppdragets varaktighet för första gången går 
att samla direkt från börsbolagens revisionsberättelser för räkenskapsperioden 2017. 
Denna undersökning ger således empirisk information eftersom en dylik studie inte har 
kunnat utföras på motsvarande sätt innan revisionsreformen och därutöver bidrar 
avhandlingen till litteraturen om faktorer som påverkar revisionsuppdragets varaktighet 
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i börsbolag i Finland. Avhandlingen bidrar även till den existerande litteraturen från 
övriga länder om faktorer som påverkar revisionsuppdragets varaktighet eftersom en 
jämförelse kan göras emellan resultaten från övriga länder och resultatet från denna 
undersökning och se ifall varaktigheten påverkas av samma faktorer i olika länder.  
Studien görs med en multipel linjär regressionsanalys där sambandet emellan ett antal 
variabler som valts utgående från tidigare studier och revisionsuppdragets varaktighet 
kommer att undersökas. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka om företagets storlek, lönsamhet och risk 
påverkar revisionsuppdragets varaktighet för börsnoterade bolag i Finland.  

 

1.3 Avgränsning 

Denna avhandling undersöker börslistade bolag i Finland med information tagen från år 
2017 finansiella rapporter och revisionsberättelser. Ytterligare land har inte valts till 
undersökningen eftersom börsbolagen i Finland ligger i fokus i denna avhandling. 
Motiveringen till att bara ta information från finansiella rapporter för räkenskapsperiod 
2017 är att det inte skett många revisionsbolagsbyten emellan räkenskapsperiod 2016 
och 2017 (9 stycken) vilket medför att antalet observationer inte till väsentlig grad skulle 
öka med inkludering av ytterligare räkenskapsperioder. Därutöver har företag med 
bristfällig information uteslutits ur samplet, exempelvis sådana bolag vars 
revisionsberättelse och finansiella rapporter inte publicerats inom en viss utsatt tid.  

Det finns flera faktorer som kan antas påverka revisionsuppdragets varaktighet, i 
avhandlingen ligger fokus på företagets storlek, lönsamhet och risk. Utöver dessa 
variabler kontrolleras även effekten av företagens bransch och ifall företaget revideras av 
ett Big 4 revisionsbolag på revisionsuppdragets varaktighet. Övriga potentiella variabler 
som kan påverka varaktigheten på revisionsuppdraget är uteslutna. 
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1.4 Disposition 

I detta kapitel har en kort introduktion till avhandlingens ämne givits samt har 
problemområdet diskuterats. I följande kapitel behandlas den teoretiska referensramen 
i vilken agentteorin och intressentteorin tas upp i en diskussion om situationer som leder 
till behovet av revision. Sedan behandlas både relevant nationell lagstiftning samt den 
europeiska reformen av revision. I avhandlingens tredje kapitel följer en genomgång av 
tidigare forskning som är relevant i hänsyn till avhandlingens ämne. I kapitel fyra 
presenteras forskningsuppgiften samt metod för undersökning, valda variabler och 
hypotesformulering görs. I kapitel fem redogörs resultaten av den gjorda 
undersökningen och i kapitel sex diskuteras samt analyseras resultaten. Kapitel sju 
består av en sammanfattning av avhandlingen samt ett förslag till fortsatt forskning i 
ämnet. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel av avhandlingen anknyts först behovet av revision ihop med agentteorin 
och intressentteorin. Sedan presenteras kort revisionens betydelse i samband med 
genomgång av relevant lagstiftning i Finland. Därefter följer en mer detaljerad 
genomgång av den europeiska revisionsreformen och en kort förklaring vad ett PIE bolag 
är ges. Slutligen följer en diskussion om revisionsmarknadsläget i Finland.  

 

2.1 Agentteorin och intressentteorin 

I denna del kommer agentteorin och intressentteorin att presenteras och en förklaring 
om hur dessa teorier kan knytas ihop med behovet av revision kommer att ges.  

Behovet av revision kan delvis förklaras med hjälp av agentteorin som definierar 
relationen emellan ägande och kontroll i företag som ett agentförhållande. Ett 
agentförhållande uppstår då en eller flera principaler anlitar en agent för att genomföra 
vissa tjänster för principalens räkning som medför att principalen överlåter viss 
beslutanderätt till agenten. Principalen som också kan kallas för uppdragsgivaren ger 
med andra ord uppdrag genom kontrakt till agenten som också kan kallas för 
uppdragstagaren. (Ross, 1973; Jensen & Meckling, 1976; Nazri, Smith & Ismail, 2012) 

Båda parterna, principalen och agenten, strävar efter att maximera sin vinst men det 
uppstår problem då deras åsikter om hur vinstmaximeringen skall uppnås är avvikande. 
Principalen och agenten kan ha en olik syn på hurudan nivå av risk är acceptabelt vilket 
också kan leda till att principalen har tillförlitlighetssvårigheter. Ett annat problem ligger 
i att principalen inte fullt kan övervaka att agenten handlar enligt vad som gynnar 
principalen mest eftersom visst beslutsfattande samt kontroll har övergetts till agenten 
då agentförhållandet ingicks. (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989) 

Behovet av revision kan således förklaras med hjälp av agentteorin eftersom ett 
agentförhållande kan leda till ovan nämna problem då både principalen och agenten är 
vinstmaximerande individer och det finns incitament för agenten att inte agera enligt 
vad vore principalens bästa. Principalen är med andra ord tveksam över om all relevant 
information når dem. För att försäkra att de finansiella rapporterna är uppförda enligt 
lag kan en oberoende revisor anlitas. Revisorn säkrar att informationen som agenten gett 
är korrekt vilket således stärker principalens tillit. Revisionen sänker också 
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agentkostnader på grund av att principalen inte måste övervaka företagsledningen lika 
mycket. (Jensen & Meckling, 1976; Williams, 1988; Woo &Koh, 2001) 

Ett företags intressenter består av alla som väsentligt kan påverka ett företag eller bli 
påverkade av företagets ekonomiska välbefinnande, bland annat anställda, 
konsumenter, samhälle och naturligtvis också dess aktieägare. Intressentteorin går ut på 
att företagsledningen skall ta hänsyn till alla intressenters engagemang i företaget vid 
fattande av beslut. Företagsledningen har enligt litteraturen förstått att det måste finnas 
en balans emellan intressenternas intressen för att skapa både ett hållbart och etiskt 
värde för företaget. (Jensen, 2001; Gooyert et al., 2017)  

Inom intressentteorin är också begreppet kompromiss viktigt eftersom det inte alltid är 
möjligt att fatta beslut som gynnar alla intressenters intressen. Särskilt då det gäller ett 
stort bolag med flera intressenter med varierande intressen måste företagsledningen 
göra en kompromiss om vilka intressenters intressen är värdefullare och viktigare att ta 
i betraktande och uppfylla än andras. (Gooyert et al., 2017) 

Behovet av revision kan också förklaras med hjälp av intressentteorin eftersom då 
företaget har flera intressenter som skall fatta beslut utgående från företagets finansiella 
rapporter, krävs det att intressenterna kan lita på att de finansiella rapporterna ger en 
korrekt bild av företaget. Behovet av revision kan klargöras genom följande exempel; ifall 
ett företag har flera aktieägare ökar behovet för revision särskilt ifall det finns ägare som 
själv inte förstår sig på de finansiella rapporterna. Ifall ett företag har eller planerar att 
ansöka om extern finansiering skall kreditgivarna kunna förlita sig på företagets 
redovisning och detta sker bäst genom en kvalitetskontroll av en oberoende tredje part. 
Då företag har stora leverantörer och vill köpa på kredit krävs det även att leverantörerna 
skall kunna förlita sig på bolagets ekonomi för att vara villiga att sälja på kredit. 
Företagets större kunder vill även de kunna lita på att finansiella rapporterna stämmer. 
Företagets skatter fastställs på basis av deras redovisade resultat så staten och 
kommunerna har större förtroende för att informationen stämmer ifall bolagets bokslut 
är reviderat. Även företagsledningen och styrelsen i bolaget kan ha nytta av revisorns 
synpunkter och bedömningar. (EY u.å.) 
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2.2 Revision i Finland 

I denna del introduceras central lagstiftning i Finland och även syftet med revision tas 
upp, ytterligare definieras också olika revisionsberättelser samt under vilka 
omständigheter olika uttalanden ges. Därutöver ges en förklaring till vad revisorns 
oberoende betyder. 

Revisionens syfte är att öka pålitligheten på bokslutet som oftast är uppgjort av 
företagsledningen i bolaget. Revisorn skall vara en objektiv utomstående part som 
granskar att bokslutet är uppgjort enligt gällande lagstiftning och att den ger en riktig 
och tillräcklig bild av företagets ekonomiska ställning, därför är det oerhört viktigt att 
revisorn är oberoende. (Hudaib & Cooke, 2005; Troberg, 2013). Revision medför således 
högre trovärdighet på bokslutet för företagets intressenter som använder sig av 
företagets bokslut då de fattar placeringsbeslut. Revisionens syfte är också att med hjälp 
av olika granskningsåtgärder försäkra att det inte finns väsentliga felaktigheter i 
bokslutet som exempelvis att oegentligheter inte förekommer på grund av bedrägeri. 
(PCAOB, 2010) Skandaler så som Enron som diskuterats ovan i avhandlingens 
introduktion sänkte trovärdigheten på revisionsbranschen och för att kunna öka på 
intressenternas uppfattade tillförlitlighet i de reviderade boksluten och för att undvika 
dylika skandaler i framtiden fattades beslut om lagförändringar.  

I Finlands revisionslag (18.9.2015/1141) stadgas det om bolagens revisionsskyldighet. 
Ett bolag har en plikt att låta utföra revision då minst två av följande gränser uppfylls, 
både för den ifrågavarande räkenskapsperioden samt för den föregående 
räkenskapsperioden: 

1. Balansomslutningen överskrider 100 000 euro 

2. Omsättningen eller motsvarande avkastning överskrider 200 000 euro 

3. Antalet anställda i medeltal överskrider tre  

Undantag finns dock gällande exempelvis företag vars huvudsakliga uppgift är ägande 
och hantering av värdepapper.  

Det finns skilda bestämmelser för bolag där den huvudansvariga revisorn skall vara en 
av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor). Bolag som idkar handel 
inom en reglerad marknad hör till denna bestämmelse samt de bolag där minst två av 
följande gränser uppfylls för ifrågavarande räkenskapsperiod:   
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1. Balansomslutningen överskrider 25 000 000 euro  

2. Omsättningen eller motsvarande avkastning överskrider 50 000 000 euro 

3. Antalet anställda överskrider i medeltal 300 

 

2.2.1 Olika former av revisionsberättelser 

Efter att revisionen är gjord skall revisorn ge en revisionsberättelse. I 
revisionsberättelsen skall ett uttalande om att bokslutet samt verksamhetsberättelsen 
ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet samt bolagets ekonomiska ställning i 
enlighet med de lokala bokföringsprinciperna eller International Financial Reporting 
Standards (IFRS) givas. Dessutom skall revisionsberättelsen även ge ett uttalande om att 
uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria (Revisionslag 
18.9.2015/1141). För att kunna ge ett uttalande gällande ett bolags bokslut måste 
revisorn samla tillräckligt material och bevis för att med rimlig säkerhet kunna uttala att 
det inte finns väsentliga felaktigheter i bokslutet på grund av fel eller bedrägeri. Revisorn 
minskar således på revisionsrisken till en rimlig nivå. Revisionsrisk innebär att revisorn 
ger ett rent uttalande då det finns väsentliga felaktigheter i bokslutet. Revisionsrisken är 
en följd av risken för väsentliga felaktigheter och risk för upptäckten av dessa fel. 
(PCAOB, 2010) 

En revisionsberättelse kan antingen vara ren eller oren. Utöver dessa kan revisorn också 
tillägga en paragraf i revisionsberättelsen då det finns något som vill påpekas, exempelvis 
om inte bokslutet upprättats inom den i bokföringslagen stadgade tidsramen. Ett rent 
uttalande ges då bokslutet ger en riktig och tillräcklig bild av företagets ekonomiska 
ställning.  

Det finns tre olika typer av modifierade uttalanden. En revisor kan uttala sig med 
reservation, uttala sig med en avvikande mening eller så kan revisorn avstå att uttala sig 
om de finansiella rapporterna. Revisorn uttalar sig med reservation då denne samlat 
tillräckligt med bevismaterial och då upptäckt väsentliga felaktigheter men att de inte 
individuellt eller tillsammans är av avgörande betydelse för de finansiella rapporterna. 
Revisorn uttalar sig även med reservation då denne inte haft möjlighet att inhämta 
tillräckligt bevismaterial för att yttra sig om de finansiella rapporterna, men drar 
slutsatsen att dessa oupptäckta felaktigheter kan vara väsentliga men inte av avgörande 
betydelse. Revisorn ger ett uttalande med avvikande mening efter att ha samlat in 
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tillräckligt med bevismaterial upptäcker fel och drar slutsatsen att de antingen 
individuellt eller tillsammans är väsentliga och är av avgörande betydelse för de 
finansiella rapporterna. Revisorn kan avstå från att ge ett uttalande då det inte varit 
möjligt att inhämta tillräckligt bevismaterial för att ge ett uttalande och drar slutsatsen 
att dessa oupptäckta felaktigheter skulle kunna vara både väsentliga och av avgörande 
betydelse. Revisorn skall också avstå från att ge ett uttalande när det under väldigt 
sällsynta omständigheter finns flera osäkerhetsfaktorer och även om revisorn samlat 
tillräckligt bevismaterial för individuella osäkerheter, går det inte att yttra sig om de 
finansiella rapporterna eftersom de enskilda osäkerheterna skulle kunna samverka och 
ha en ackumulerad effekt på bokslutet. (ISA 705) 

2.2.2 Betydelse av en oberoende revisor 

För att revisionen skall kunna uppfylla sitt syfte om att öka tillförlitligheten i de 
finansiella rapporterna skall aktörerna på marknaden som använder sig av 
revisionsuttalandet kunna lita på att revisorerna är oberoende till företaget. ”Revisorns 
oberoende är ”hörnstenen” för revisionsbranschen och är en av dess mest värdefulla 
tillgångar” (Mednick, 1997 citerat i Beattie, Brandt & Fearnley, 1999, egen översättning). 
Revisorns oberoende är tvåfacetterad, för det första skall revisorn själv anse sig vara 
oberoende (eng. in fact) och för det andra skall andra anse att revisorn är oberoende 
(eng. in appearance). Revisorn kan anse sig själv vara oberoende då denne inte har en 
personlig förbindelse till klienten, detta betyder att revisorn inte exempelvis har några 
nära släktingar eller en make eller därmed jämförbara personer som arbetar på företaget, 
revisorn inte äger några aktier i bolaget och är heller inte medlem i bolagsstämman i 
bolaget.  Andra skall anse att revisorn är oberoende, betyder att en utomstående skall 
också anse av revisorns beteende att denne inte är beroende av kunden, det vill säga att 
denne inte har personliga förbindelser till kunden vilka kunde leda till intressekonflikter. 
(SEC 34–42994) 

Potentiella problem kan uppstå när det är kunden som väljer samt betalar revisorn, men 
revisorn skall fortfarande vara oberoende klienten (Hudaib & Cooke, 2005). Enligt 
litteratur finns det fyra olika faktorer som kan anses främst påverka revisorns 
oberoende; att revisorn är ekonomiskt beroende av klienten, revisionsmarknadens 
konkurrens, icke-revisionstjänster samt gällande lagstiftning. (Beattie et al., 1999) 
Problem som kan förekomma då revisorer har ett långvarande uppdrag med sin klient 
kan för det första vara att revisorerna tappar sin professionella skepticism emot 
företagsledningen, för det andra kan revisorerna se revisionen som en upprepning från 
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tidigare år och inte utför en noggrann revision och för det tredje kan det leda till att 
revisorernas första syfte är att vara till lags för företagsledningen istället för att följa de 
olika professionella standarderna. (Sinason, Jones & Shelton, 2001) 

Revisorns oberoende kan förknippas med diskussionerna om obligatorisk rotation av 
revisorn samt revisionsbolaget. Det finns enligt litteratur både förespråkare för 
obligatorisk rotation samt motståndare för rotationskravet. De som förespråkar 
obligatorisk rotation anser att revisorns oberoende ökar i och med rotationen och de kan 
möjligtvis se på revisionen med nya ögon och finna ineffektivitet i företagets processer 
och med andra ord öka på kvaliteten på själva revisionen. Å andra sidan de som är 
motståndare till rotationskravet anser att det är dyrt för företag att byta revisor och 
revisionsbolag, eftersom anställda måste spendera mera tid med revisorn och förklara 
hur verksamheten och processerna fungerar. Revisorn måste också använda mera tid för 
att få en uppfattning av helheten. Motståndarna argumenterar även för att 
revisionskvaliteten är lägst under de första åren av revisionen eftersom revisorn inte har 
en helhetsbild av företagets verksamhet och processer och sannolikheten för ett felaktigt 
uttalande är under de första åren av revisionsuppdraget som störst. Med andra ord 
finner forskare att revisionskvaliteten har ett positivt samband med revisionsuppdragets 
varaktighet. (Hoffman & Nagy, 2016) 

Under de senaste åren har revisorns oberoende blivit allt mer betydelsefull, vilket har 
lett till ny lagstiftning särskilt gällande revisorsbyte. Längre mandattid anses av 
förespråkarna till obligatorisk rotation av revisorn samt revisionsbolaget leda till lägre 
trovärdighet på revisionsuttalandet som ovan beskrivits, detta leder oss till följande 
delområde som behandlar den europeiska revisionsreformen.  

 

2.3 Europeiska reformen av revision 

I detta stycke kommer den europeiska revisionsreformen att presenteras mer ingående, 
hur reformen fick sin början samt för denna avhandling de mest väsentliga 
förändringarna som reformen medför.  
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2.3.1 Reformens bakgrund 

Den europeiska revisionsreformen som kort behandlades ovan i avhandlingens 
problemområde har sina grunder i en av den Europeiska kommissionen år 2010 
publicerad ”Grönbok” som behandlar lärdomar från den finansiella krisen. Det 
diskuterades redan i början av 2000-talet om lagreformer inom revision och de fick nya 
vindar i och med den finansiella krisen kring 2008. Det som analyserades var bankernas 
och därmed jämförbara institutioners roll samt hur revisorerna hade kunnat ge 
uttalanden med hänsyn till institutionernas förluster i diverse placeringar, detta i 
samband med den återkommande diskussionen om revisorns oberoende. En av 
Europeiska kommissionens idéer med grönboken var att diverse placerare fick yttra sin 
åsikt i ett frågeformulär som behandlade exempelvis revisorns roll i samhället samt den 
upplevda allmänna kvaliteten på revisorernas arbete och förbättringsförslag. (EK, 2010) 
Bland annat revisorer, akademiker, revisionsutskott, placerare och finansiella 
tjänstgivare hade svarat på frågeformuläret. Av de 688 svar som samlats hörde 
majoriteten till revisionsbranschen (407 svar) därefter representerade företag som 
skapar finansiella rapporterna 145 av svaren och den offentliga sektorn 57 av svaren. Av 
respondenterna som hör till revisionsbranschen representerade Big 4 nätverken bara 4 
svar, ett svar per bolag eftersom de svarade kollektivt för alla medlemsföretag. Små och 
medelstora företag representerade 286 av de 407 svaren.  (EC, 2011) 

Ett viktigt ämne som behandlades i rapporten var utnämningen av revisorer, ifall 
respondenterna är av den åsikten att det uppstår en konflikt när både revisorn utses och 
betalas av den reviderade enheten och ifall respondenterna är av den åsikten att en tredje 
part borde medverka i utnämningen av revisorn för att på detta sätt förbättra 
utvärderingen av revisorns oberoende. Majoriteten av respondenterna ansåg att en 
tredje part inte krävs för utnämningen av revisorn samt att revisionsutskott och 
etikskoden är tillräckligt för att utvärdera revisorns oberoende. Några respondenter var 
dock av den åsikten att i sällsynta fall då den reviderade enheten är särskilt betydelsefull 
skulle någon form av inblandning av tredje part kunna vara motiverat.  

Det väsentligaste ämnet för denna avhandling som behandlades i Europeiska 
kommissionens rapport var obligatorisk rotation av revisionsbolag. De flesta 
respondenter var emot obligatorisk rotation av revisionsbolag medan några föreslog ett 
rotationskrav med mandattid på 10 år för PIE bolag. Big 4 bolagen var emot 
rotationskravet och de hänvisade till tidigare forskning om att obligatorisk rotation av 
revisionsbolag skulle leda till sämre kvalitet på revisionen. De hänvisade även till att 
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direktivet på rotation av den huvudansvariga partnern ännu inte är fullt implementerad. 
Små och medelstora företag var allmänt emot rotationsförslaget eftersom de ansåg att 
det skulle sänka revisionskvaliteten och öka på kostnaderna. Placerare hade olika åsikter 
gällande bolagsrotation, vissa var emot förslaget medan andra gav förslag om en 
obligatorisk anbudsprocess av revisionsbolag efter en specifik tid. Placerare ansåg också 
att mer transparens från bolag och revisionsutskott är nödvändigt gällande utnämning 
och nyval av revisionsbolag. Respondenter från den offentliga sektorn och akademiker 
var devis på samma spår gällande förslaget på bolagsrotation, de föreslog att 
revisionsbolaget skulle rotera samtidigt som den huvudansvariga partnern efter en 
mandattid på cirka 5–7 år särskilt för PIE bolag. En idé om att revisionsutskottet skulle 
få bestämma om revisionsbolaget borde rotera lyftes fram, detta ansågs kunna förbättra 
bekymmer gällande revisorns oberoende. (EC, 2011) 

Frågan angående ifall revisionsbolaget borde förbjudas att erbjuda andra tjänster än 
revisionstjänster till sina kunder analyserades också i rapporten. Även denna fråga hade 
samlat in varierande svar där dock majoriteten var emot förslaget. Somliga respondenter 
ansåg att några begräsningar skulle kunna implementeras för PIE bolag. (EC, 2011) 

 

2.3.2 Väsentliga reformer 

Den 4.4.2014 godkändes slutligen direktivet om ändring av direktivet 2006/43/EG om 
lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning samt förordningen om 
särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse. Dessa 
reformer implementeras i bolagets revision för räkenskapsperioder som börjat efter 
17.6.2016, där det för de flesta bolag betyder för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2017. 
(Suomen Tilintarkastajat & ST-Akatemia, 2014) 

Förordningen medför förändringar på revisionen av PIE bolag. I förordningens femte 
artikel stadgas det om förbud mot leverans av icke-revisionstjänster. Här bestäms att en 
lagstadgad revisor eller ett revisionsbolag inte direkt eller indirekt får leverera förbjudna 
icke-revisionstjänster till den reviderade enheten eller dess moderföretag varken under 
räkenskapsperioden för vilken uttalandet skall ges eller räkenskapsperioden innan 
uppdraget anses påbörjat. Icke-revisionstjänster innebär i förordningen till exempel 
olika former av skattetjänster, bokföring, lönetjänster, design av processer eller juridiska 
tjänster. Några undantag finns dock också i denna artikel gällande leverans av de 
förbjudna icke-revisionstjänsterna där vissa av de förbjudna tjänsterna får levereras då 
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bland annat de inte har en direkt effekt eller har en obetydlig effekt individuellt eller 
tillsammans på de finansiella rapporterna.  

I förordningens tionde artikel stadgas det om revisionsberättelsen, där det har kommit 
nya regler för vad som revisionsberättelsen för ett PIE bolag skall innehålla. Förutom det 
som stadgas i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad 
revision av årsbokslut och sammanställd redovisning, skall revisionsberättelsen för PIE 
bolag nu även innehålla information om: 

- Vem eller vilket organ som har valt revisorn eller revisionsbolaget 

- Datum då utnämningen av revisorn eller revisionsbolaget ägde rum och den 
totala fortlöpande perioden som uppdraget varat, medräknat tidigare nyval och 
förlängningar av uppdraget 

- Som stöd för uttalandet skall en beskrivning av de viktigaste bedömda riskerna 
för väsentliga oegentligheter medräknat en bedömd risk för väsentliga 
felaktigheter på grund av bedrägeri ges. Ett sammandrag av revisorns åtgärder 
för att försäkra sig om att ovan nämnda risker inte har förekommit, samt de 
viktigaste observationerna av dessa risker skall även givas. (Europaparlamentets 
och rådets förordning 537/2014) 

Reformen som den tionde artikeln medför ger företagets intressenter mera insyn i vem 
som valt revisorn och hur länge revisionsuppdraget varat. Dessutom medför reformen 
att de konkurrerande revisionsbolagen har lättare tillgång till information om när 
eventuella anbudsprocesser kommer att ske och kan förbereda sig till dem. 

I förordningens 17 artikel stadgas det om revisionsuppdragets varaktighet som för PIE 
bolag inte får överskrida 10 år. Ifall den reviderade enheten efter 10 år gör en offentlig 
anbudprocess för revisionsuppdraget och då väljer samma revisionsbolag, stiger längsta 
varaktigheten för revisionsuppdraget till 20 år. Ifall revisionen sköts i samarbete med ett 
annat revisionsbolag kan uppdraget förnyas med 14 år. Efter att den längsta 
varaktigheten på antingen 20 eller 24 år gått ut får revisionsbolaget inte vara med i 
revisionen av enheten under en fyraårsperiod. Revisionsuppdragets huvudansvariga 
revisors längsta varaktighet för PIE bolag är 7 år efter vilket revisorn inte får delta i 
revisionen av bolaget under en treårsperiod. Revisionsbolagen skall också införa en 
mekanism för gradvis rotation av den huvudansvariga revisorn eller andra 
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nyckelpersoner inom revisonen som exempelvis andra CGR-revisorer, och kunna visa till 
de lokala myndigheterna att denna mekanism fungerar.  

I förordningens 41 artikel stadgas det om övergångsbestämmelser för rotation av 
revisionsbolag. Det stadgas om övergångsbestämmelser så att alla anbudsprocesser för 
PIE-bolag vars revisionsuppdrag har varat längre än 20 år då förordningen trädde i kraft 
inte skall ske under samma år. Det ger PIE-bolagen tid att anpassa sig till den nya 
förordningen och fundera över potentiella revisionsbolag de vill ingå samarbete med. 
PIE-bolag som har haft samma revisionsbolag då förordningen trädde i kraft i över 20 år 
måste efter år 2020 byta revisionsbolag. Därutöver måste de PIE-bolag som har haft 
samma revisionsbolag i över 11 år då förordningen trädde i kraft byta revisionsbolag efter 
år 2023. (Europaparlamentets och rådets förordning 537/2014) 

I denna del låg fokus på den av Europaparlamentet och medlemsstaterna godkända 
förordningen av lagstadgad revision av PIE bolag och för att förstå för hurudana bolag 
ovan nämnda reformer gäller beskrivs PIE bolag i nästa stycke av avhandlingen. 

 

2.4 PIE bolag 

PIE bolag som är en förkortning från engelskans Public Interest Entity, vars svenska 
översättning är företag av allmänt intresse, står föremål för ovan nämnda reformer i 
bland annat obligatorisk bolagsrotation samt tilläggsuppgifter i revisionsberättelsen. 
Företag av allmänt intresse är ett företag vars överlåtbara värdepapper är tillgängliga för 
handel på en reglerad marknad i en medlemsstat i Europeiska Unionen.  Sådana 
kreditinstitut samt försäkringsbolag som blivit auktoriserade av en medlemsstat i 
unionen hör även till denna gruppering. PIE bolag är även företag som av en 
medlemsstat blivit utnämnda till PIE bolag på grund av sin verksamhet, sin storlek eller 
på grund av antalet anställda. (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU) 

På våren 2016 gjorde PRS (Patent- och registerstyrelsen) en undersökning av 
revisionsmarknaden i Finland som publicerades 1.9.2016. I Finland fanns det år 2015 
578 PIE bolag, av dem 136 börsbolag, 272 kreditinstitut, 61 försäkringsbolag och 109 
nationella PIE bolag. Av dessa 578 PIE bolag revideras 86% av ett Big 4 revisionsbolag 
vilket leder oss till nästa stycke om revisionsmarknaden i Finland. (Patent- och 
registerstyrelsen, 2016) 
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2.5 Revisionsmarknaden i Finland 

I detta stycke kommer aktörer på den finska revisionsmarknaden samt deras 
marknadsandelar att presenteras utgående ifrån marknadsundersökningen som PRS 
gjort på våren år 2016.  

Revisionsmarkanden i Finland domineras av Big 4 bolagen som består av PwC 
(PricewaterhouseCoopers), KPMG, EY (Ernst & Young) och Deloitte. Utöver dessa finns 
det även mindre aktörer som visat tillväxt under de senaste åren bland annat BDO, Grant 
Thornton och Nexia. I Finland är det Patent- och registerstyrelsen som exempelvis 
godkänner revisorer samt ser över kvaliteten av revisionerna. I och med europeiska 
revisionsreformen är det också PRS som överser konkurrensen på marknaden samt 
granskar revisorernas oberoende.  

I marknadsundersökningen som PRS utförde framgick att den 31.3.2016 fanns det hos 
patent- och registerstyrelsen i Finland 73 registrerade revisionsbolag samt 1 496 
revisorer. Enligt marknadsundersökningen som gjordes av PRS på våren år 2016 
utfördes totalt 74 157 revisioner på 2015 årsbokslut. Av det totala antalet revisioner 
utgjorde 578 PIE bolag där 86% utfördes av Big 4 bolagen som ovan redan beskrivits. Av 
denna 86% har KPMG den största marknadsandelen i Finland av reviderade PIE bolag 
på 48%, sedan följer EY med 19%, PwC med 17% och sedan Deloitte med 2%.  

Då PIE bolagen mäts enligt den omsättning som uppdraget genererar för 
revisionsbolaget hör 99% av omsättningen till Big 4 revisionsbolagen. Till omsättningen 
medräknas då även andra tjänster än endast revision. PwC har i denna kategori en 
marknadsandel på 48% utöver det delas andelen enligt följande; KPMG 26%, EY 20% 
och Deloitte 7%. Av de 578 PIE bolagen är 136 börsbolag där PWC har största 
marknadsandelen och KPMG är en stark tvåa, där KPMG reviderade flest finansiella 
institutioner jämfört med sina konkurrenter. (Patent- och registerstyrelsen, 2016)  

 

2.5.1 Vidare analys av revisionsmarknadsläget i Finland 

I detta stycke analyseras kort revisionsmarknadsläget för börsbolagen i Finland 
utgående ifrån material som skribenten själv handplockat från år 2017 finansiella 
rapporter och revisionsberättelser. Det är frågan om en vidare diskussion av ovan 
diskuterade PRS marknadsundersökning som utgått från läget år 2015. Stycket ger 
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intressant relevant information om hur marknadsläget för börsbolag såg ut år 2017 i 
Finland.  

Till genomgången har inkluderats bolag som undersöks i avhandlingen, det vill säga 119 
börsbolag. Av dessa 119 bolag reviderades 44 av PWC (36,97%), 33 av KPMG (27,73%), 
30 av EY (25,21%), 7 av Deloitte (5,88%) och de övriga bolagen av mindre revisionsbolag. 
Resultatet tyder på att PWC fortfarande år 2017 haft största marknadsandelen av 
börsbolag i Finland och KPMG och EY ligger varandra nära på en andra och tredje plats.   

Nedan i tabell 1 åskådliggörs revisionsmarknadsläget för avhandlingens sampelbolag. 
Det går att utläsa att EY och PWC i snitt har lång varaktighet på revisionsuppdragen 
vilket indikerar att det inom de kommande åren kommer att ske en hel del offentliga 
anbudsprocesser på revisionsuppdrag.  

Tabell 1  Marknadsläget år 20171 

 
 

Utöver analys av antalet börsbolag som revideras av revisionsbolagen har ett 
stapeldiagram gjorts där det går att utläsa företagens branschfördelning samt 
revisionsbolagens andel av kunder inom en viss bransch. Branschfördelningen har gjorts 
på basen av Nasdaqs uppdelning. Stapeldiagrammet presenteras nedan i figur 1. 

 

                                                        
1 I kolumnen “Revisionsbolag” står det “-“ för ett revisionsbolag, detta eftersom bolagsstämman valt 
revisorer och inte revisionsbolag.  
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Figur 1 Branschfördelning av revisionsbolagens klienter 

 

Det återstår att se vad den nya revisionsreformen kommer att betyda för 
revisionsmarknaden i Finland. Obligatorisk bolagsrotation resulterar till att bolagen 
efter en viss tid, enligt lag, är skyldiga att byta revisionsbolag vilket kommer att öka på 
mängden revisionsbolagsbyten samt öka konkurrensen att vinna anbudsprocesser. Det 
är även av intresse att se ifall reformen kommer att medföra till kortare mandattider och 
större rotation utöver den lagstadgade. I denna avhandling kommer det att undersökas 
ifall bolagens storlek, lönsamhet och risk påverkar revisionsuppdragets varaktighet.  

 

2.6 Sammanfattning av kapitlet   

Behovet av revision har i detta kapitel lyfts fram med hjälp av agentteorin samt 
intressentteorin som båda tar upp fördelar med en oberoende tredje part som 
kontrollerar de finansiella rapporterna. Att en oberoende tredje part kvalitetsgranskar 
rapporterna medför till att företagets intressenter har större tillit på att de finansiella 
rapporterna är korrekta och ger en riktig bild av företagets ekonomiska ställning. Att 
revisionen ökar pålitligheten i de finansiella rapporterna är syftet med revision, och för 
att detta skall uppnås skall revisorn vara oberoende. Revisorns oberoende är således 
hörnstenen i revisionsbranschen. Det att revisorn själv anser sig vara oberoende är inte 
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tillräckligt, andra externa parter skall även anse det annars förlorar revisionen sitt syfte 
i och med sänkt trovärdighet på själva revisionen (Beattie et al., 1999; Woo & Koh, 2001) 

Som följd av olika skandaler i början på 2000-talet samt den finansiella krisen kring 
2008 har revisorns oberoende börjat ifrågasättas vilket har lett till både ny nationell 
lagstiftning samt reformer på EU-nivå. Finlands revisionslag som förnyades 2015 samt 
europeiska revisionsreformen som trädde i kraft i juni 2016 har presenterats i detta 
kapitel. De väsentligaste reformerna för denna avhandling gäller de som stadgas i 
förordningen om lagstadgad revision av PIE bolag. Ett nytt rotationskrav för PIE bolags 
revisionsbolag har trätt i kraft i och med reformen, vars syfte är att förbättra revisorns 
oberoende. Mer transparens om valet av revisor samt hur länge revisionsuppdraget varat 
är nu ett faktum för PIE bolag, eftersom reformen kräver att informationen skall tilläggas 
i revisionsberättelsen. (Europaparlamentets och rådets förordning 537/2014) 
Konkurrensen inom revisionsmarknaden i Finland har också behandlats i detta kapitel 
och ytterligare har frågan om reformerna för PIE bolag kommer att öka konkurrensen 
samt leda till ett ökat antal byten av revisionsbolag lyfts fram. Detta leder oss till 
avhandlingens tredje kapitel som presenterar tidigare forskning över vad som påverkar 
byte av revisionsbolag och revisionsuppdragets varaktighet. 
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3 LITTERATURÖVERSIKT 

I denna del av avhandlingen kommer tidigare forskning gällande faktorer som leder till 
byte av revisionsbolag samt faktorer som påverkar revisionsuppdragets varaktighet att 
behandlas. Faktorer som påverkar företagets val att byta revisionsbolag är även delvis 
kopplat revisionsuppdragets varaktighet och på grund av det har även denna litteratur 
inkluderats i genomgången. Litteraturen kring faktorer som påverkar bolagsbyte är 
omfattande. Det finns exempelvis forskningar som inriktar sig på aspekter kring utbud 
och andra som inriktar sig på aspekter kring efterfrågan. I denna kontext är utbudssidan 
revisionsbolag och själva revisionen där litteraturen vanligtvis behandlar 
revisionskvalitet, form av uttalande samt revisionsarvoden och hur dessa påverkar val 
och byte av revisionsbolag. Efterfrågesidan behandlar o sin sida den reviderade enhetens 
attribut, exempelvis företagets storlek, skuldsättningsgrad och bolagsstyrelse och deras 
påverkan på val och byte av revisionsbolag. (Woo & Koh, 2001) 

Fokus i denna studie ligger på ifall företagets storlek, lönsamhet och risk påverkar 
revisionsuppdragets varaktighet, med andra ord efterfrågesidan av marknaden. 
Följaktligen presenteras i denna litteraturöversikt tidigare undersökningar som har 
anknytning till variablerna som här kommer att undersökas. Först följer en genomgång 
av litteratur som behandlar företagets storlek och därefter följer en genomgång av 
litteratur som behandlar företagets lönsamhet och risk. Till slut följer en kort förklaring 
till skillnaden emellan revisionsbolagsbyte och revisionsuppdragets varaktighet samt 
följer en sammanfattning av litteraturen.  

 

3.1 Företagets storlek som faktor för revisionsbolagsbyte 

Valet att undersöka hur företagets storlek påverkar revisorsbyte samt 
revisionsbolagsbyte har i flertalet tidigare forskningar haft samma motivering, nämligen 
att revisorns oberoende är oerhört viktigt och det anses att längre varaktighet på 
revisionsuppdraget med större sannolikhet leder till att revisorn tappar sitt oberoende. 
Därför anser flera forskare att det är motiverat att undersöka vilka faktorer som påverkar 
revisorsbyte. (DeAngelo, 1981; Sinason et al., 2001; Hudaib & Cooke, 2005; Nasser et al., 
2006; Junaidi et al., 2016) 

Då företaget är stort anses agentförhållanden bli fler i företaget och det blir allt svårare 
och dyrare för bolagsstyrelsen att övervaka dessa förhållanden. (Palmrose, 1984) Detta 
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leder till ett ökat behov av en oberoende revisor som har hög kvalitet på själva revisionen, 
vilket vanligtvis leder till val av ett Big 4 revisionsbolag. Med hjälp av resonemanget ovan 
undersöker Woo och Koh (2001), Nasser et al. (2006), Calderon och Ofobike (2007) och 
Nazri et al. (2012) ifall företagets storlek påverkar byte av revisionsbolag. Av dessa fyra 
studier antar alla förutom Nasser et al. (2006) att ju större företagets storlek är ju högre 
är sannolikheten att det sker ett byte av revisor. Det som bör påpekas är att definitionen 
på revisorsbyte i Nazri et al. (2012) studie är då den huvudansvariga revisorn har ersatts, 
medan de andra tre studierna undersöker byte av revisionsbolag. Företagets storlek är 
mätt på olika sätt i dessa undersökningar, vilket även kan ha en betydelse för resultatet i 
undersökningen. Både Nazri et al. (2012) och Nasser et al. (2006) mäter företagets 
storlek på basis av företagets totala tillgångar medan Woo och Koh (2001) mäter det på 
basen av kvadratroten av företagets totala tillgångar (justerat för inflation) och Calderon 
och Ofobike (2007) mäter på basis av företagets totala omsättning.  

Calderon och Ofobike (2007) undersöker alla tillgängliga revisionsbolagsbyten för bolag 
registrerade hos SEC från år 2001 till 2006 där de använder sig av företagets storlek som 
en kontrollvariabel i sin CART metod. Nazri et al. (2012) undersöker å sin sida 
revisorsbyte bland börsbolag i Malaysia från år 1990 till 2008 där företagets storlek är 
en oberoende variabel i den logistiska regressionsanalysen. Woo och Koh (2001) 
undersöker revisionsbolagsbyten för bolag listade på Singapores börs emellan åren 
1986–1995 där de i sin logistiska regressionsanalys använder företagets storlek som en 
oberoende variabel. Nasser et al. (2006) undersöker faktorer som påverkar 
revisionsbolagsbyte för börsbolag i Malaysia från år 1990–2000 i en logistisk 
regressionsanalys där företagets storlek är en oberoende variabel.   

Forskarnas resultat är även olika, Calderon och Ofobike (2007), Nazri et al. (2012) och 
Nasser et al. (2006) finner ett signifikant samband emellan företagets storlek och 
revisorsbyte. Skillnaden i deras undersökningar är dock att Calderon och Ofobike (2007) 
och Nazri et al. (2012) finner att större bolag tenderar att byta revisor oftare än mindre 
bolag medan Nasser et al. (2006) finner att större bolag tenderar att ha längre 
varaktighet på revisionsuppdraget. Det är intressant att se att av två undersökningar som 
gjorts på börsbolag i Malaysia är resultaten avvikande från varandra där även företagets 
storlek är mätt på samma sätt och samma metod använts för undersökningen. Här bör 
påpekas att Nazri et al. (2012) klassificerar byte av revisor som byte av den 
huvudansvariga revisorn medan Nasser et al. (2006) klassificerar byte av revisor som 
byte av revisionsbolag, vilket kan vara en förklarande orsak till de avvikande resultaten. 
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Dessutom är det en 6 års skillnad emellan undersökningarna, det kan argumenteras att 
det skett förändringar i revisionsuppdragets varaktighet under åren exempelvis efter 
pågående diskussioner om oron för att revisionsuppdragets längre varaktighet leder till 
att revisorn tappar sitt oberoende. Woo och Koh (2001) finner inte ett signifikant 
samband emellan företagets storlek och revisorsbyte, dock upptäcker de ett 
betydelsefullt samband emellan företagets storlek och riktning av revisionsbolagsbyte, 
sambandet är signifikant då riktningen är från ett litet revisionsbolag till ett Big 6 bolag. 

Andra studier som undersökt företagets storleks påverkan på byte av revisor och 
revisionsbolag är Sinason et al. (2001), Haskins och Williams (1990), Hudaib och Cooke 
(2005) samt Junaidi et al. (2016). Av dessa studier upptäcker Haskins och Williams 
(1990) och Hudaib och Cooke (2005) ett signifikant samband emellan företagets storlek 
och revisionsbolagsbyte medan Junaidi et al. (2016) finner ett signifikant samband 
emellan företagets storlek och revisorsbyte. Ytterligare resonerar Sinason et al. (2001) 
att större bolag tenderar att ha längre varaktighet på revisionsuppdraget. Alla fyra 
undersökningar finner att större bolag tenderar att ha längre varaktighet på 
revisionsuppdraget med andra ord att de mer sällan byter revisionsbolag vilket tangerar 
Nasser et al. (2006) resultat.  

Forskarna väljer olika vinklar på hypoteser för sina undersökningar, Junaidi et al. (2016) 
antar att företagets storlek inte påverkar byte av revisor medan Haskins och Williams 
(1990) antar att företagets storlek har en negativ effekt på byte av revisionsbolag det vill 
säga att ju större bolaget är ju mindre är sannolikheten att de byter revisor. Sinason et 
al. (2001) formulerar sin hypotes enligt frågan om revisionsuppdragets varaktighet är 
längre för större bolag medan Hudaib och Cooke (2005) antar att större bolag med 
mindre sannolikhet får modifierade uttalanden vilket i sin tur leder till att de mindre 
sannolikt byter revisor jämfört med mindre bolag. I Sinason et al. (2001), Junaidi et al. 
(2012) och Hudaib och Cookes (2005) studier mäts företagets storlek med företagets 
totala tillgångar, därutöver undersöker även Sinason et al. (2001) företagets storlek med 
hjälp av bokföringsvärde och marknadsvärde. Ytterligare undersöker Haskins och 
Williams (1990) företagets storlek med hjälp av företagets nettoomsättning.  

Haskins och Williams (1990) undersöker faktorer som påverkar byte från ett Big 8 
revisionsbolag till ett annat Big 8 bolag bland börsbolag registrerade hos SEC och som 
år 1986 lämnade in ett 10-K årsbokslut. De väljer att undersöka företagets storlek som 
en oberoende variabel i en rekursiv delningsalgoritm (eng. recursive partitioning 
algorithm). Hudaib och Cooke (2005) undersöker börsbolag i Storbritannien från år 
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1987 till 2001 och deras tendenser att byta revisionsbolag. Företagets storlek används i 
deras logistiska regressionsanalys som en kontrollvariabel. Indonesiska börsbolags byte 
av huvudansvarig revisor emellan åren 2000 och 2010 är föremål för Junaidi et al. (2012) 
studie där företagets storlek är en oberoende variabel i en multipel linjär 
regressionsanalys. Sinason et al. (2001) undersöker alla bolag som finns med på år 1998 
COMPUSTAT databas som har data för 20 år och företagets storlek är en oberoende 
variabel då forskarna analyserar data med hjälp av beskrivande statistiska metoder och 
analyser. Det är intressant att se att även om forskarna valt olika metoder för 
undersökningar samt använt delvis olika mått på företagets storlek och ytterligare 
undersökt olika marknader är resultaten i alla fyra undersökningarna lika som ovan 
redan konstaterats. Utöver detta är tidsperioden lång emellan undersökningarna där 
Haskins och Williams (1990) studie är äldst medan Junaidi et al. (2012) av dessa är den 
nyaste och oberoende den långa tidsramen visar studierna att större bolag mer sällan 
byter revisor/ revisionsbolag i förhållande till mindre bolag.  

Två studier väljer att analysera byte och val av revisionsbolag från en annan synvinkel. 
Li, Sun och Ettredges (2017) studie väljer att undersöka hur företagen påverkas av sina 
nära jämlika företags val av revisionsbolag i ett storstadsområde medan Beattie och 
Fearnleys (1995) enkätstudie fokuserar på orsaker varför bolag överhuvudtaget 
överväger att byta revisor. Trots att dessa två studier aningen skiljer sig ifrån de som 
redan ovan beskrivits väljs de med till litteraturgenomgången eftersom det är 
betydelsefullt att veta vilka faktorer leder till att företagen överväger byte av revisor vid 
undersökning av vilka faktorer som påverkar revisionsuppdragets varaktighet. 
Därutöver är det även av intresse att veta ifall bolagen påverkas av sina nära jämlika 
bolags val av revisionsbolag eftersom även det påverkar revisionsmarknaden.  

Li et al. (2017) studie är av de valda artiklarna den nyaste och använder ett 
socialteoretiskt perspektiv som är avvikande från de andra studierna. Forskarnas sampel 
består av data taget från Audit Analytics’ Auditor Changes från år 2001 till 2012 från 
vilket de undersöker vilket revisionsbolag för ett specifikt storstadsområde är den sociala 
normen. Sociala normen av revisionsbolag fastställs genom att ta reda på vilket 
revisionsbolag har flest jämlika företag inom vissa förutbestämda dimensioner. 
Dimensionerna är geografiskt läge, storlek, bransch samt hurudant revisionsbolag som 
varit det företrädande bolaget (Big N eller icke Big N) och de är valda eftersom de i 
tidigare studier ansetts som betydelsefulla orsaker till byte av revisionsbolag. Företagets 
storlek undersöks med andra ord genom vilket revisionsbolag i ett specifikt 
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storstadsområde har flest kunder av en särskild storlek och hur sannolikt det är att bolag 
som är i processen att byta revisionsbolag väljer den sociala normen av revisionsbolag. 
Forskarna argumenterar att bolag påverkas av andra jämlika bolags val av revisor då det 
är viktigt för företag att välja ett revisionsbolag som har en hög kvalitet på revisionen, ett 
mått på kvalitet kan anses vara hur många jämlika företag bolaget reviderar. 

Beattie och Fearnley (1995) gör sin undersökning med en explorativ faktoranalys (eng. 
exploratory factor analysis) medan Li et al. (2017) använder en multivariabel 
regressionsanalys. Forskarnas undersökningar är gjorda under olika tidpunkter, Beattie 
och Fearnley (1995) koncentrerar sig på börsbolag i Storbritannien och samlar data från 
år 1992 medan Li et al. (2017) samlar data från åren 2001 – 2012. Företagets storlek är 
även mätt på olika sätt, Beattie och Fearnley (1995) mäter företagets storlek på basen av 
företagets totala tillgångar medan Li et al. (2017) mäter det genom företag som enligt 
SEC måste ha sina reviderade finansiella rapporter tidigare färdiga och företag som inte 
hör under denna bestämmelse. Beattie och Fearnley (1995) finner inte att företagets 
storlek är av betydelse vid övervägande av revisorsbyte medan Li et al. (2017) finner att 
företagets storlek har ett starkt samband med val av den sociala normen av 
revisionsbolag. 

Det bör uppmärksammas att vissa studier är äldre och gjorda innan det fanns 
bestämmelser om obligatorisk rotation samt är undersökningarna gjorda i olika länder 
där kulturen och lagstiftningen är annorlunda vilket kan påverka de olika resultaten. Det 
är intressant att se hur företagets storlek påverkar revisionsuppdragets varaktighet för 
börsbolag i Finland jämfört med exempelvis Storbritannien och Singapore.  

 

3.2 Företagets lönsamhet och risk som faktor för revisionsbolagsbyte 

Det kan finnas otaliga orsaker till att företag väljer att byta revisionsbolag. Studierna av 
Woo och Koh (2001), Krishnan (1994), Hoffman och Nagy (2016), Sankaraguruswamy 
och Whisenant (2004), Magri och Baldacchino (2004) samt Williams (1988) undersöker 
vilka faktorer som påverkar revisionsbolagsbyten och alla från lite olika synvinklar. 
Magris och Baldacchinos studie från år 2004 som undersöker orsaker till maltesiska 
företags val att byta revisionsbolag konstaterar att skälen för att byta revisionsbolag kan 
vara antingen ekonomiska, beteendemässiga eller ”andra”. Varför det är av intresse att 
veta orsakerna till att företagen väljer att byta revisionsbolag? Enligt 
Sankaraguruswamys och Whisenants studie från år 2004 har placerare nytta av 
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informationen om varför det skett ett byte. Enligt dem anser placerare att det är positiva 
nyheter då företag frivilligt meddelar orsakerna till byte av revisionsbolag. Ifall företagen 
inte meddelar orsakerna till byte av revisionsbolag argumenterar Sankaraguruswamy 
och Whisenant (2004) att placerare ser det som att bolagen bytt revisionsbolag eftersom 
de kan ha haft en konflikt med revisorn, konflikter kan vara synonymer för olika 
synpunkter på redovisningsprinciper. Det är logiskt att tänka att företag som väljer att 
inte meddela orsaken till byte av revisionsbolag kan ha något att dölja.  Krishnan (1994) 
undersöker om företag väljer att byta revisionsbolag för att de fått ett modifierat 
uttalande och Willams (1988) är även på samma spår i sin undersökning som är 
motiverad med att få svar på varför företag väljer att byta revisionsbolag då det är dyrt 
för företagen att byta revisor, sker det ett byte i hopp om ett rent uttalande? Hoffman 
och Nagy (2016) är intresserade över om SOX 404 (b) befrielsen påverkar mindre 
börslistade bolags tendenser att byta revisionsbolag. I ovan nämnda studier har 
företagets lönsamhet eller företagets risk använts som variabel i undersökningarna.  

Enligt Woo och Koh (2001), Krishnan (1994) och Hoffman & Nagy (2016) är 
sannolikheten större att företag väljer att byta revisionsbolag då dess risk är hög och 
därutöver även då företagets lönsamhet är låg. Forskarna argumenterar att i ovan 
nämnda situationer ökar behovet för en mer oberoende revisor som ökar på 
trovärdigheten på de finansiella rapporterna. Företagsledningen vill i dessa situationer 
visa ägarna att de är bra agenter och önskar att ett byte av revisionsbolag skulle skifta 
fokus ifrån företagets sämre finansiella status. Williams (1988) hävdar precis som Woo 
och Koh (2001), Krishnan (1994) och Hoffman och Nagy (2016) att företagets lägre 
lönsamhet ökar på sannolikheten för revisionsbolagsbyte. Woo och Koh (2001) påstår 
ytterligare att då skuldsättningsgraden i företaget ökar och då lönsamheten blir lägre 
ökar sannolikheten att företagsledningen väljer ett Big 8 revisionsbolag, eftersom Big 8 
revisionsbolag är kopplat till bättre kvalitet på själva revisionen och företagsledningen 
hoppas att det skall medföra positiva känslor hos ägarna. Sankaraguruswamy och 
Whisenant (2004) använder också variabler för företagets lönsamhet och risk i sin 
undersökning om vad som påverkar revisionsbolagsbyten.  

Företagets risk är i undersökningarna starkt kopplat till företagens skuldsättningsgrad 
och skuldsättningsgraden är mätt som företagets långfristiga skulder delat med 
företagets totala tillgångar i både Woo och Koh (2001) och Sankaraguruswamy och 
Whisenant (2004) studier medan den mäts som företagets skulder delat med företagets 
totala tillgångar i Williams (1988) och Hoffman och Nagys (2016) studier. Lönsamheten 
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är ett koncept som varierar i studierna, i undersökningen av Woo och Koh (2001) och 
Williams (1988) undersöks företagets lönsamhet som dess avkastning på totala 
tillgångar (hädanefter, ROA, return on assets). Företagets lönsamhet mäts i Krishnans 
(1994) samt Hoffman och Nagys (2016) studie som företagets finansiella status, det vill 
säga om företaget är förlustbringande eller vinstgivande medan Sankaraguruswamy och 
Whisenant (2004) koncentrerar sig på företagens kassaflöden delat med dess totala 
tillgångar i definitionen på företagets lönsamhet.  

Forskningsresultaten i Woo och Kohs (2001) undersökning visar ett signifikant positivt 
samband emellan företagets skuldsättningsgrad och revisionsbolagsbyte och 
undersökningen av Krishnan (1994) finner även ett betydelsefullt samband emellan 
företagets skuldsättningsgrad och ett modifierat uttalande och byte av revisionsbolag. 
Studierna av Sankaraguruswamy och Whisenant (2004) och Hoffman och Nagy (2016) 
finner inte ett betydande samband emellan företagets skuldsättningsgrad och 
revisionsbolagsbyten medan Williams (1988) finner att företagen som bytte 
revisionsbolag tenderar att ha högre skuldsättningsgrad än de som valde att inte byta 
revisionsbolag. Vidare visar forskningsresultaten i Woo och Kohs (2001), Krishnans 
(1994), Williams (1988) och Sankaraguruswamy och Whisenants (2004) 
undersökningar att företagets lönsamhet inte är en signifikant variabel dock finner 
Hoffman och Nagy (2016) ett statistiskt betydande samband med företagets lönsamhet 
och byte av revisionsbolag. Hoffman och Nagy (2016) finner att företagen vars lönsamhet 
är låg byter mer sannolikt revisionsbolag. Det bör påpekas att undersökningarna som 
forskarna har gjort har olika fokus vilket delvis kan vara en förklarande orsak till de 
avvikande resultaten. Särskilt företagets lönsamhet är mätt på flera olika sätt vilket också 
har en inverkan på jämförbarheten på resultaten. Emellertid är det intressant att se att 
undersökningarna av Woo och Koh (2001) samt Krishnans (1994) inte finner ett 
betydelsefullt samband emellan företagets lönsamhet och revisionsbolagsbyten då de 
fann ett sådant samband emellan företagets skuldsättningsgrad och revisionsbolagsbyte, 
eftersom det kan argumenteras att dessa två variabler har samma effekt på valet att byta 
revisionsbolag. Det är spännande att se att Krishnans (1994) och Hoffman och Nagys 
(2016) resultat gällande företagets lönsamhet är olika eftersom de mäter företagets 
lönsamhet på samma sätt. Dock är det 22 år emellan att undersökningarna gjorts vilket 
även kan ha en inverkan på resultaten.  

Woo och Koh (2001) har börslistade bolag i Singapore som fokus i undersökningen 
medan Krishnan (1994), Williams (1988), Hoffman och Nagy (2016) samt 
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Sankaraguruswamy och Whisenant (2004) samlar in data från olika databaser samt 
börsbolag listade på exempelvis New York-börsen vilket medför att samplet består av 
flera olika länders börsbolag och gör samplet mer mångfaldigt. Studierna som valts 
täcker en lång tidsperiod, med den äldsta studien av Williams (1988) som har samlat in 
data emellan åren 1977–1982 och den nyaste studien av Hoffman och Nagy (2016) som 
samlat in data emellan åren 2007–2011 vilket gör att informationen som fås från dessa 
studier är omfattande. 

Logistisk regressionsanalys är undersökningsmetoden vald i Woo och Kohs (2001), 
Williams (1988), Hoffman och Nagys (2016) samt Sankaraguruswamys och Whisenants 
(2004) studier, Krishnan (1994) gör sin undersökning med hjälp av en probit modell. I 
både Hoffman och Nagys (2016) och Sankaraguruswamy och Whisenants (2004) studier 
är variablerna för företagets lönsamhet och risk kontrollvariabler medan i Woo och Kohs 
(2001), Krishnans (1994) och Williams (1988) studier är lönsamheten och risken 
oberoende variabler.  

Av ovan nämnda studier fokuserar Krishnan (1994) och Williams (1988) på hur ett 
modifierat uttalande påverkar företagets val att byta revisionsbolag. Fastän denna studie 
inte undersöker revisionsuttalandets effekt på byte av revisionsbolag är det av intresse 
att även få en inblick i dessa faktorer då ett modifierat uttalande kan vara kopplat till 
företagets risk samt lönsamhet som undersöks i denna studie. Krishnan (1994) inriktar 
sig på om revisionsbolagsbyte är mer sannolikt då revisorn använt sig av mer 
konservativa metoder och att företaget på grund av det får ett modifierat uttalande och 
finner att påståendet stämmer. Däremot inriktar sig Williams (1988) på ifall bolagen 
byter revisor endast i hopp om att få ett rent uttalande. Williams (1988) resultat visar att 
företagen inte byter revisionsbolag i hopp om ett rent uttalande utan finner att byte oftast 
sker då företaget är missnöjd med kvaliteten på revisionen eller då det nya 
revisionsbolaget uppskattas ha bättre effektivitet. Hoffman och Nagy (2016) fokuserar o 
sin sida på om SOX 404 (b) befrielsen inverkade på mindre börslistade bolags tendenser 
att byta revisionsbolag. DeAngelo (1981) presenterade i sin studie faktumet att 
revisionsbolag kan ha tendenser att prissätta revisionsarvodet lågt i början i hopp om att 
få en kund eftersom de antar att de under årens lopp kommer att finna kunden som 
väldigt lönsam. Enligt Hoffman och Nagy (2016) medför befrielsen att revisionsbolag 
som antagit att en kund kommer att hamna under SOX 404 (b) bestämmelsen vilket 
skulle medföra högre intäkter i och med mera arbete måste omvärdera kunden och 
kanske måste öka på revisionsarvoden. Kunderna är å sin sida rädda för att detta skall 
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ske vilket medför att de vill byta revisionsbolag. Hoffman och Nagy (2016) finner att 
påståendet om att företagen bytte revisionsbolag efter SOX 404 (b) befrielsen trädde i 
kraft stämmer, dock finner de att sannolikheten för att företagen väljer att byta 
revisionsbolag minskar ju längre revisionsuppdraget har varat.  

 

3.3 Skillnaden mellan revisionsbolagsbyte och revisionsuppdragets 
varaktighet 

Ovan i detta kapitel har litteratur både gällande faktorer som leder till 
revisionsbolagsbyte och faktorer som påverkar revisionsuppdragets varaktighet 
presenterats. I detta stycke förklaras kort skillnaden emellan dessa två termer.  

Litteraturen som behandlar faktorer som påverkar revisionsuppdragets varaktighet 
undersöker exempelvis ifall vissa attribut i den reviderade enheten påverkar hur länge 
företaget behåller samma revisionsbolag. (Sinason et al., 2001; Nasser et al., 2006; 
Hoffman & Nagy, 2016) Dessa studier liknar undersökningen i denna avhandling, 
nämligen ifall den reviderade enhetens storlek, lönsamhet och risk påverkar längden på 
revisionsuppdraget.  

Studier som undersöker faktorer som påverkar byte av revisionsbolag tenderar att 
undersöka ett samband emellan vissa attribut och ifall de fortsätter efter bolagsbytet. Ett 
exempel är litteratur som undersöker ifall modifierade uttalanden leder till byte av 
revisionsbolag och ifall egenskaper som den reviderade enhetens storlek kan påverka 
valet att ge ett modifierat uttalande. I dessa studier kan flera faktorer samverka i ett val 
att å ena sidan för revisionsbolaget ge ett modifierat uttalande och å andra sidan för 
företaget att välja att byta revisionsbolag. Studier som fokuserar på faktorer som 
påverkar byte av revisionsbolag tenderar även att undersöka ifall det skett förändringar 
efter bytet, exempelvis ifall det nya revisionsbolaget även ger ett modifierat uttalande 
eller inte. Ett annat exempel är litteratur som behandlar revisionsarvodet och ifall 
företag byter revisionsbolag i hopp om lägre revisionskostnader. (Williams, 1988; 
Krishnan, 1994; Hudaib & Cooke, 2005) 

Även om det finns en skillnad emellan undersökningarna av faktorer som påverkar 
revisionsuppdragets varaktighet och faktorer som leder till revisionsbolagsbyte finns det 
dock en koppling emellan dem. Det kan argumenteras att faktorer som leder till byte av 
revisionsbolag även är faktorer som påverkar revisionsuppdragets varaktighet eftersom 
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byte leder till kortare varaktighet. Det bör således kommas ihåg att dessa två former av 
undersökning inte är synonymer sinsemellan men att det finns ett samband emellan dem 
och därför är litteraturen från båda introducerat i avhandlingen.   

 

3.4 Sammanfattning av litteraturöversikten 

I kapitlet har relevant tidigare forskning inom faktorer som påverkar byte av 
revisionsbolag samt faktorer som påverkar revisionsuppdragets varaktighet 
presenterats. Studierna som introducerades täcker en lång tidsperiod där den äldsta 
studien är från år 1988 och den nyaste från år 2017 vilket gör litteraturöversikten 
omfattande. Studierna har också fokus på olika länder vilket leder till en god möjlighet 
att jämföra resultat från olika länder mot de resultaten som fås från den finska 
omgivningen i denna undersökning.  

Resultaten från forskarnas studier har varit varierande där en del av de som undersökt 
ifall företagets storlek påverkar byte av revisionsbolag eller byte av den huvudansvariga 
revisorn funnit signifikanta resultat på att större bolag tenderar att mera sällan byta 
revisionsbolag/revisor jämfört med mindre bolag. Å andra sidan har andra studier funnit 
dylika resultat på att större bolag oftare byter revisionsbolag jämfört med mindre bolag 
och vidare har några studier inte funnit att företagets storlek är en betydande variabel. 
Resultaten från studierna som undersökte företagets lönsamhet samt risk var även de 
mångfaldiga där de flesta forskare inte fann företagets lönsamhet som en betydelsefull 
variabel i undersökningen medan företagets risk hade tudelade resultat likt de studier 
om företagets storlek. I vissa studier var företagets risk en betydelsefull variabel samt en 
variabel som delvis förklarar företagens tendenser att byta revisionsbolag medan andra 
inte fann ett liknande samband emellan företagets risk och revisionsbolagsbyte. I 
avhandlingens bilaga 1 och bilaga 2 finns tabeller som ger en kort översikt av artiklarna 
som beskrivits i del 3.1. och 3.2. 

De varierande resultaten från de tidigare forskningarna leder oss till följande kapitel där 
hypotesformuleringen för denna avhandling kommer att göras på basen av litteraturen 
som har beskrivits ovan i litteraturöversikten. 
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4 FORSKNINGSUPPGIFT 

I detta kapitel av avhandlingen kommer studiens forskningsuppgift att introduceras. 
Syftet med avhandlingen är att undersöka ifall företagets storlek, lönsamhet och risk 
påverkar revisionsuppdragets varaktighet. Eftersom syftet är att undersöka faktorer som 
påverkar revisionsuppdragets varaktighet är hypoteserna även formulerade enligt ifall 
de undersökta variablerna påverkar varaktigheten på uppdraget, med andra ord 
undersöks i denna avhandling inte faktorer som påverkar byte av revisionsbolag. 

Först ges en redogörelse för vilka grunder hypoteserna formulerats. En genomgång av 
dataurvalsprocessen och avhandlingens sampel kommer sedan att presenteras. 
Variablerna för undersökningen introduceras mera ingående och till sist beskrivs vilken 
metod kommer att användas samt formeln för undersökningen presenteras.  

 

4.1 Hypotesformulering 

Utgående ifrån resultaten från tidigare studier som presenterades ovan i 
litteraturöversikten har följande hypoteser formulerats. Som redan konstaterats, har 
tidigare undersökningar i ämnet om hur företagets storlek påverkar revisionsuppdragets 
varaktighet haft varierande resultat. En del har funnit att större bolag mer sällan byter 
revisionsbolag medan andra funnit att större bolag byter revisionsbolag oftare än mindre 
bolag. Trots de varierande resultaten har majoriteten av de tidigare undersökningarna 
dock funnit att större bolag tenderar att ha längre varaktighet på revisionsuppdraget 
(Haskins & Williams, 1990; Sinason et al., 2001; Hudaib & Cooke, 2005; Nasser et al., 
2006; Junaidi et al., 2016).  

Tidigare studierna har även använt olika mått på företagets storlek, de flesta har använt 
sig av företagets totala tillgångar (Beattie & Fearnley, 1995; Sinason et al., 2001; Hudaib 
& Cooke, 2005; Nasser et al., 2006; Nazri et al., 2012; Junaidi et al., 2016). Utöver dessa 
har företagets omsättning också använts som mått på företagets storlek (Haskins & 
Williams, 1990; Calderon & Ofobike, 2007). Förutom dessa två mått på företagets storlek 
väljs ytterligare medeltalet på antalet anställda i företaget som ett mått på företagets 
storlek, eftersom det enligt den finska revisionslagen är ett mått på företagets storlek 
som beskrivits i avhandlingens teoridel. Även om forskare använt sig av olika mått på 
företagets storlek har majoriteten av resultaten varit lika. Utgående ifrån det formuleras 
studiens första hypotes enligt följande: 
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H1: Företagets storlek påverkar revisionsuppdragets varaktighet 

 

Vad gäller tidigare studier om företagets lönsamhets påverkan på revisionsuppdragets 
varaktighet är forskningsresultaten varierande som beskrivits i avhandlingens 
litteraturöversikt. De flesta forskarna förväntade sig dock att företagets lägre lönsamhet 
skulle öka sannolikheten för revisionsbolagsbyte (Williams, 1988; Krishnan, 1994; Woo 
& Koh, 2001; Hoffman & Nagy, 2016). Motivationen till att företagets lägre lönsamhet 
skulle öka sannolikheten för revisionsbolagsbyte var att trovärdigheten på de reviderade 
finansiella rapporterna skulle bli högre i och med en mer oberoende revisor. Utgående 
ifrån det formuleras följande hypotes: 

H2: Företagets lönsamhet påverkar revisionsuppdragets varaktighet 

 

Då det kommer till den tredje variabeln, företagets risk visar resultaten från de flesta 
tidigare studier att då företagets risk är hög ökar sannolikheten på att företaget byter 
revisionsbolag (Krishnan, 1994; Woo & Koh, 2001). Motivationen bakom 
undersökningen av företagets risk är likt de för företagets lönsamhet, det vill säga att då 
risken i företaget blir högre ökar sannolikheten att företagsledningen väljer en mer 
oberoende revisor för att öka på tillförlitligheten i de reviderade finansiella rapporterna. 
Det leder oss till formuleringen av den tredje hypotesen: 

H3: Företagets risk påverkar revisionsuppdragets varaktighet 

 

4.2 Dataurval 

Samplet till undersökningen består av företag listade på Helsingforsbörsen där 
finansiella institutioner är inkluderade i samplet även om de i några studier är 
exkluderade eftersom deras struktur är olik andra företags och regleringen på sektorn är 
även avvikande. (Hudaib & Cooke, 2005) I denna avhandling anses det att finansiella 
institutioner i de variabler som undersöks strukturmässigt är lika som företag i andra 
branscher och ett förvrängt resultat anses inte vara en risk med inkluderingen av dessa 
bolag. 

Datainsamlingen har skett enligt följande process; För det första har en excel-lista över 
alla nordiska länders börsbolag laddats ner från Nasdaqs hemsida. För det andra har 
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excel-filen sorterats så att den bara inkluderar bolag listade på Helsingforsbörsen. För 
det tredje har dubbla aktier utelämnats, med andra ord för företag som har två aktier 
vilka är inkluderade i excel-listans totala antal börsbolag har den andra aktien tagits bort 
så att varje bolag är representerade bara en gång. Efter ovan nämna åtgärder återstår 127 
börsbolag. Listan är hämtad 12.3.2018 vilket medför att bolag som noterats efter detta 
datum inte är med i samplet. Utöver de ovan nämnda utelämningarna exkluderas även 
de företag som inte har tillgänglig information, exempelvis företaget Ahtium (före detta 
Talvivaara) som ansökt om konkurs den 6.3.2018.  

Avhandlingens sampel inkluderar enbart de företag som är listade på Nasdaq OMX 
Helsingfors, företag listade på First North börsen är inte inkluderade i samplet.  
Motiveringen att inte inkludera bolag listade på First North är eftersom de till sin 
karaktär är mindre, nyetablerade och starkt växande företag. First North bolag antas 
påverka storleksvariablerna som testas i avhandlingen vilket medför att de antas 
förvränga samplet och tas därför inte med i undersökningen. 

Enligt den nya förordningen om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag 
av allmänt intresse skall det i revisionsberättelsen nämnas hur längre 
revisionsuppdraget under en sammanhängande period varat (Europaparlamentets och 
rådets förordning 537/2014). Det medför att information om revisionsuppdragets 
varaktighet handplockas ifrån sampelbolagens revisionsberättelser för 
räkenskapsperioden 1.1.2017-31.12.2017.  Ifall räkenskapsperioden är avvikande tas 
informationen från den senaste revisionsberättelsen. Vid genomgång av 
revisionsberättelser utläses att enbart 9 bolag bytt revisionsbolag emellan 
räkenskapsperiod 2016 och 2017 vilket leder till att information bara tas från år 2017 
finansiella rapporter och revisionsberättelser. Detta motiveras med att samplet inte 
skulle inkludera väsentligt fler observationer vid inkludering av ytterligare 
räkenskapsperioder.  

Nedan finns även illustrerat hur dataurvalsprocessen framskridit: 
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Tabell 2  Dataurvalsprocessen 

Dataurval: 
 
Nasdaq lista på börsbolag i Norden     657 
Nasdaq lista på börsbolag i Finland     136 
Exkluderat dubbla aktier      127 
Övriga exkluderingar p.g.a.  informationsbrist   - 8 
Slutligt sampel        119 
 

 

4.3 Variabler 

Variablerna som undersöks i denna avhandling har valts utgående ifrån vad tidigare 
studier använt sig av. En sammanfattning av variablerna finns uppställt i en tabell i slutet 
av denna del, se tabell 3 och 4.  

 

4.3.1 Beroende variabel 

Denna avhandling undersöker ifall företagets storlek, lönsamhet och risk påverkar 
revisionsuppdragets varaktighet. Beroende variabeln i undersökningen är således 
revisionsuppdragets varaktighet, hur länge företaget har haft samma revisionsbolag. 
Informationen tas från revisionsberättelsen och kan ligga emellan 1 och i princip hur 
länge som helst. Den längsta varaktigheten i detta sampel är 61 år.  

 

4.3.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna som fokus i denna studie ligger på är fem stycken, tre av dessa 
har redan kort introducerats ovan i avhandlingen. Företagets storlek kommer att mätas 
på tre olika sätt, genom dess; totala tillgångar (TOTASSETS), omsättning (REVENUE) 
och medeltalet på antalet anställda under räkenskapsperioden (EMPLOYEES). Dessa 
mått plockas ur företagets finansiella rapporter.  
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Företagets lönsamhet mäts i denna studie med hjälp av ROA utgående ifrån studierna av 
Williams (1988) samt Woo och Koh (2001). Finansiella måttet för ROA har mätts enligt 
följande: 

   	

𝑹𝑶𝑨 =
Nettoinkomst
Totala	tillgångar 

 

Företagets skuldsättningsgrad (LEVERAGE) väljs som mått för företagets risk i denna 
studie. Skuldsättningsgraden är måttet på företagets risk i forskningarna av Woo och 
Koh (2001), Sankaraguruswamy och Whisenant (2004), Williams (1988) samt Hoffman 
och Nagy (2016). Skuldsättningsgraden mäts i denna avhandling enligt följande: 

 	
𝐒𝐤𝐮𝐥𝐝𝐬ä𝐭𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬𝐠𝐫𝐚𝐝 =

Totala	skulder
Eget	kapital  

 
Nedan i tabell 3 finns de oberoende variablerna sammanfattade, samt finns den 
förväntade riktningen som variabeln antas ha på revisionsuppdragets varaktighet. + 
tecknet betyder att variabeln antas ha en positiv effekt på revisionsuppdragets 
varaktighet, det vill säga leder till längre varaktighet. – tecknet betyder att variabeln 
antas ha en negativ effekt på revisionsuppdragets varaktighet, leder till kortare 
varaktighet.  

Tabell 3 Beskrivning av oberoende variabler 

Variabel   Förklaring   Förväntad riktning 

 

TOTASSETS  Totala tillgångar   + 

REVENUE  Total omsättning   + 

EMPLOYEES  Medeltalet på antalet anställda  + 

ROA   Avkastning på totalt kapital  -2 

LEVERAGE  Totala skulder/ eget kapital  -3 

 

                                                        
2 Förväntas att lägre ROA leder till kortare varaktighet 
3 Förväntas att högre skuldsättningsgrad leder till kortare varaktighet 
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Utöver de fem ovan nämnda oberoende variablerna inkluderas även som 
kontrollvariabler dummyvariabler för företagets bransch. Vidare har en dummyvariabel 
för revisionsbolag inkluderats, det vill säga ifall företaget revideras av ett Big 4 bolag eller 
inte. Dummyvariabler för företagets bransch har valts med eftersom de är inkluderade i 
studierna av Krishnan (1994), Hoffman och Nagy (2016), Junaidi et al. (2016) och Li et 
al. (2017) och de kan antas ha en effekt på den beroende variabeln.  Dummyvariabeln för 
typ av revisionsbolag är med eftersom studierna av Krishnan (1994), Sinason et al. 
(2001), Woo och Koh (2001), Hudaib och Cooke (2005), Nasser et al. (2006), Junaidi et 
al. (2016) samt Li et al. (2017) har haft variabeln som en dummyvariabel i sina 
undersökningar och den kan antas vara av betydelse i undersökningen. 

Vad gäller dummyvariabeln för revisionsbolag finns det bara två kategorier, det vill säga 
att variabeln antar värdet 1 ifall företaget revideras av ett Big 4 revisionsbolag och 0 i 
annat fall. Branschdummyvariabeln är fördelad i 6 stycken branscher som är följande; 
konsumtionsvaror, kundservice, industriella sektorn, teknologi, finansiella sektorn och 
övriga branscher. Branschfördelningen har gjorts enligt Nasdaqs fördelning och vidare 
har branscher med få företag ihopsatts till dummyvariabeln ’övriga branscher’ så att alla 
branscher ungefär representerar lika många företag. Dummyvariabeln övriga branscher 
utgör referensdummy vilket medför att den inte inkluderas i regressionerna. Nedan i 
tabell 4 sammanfattas avhandlingens dummyvariabler och andelen företag 
representerat per bransch presenteras. 

Tabell 4 Beskrivning av dummyvariablerna 
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4.4 Metod och modell 

Denna avhandlings undersökning är kvantitativ, det vill säga fokus ligger på att testa 
hypoteser och verifiera resultat. Därutöver finns det även en form av kontrollerad 
mätning. Studien använder sekundärdata, med andra ord data som finns tillgängligt som 
någon annan redan samlat in exempelvis, ett bolag, en forskare eller en organisation. Det 
finns många fördelar med att använda sig av sekundärdata, till exempel sparar det tid 
samtidigt som det är kostnadseffektivt. Sekundärdata är även oftast av hög kvalitet, dock 
skall en viss skepticism och källkritik behållas. (Ghauri & Grønhaug, 2010) 

Undersökningen kommer att göras med en multipel linjär regressionsanalys. 
Regressionsanalys kan användas då den beroende variabeln är kvantitativ samt 
kontinuerlig och de oberoende variablerna är kvantitativa eller kategoriska. Variablerna 
i denna undersökning går att mäta och har en viss intervall (eng. ratio scale och interval 
scale) vilket medför till att regressionsanalys är en lämplig metod. (Field, 2009) Multipel 
linjär regressionsanalys är vald eftersom med metoden kan det undersökas en eller flera 
oberoende variablers effekt på den beroende variabeln (Jukka Nyblom, 2015). För att 
använda sig av en regressionsanalys bör emellertid vissa antaganden för de oberoende 
variablerna uppfyllas. Antagandena för regressionsanalys är följande; för det första skall 
den beroende variabeln ha ett linjärt förhållande till de oberoende variablerna. För det 
andra skall det inte finnas multikollinearitet det vill säga att de oberoende variablerna 
inte beskriver samma sak. Ytterligare skall det data som finns med i undersökningen vara 
normalfördelat och vidare skall normalfördelningens varianser vara lika stora med andra 
ord skall det inte finnas heteroskedastisitet. (Ghauri & Grønhaug, 2010; Taimitarha, 
2014) Det görs test för att försäkra att antagandena uppfylls i denna studie.  

De oberoende variablerna för företagets storlek kommer tillsammans med de två andra 
oberoende variablerna och dummyvariablerna att turvis köras mot den beroende 
variabeln.  Modellerna för undersökningen ser ut enligt följande, ”Y” står för studiens 
beroende variabel, revisionsuppdragets varaktighet.  

Modell 1:  Y= β0+ β1*REVENUE+ β2*LEVERAGE+ β3*ROA+ β4*Big 4+ 
β5*Konsumtionsvaror+ β6*Kundservice+ β7*Industriella sektorn+ 
β8*Teknologi+ β9*Finansiella sektorn 
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Modell 2:  Y= β0+ β1*TOTASSETS+ β2*LEVERAGE+ β3*ROA+ β4*Big 4+ 
β5*Konsumtionsvaror+ β6*Kundservice+ β7*Industriella sektorn+ 
β8*Teknologi+ β9*Finansiella sektorn 

Modell 3:  Y= β0+ β1*EMPLOYEES+ β2*LEVERAGE+ β3*ROA+ β4*Big 4+ 
β5*Konsumtionsvaror+ β6*Kundservice+ β7*Industriella sektorn+ 
β8*Teknologi+ β9*Finansiella sektorn 	
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5 RESULTAT 

I detta kapitel av avhandlingen kommer undersökningens resultat att presenteras. 
Kapitlet inleds med deskriptiv statistik över de valda variablerna och efter det uppvisas 
resultat från korrelationsanalyserna. Till sist följer en redogörelse av 
regressionsanalysernas resultat.  

 

5.1 Deskriptiv statistik 

Nedan i tabell 5 visualiseras deskriptiv statistik över den beroende variabeln, de 
oberoende variablerna samt avhandlingens kontrollvariabler. Det som bör påpekas är att 
data för totala tillgångar (TOTASSETS) och omsättningen (REVENUE) är omvandlat till 
miljoner euro för att göra resultaten mer läsarvänliga. I tabellen finns statistik över 
variablernas minimum och maximumvärden, medeltal, standardavvikelse och 
medelfelet.  

Vid granskning av tabell 5 och schema 1 ses det att den kortaste varaktigheten för 
revisionsuppdraget i sampelbolagen är 1 år medan längsta varaktigheten är 61 år. 
Medeltalet på revisionsuppdragets varaktighet är cirka 11 år vilket tyder på att det 
kommer att ske offentliga anbudsprocesser för flera börsbolag inom de kommande åren. 
Denna slutsats kan dras i och med att revisionsreformen stadgar att de revisionsuppdrag 
som varat i över 11 år då reformen trädde i kraft skall rotera revisionsbolaget senast år 
2023 (Europaparlamentets och rådets förordning 537/2014). 

En variabel som har ett långt avstånd emellan dess minimum och maximumvärden är 
variabeln för företagets totala antal anställda i medeltal (EMPLOYEES). I tabellen ser vi 
att sampelföretagen anställde som minst i medeltal 3 personer under 
räkenskapsperioden 2017 medan de som mest anställde 101 731 personer. Medeltalet på 
antalet anställda i samplet är cirka 4 580 vilket klart överstiger finska bokföringslagens 
gräns på 250 för att klassificeras som stort bolag inom denna kategori. 

Variabeln för företagens lönsamhet (ROA) har ett minimumvärde på -60,17% och ett 
maximumvärde på 235,04%. Orsaken till att minimumvärdet för variabeln är negativ är 
eftersom somliga företag hade en negativ nettoinkomst det vill säga de är 
förlustbringande. Medeltalet för ROA är 6,05% med andra ord är bolagen i snitt 
vinstbringande, vilket är logiskt. Avkastningen på det totala kapitalet ligger dock på en 
relativt låg nivå. 
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Företagets skuldsättningsgrad (LEVERAGE) har även en hög variation emellan dess 
minimum och maximumvärden. Variationen i företagens skuldsättning kan även vara 
starkt kopplat till branschen de verkar inom, exempelvis leverantörsskuldernas storlek 
kan variera beroende på hurudant material, i hurudan volym och till vilket pris, varorna 
köps. Minimumvärdet för skuldsättningsgraden är -311,88% och maximumvärdet är 
1 496,93% och medeltalet ligger på värdet 149,93%. Maximumvärdet är högt då företaget 
i fråga har skulder som är flera gånger större än dess totala egna kapital. Minimumvärdet 
för skuldsättningsgraden är väldigt låg och att variabeln antar ett negativt värde förklaras 
med att företaget i fråga har haft ett negativt eget kapital i bokslutet vilket indikerar att 
det inte går särskilt bra för företaget.  

Vidare visar statistiken även för de två övriga variablerna för företagets storlek 
(TOTASSETS) och (REVENUE) stora variationer emellan minimum och 
maximumvärdena. Minimumvärdet för företagens totala tillgångar ligger på 6,81 
miljoner euro medan motsvarande värde för företagets omsättning är 0,55 miljoner euro. 
Maximumvärdena ligger på 49,3 miljarder euro respektive 23,1 miljarder euro där 
medeltalet för sampelbolagen är cirka 2,1 miljarder euro respektive 1,4 miljarder euro. I 
snitt ligger företagets storlek mätt genom både dess totala tillgångar och dess totala 
omsättning klart över finska bokföringslagens gräns för stora bolag. Enligt 
bokföringslagen är gränsen för att klassificeras som stort bolag ifall balansomslutningen 
överskrider 20 miljoner euro respektive 40 miljoner euro för omsättningen. Dock skall 
minst två av de tre gränserna (totala tillgångar, omsättning och antal anställda) 
överskridas både för den ifrågavarande och den föregående räkenskapsperioden för att 
bolagen skall klassificeras som stora. (Bokföringslag 30.12.1997/1336) 

Från tabell 5 finns även deskriptiv statistik över avhandlingens dummyvariabler 
presenterat. Av tabellen går det att utläsa att 96% av sampelbolagen reviderades år 2017 
av ett Big 4 revisionsbolag. Av sampelbolagen hör 36% till den industriella sektorn 
medan resten av branscherna konsumtionsvaror, kundservice, teknologi samt finansiella 
sektorn är representerade lika emellan 11–13%.  

Det kan utläsas ur tabellens schema 2 att fyra nya variabler har introducerats. De nya 
variablerna är ’log varaktighet’, ’log totassets’, ’log revenue’ och ’log employees’ och de är 
naturliga logaritmer av variablerna ’revisionsuppdragets varaktighet’, ’TOTASSETS’, 
’REVENUE’ och ’EMPLOYEES’. Naturliga logaritmerna har gjorts eftersom variablerna 
hade höga skevhet (eng. skewness) och kurtosis värden och med hjälp av de naturliga 
logaritmerna blir samplets variabler mer normalfördelade. Samplets normalfördelning 
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är en av förutsättningarna för att använda regressionsanalys som ovan beskrivits i 
avhandlingens stycke 4.4. I avhandlingen används en intervall på -1,96 och +1,96 för 
skevhet och kurtosis värden, vilket medför att de värden som antingen understiger eller 
överstiger denna intervall anses som avvikande låga eller höga. Intervallen på -1,96 och 
+1,96 har valts i och med att denna, enligt litteratur är en acceptabel gräns (Field, 2009). 
Ifall en normalfördelningskurva är skev innebär det att kurvans kulle inte ligger vid 0, 
vid mitten, utan kullen ligger antingen på någondera sidan. Kurtosis innebär o sin sida 
hur spetsig normalfördelningskurvan är, ifall kurtosis värdet är högt är kurvan bredare.  

För (ROA), variabeln för företagets lönsamhet och (LEVERAGE), variabeln för företagets 
risk har det inte gjorts naturliga logaritmer. Orsaken är att variablerna har negativa 
värden vilket gör att de inte får omvandlas. Skevhet och kurtosis värden för variablerna 
var dock inte väldigt mycket över acceptabla gränsen och således dras slutsatsen att 
värdena är normalfördelade och det antas att resultaten inte förvrängs.  

Det gjordes även test i SPSS i syfte att kontrollera för heteroskedasticitet i variablerna. 
Med hjälp av graferna upptäcktes inga väsentliga fall som tyder på att det skulle finnas 
problem med heteroskedasticitet i variablerna.  

Från tabellen ser vi också att i och med omvandlingen till naturliga logaritmer har 
standardavvikelsen samt medelfelet minskat och värdena är mer enhetliga.  
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Tabell 5 Deskriptiv statistik för undersökningens variabler 

 

Ovan, i schema 1 åskådliggörs deskriptiv statistik för de originella variablerna medan i 
schema 2 finns dylika resultat för variablerna som omvandlats till naturliga logaritmer.  

 
 
5.2 Korrelationsanalys 

I detta stycke av avhandlingen åskådliggörs resultaten för korrelationstesten som utförts. 
En av förutsättningarna, som ovan redan beskrivits, för att använda regressionsanalys 
är att variablerna inte beskriver samma sak, med andra ord att det inte finns 
multikollinearitet emellan variablerna. Problem som kan uppstå då det finns 
multikollinearitet är exempelvis att de resultaten som fås från regressionsanalysen inte 
är pålitliga och att de inte är representativa för hela populationen (Field, 2009).  

Ett sätt att testa om det finns multikollinearitet emellan variablerna är att göra 
korrelationstest. Som korrelationstest har i denna avhandling valts både Pearsons 
korrelationsmatris och VIF (Variance Inflation Factor). Pearsons korrelationsmatris är 
möjligtvis en av de mest använda metoderna för att analysera om variablerna är 
korrelerade sinsemellan. En allmän gräns för korrelationen enligt Pearson-modellen är 
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0,7–0,8, vilket betyder att om korrelationen ligger under denna nivå kan det konstateras 
att det inte finns multikollinearitet emellan variablerna. VIF värden visar om oberoende 
variabler har ett starkt linjärt samband sinsemellan. I litteraturen finns olika 
gränsvärden för VIF för att fastslå när de oberoende variablerna antas vara korrelerade 
sinsemellan.  I denna avhandling används gränsvärden enligt Field (2009), det vill säga 
att multikollinearitet anses existera då VIF-värdet är närmare 10.   

Ur tabell 6 nedan kan resultaten ur Pearsons korrelationsmatris utläsas. Endast tre 
variabler har ett värde över 0,7 och dessa är korrelationen emellan ’log totassets’, ’log 
employees’ och ’log revenue’. Att korrelationen är hög emellan dessa variabler är 
förväntat eftersom de alla tre beskriver samma sak, det vill säga företagets storlek.  
Resultatet är dock inte betydelsefullt eftersom dessa variabler inte undersöks 
tillsammans i samma modell. Variablerna för företagets storlek körs turvis mot den 
beroende variabeln tillsammans med variablerna för företagets lönsamhet och risk samt 
dummyvariablerna. Utgående från resultaten av Pearsons korrelationsmatris kan det 
konstateras att det inte finns multikollinearitet emellan variablerna. 

För att försäkra att det inte finns multikollinearitet görs även ett VIF-test. Ur tabell 6 
visualiseras också resultaten från VIF-testen, där ingen av variablerna är nära 
gränsvärdet på 10. Vi kan följaktligen dra slutsatsen att ingen multikollinearitet är 
närvarande emellan undersökningens variabler. 

Tabell 6 Korrelationsanalys: Pearsons korrelationsmatris och VIF 

 
** Signifikant på nivån 0,01 (tvåsidig) 
*Signifikant på nivån 0,05 (tvåsidig) 
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5.3 Regressionsanalys 

I detta stycke av avhandlingen kommer resultaten från regressionsanalysen att uppvisas. 
Det gjordes tre olika regressionstest eftersom variablerna för företagets storlek kördes 
mot den beroende variabeln i tur och ordning. Stycket är således indelat så att resultaten 
från regressionstesten presenteras var för sig. I slutet på varje del presenteras resultaten 
från regressionen i en tabell.  

 

5.3.1 Regressionstest 1: företagets omsättning som storleksvariabel 

Resultatet från den första regressionen åskådliggörs nedan i tabell 7. Regressionen är 
utförd med ’log varaktighet’ som beroende variabel, ’log revenue’, ’LEVERAGE’ och 
’ROA’ som oberoende variabler samt dummyvariablerna som kontrollvariabler. 
Tabellens kolumn Beta tyder på att den naturliga logaritmen för företagets omsättning 
och ROA skulle positivt påverka revisionsuppdragets varaktighet medan företagets 
skuldsättningsgrad skulle påverka den beroende variabeln negativt. Beta visar med 
andra ord hurudan effekt de oberoende variablerna har på den beroende variabeln. Ur 
tabellen kan utläsas att Beta värdena för de oberoende variablerna är låga.  

Tabellens kolumn Sig uppvisar ifall effekten Beta är statistiskt signifikant eller inte.  
Resultaten för de oberoende variablerna från den första regressionsanalysen är inte 
statistiskt signifikanta eftersom värdena i Sig kolumnen är lägst för variabeln ’log 
revenue’ på 0,110 vilket är aningen högre än 0,01, 0,05 och 0,10 vilka är de allmänna 
gränserna för att resultatet skall anses vara statistiskt signifikant. 

Vad gäller kontrollvariablerna ’Big 4’, ’Konsumtionsvaror’, ’Kundservice’, ’Industriella 
sektorn’, ’Teknologi’ och ’Finansiella sektorn’ tyder dess Beta värden på att de har en 
positiv effekt på den beroende variabeln. Sambandet är signifikant för variablerna 
’Konsumtionsvaror’, ’Kundservice’ ’Industriella sektorn’ och ’Finansiella sektorn’. 
Sambandet är signifikant på 0,01 nivån för ’Konsumtionsvaror’, på 0,05 nivån för 
’Industriella sektorn’ och ’Finansiella sektorn’ och vidare på 0,10 nivån för ’Kundservice’. 

Då regressionsanalys utförs skall det även tas hänsyn till modellens förklaringsgrad. 
Modellens förklaringsgrad innebär hur mycket av variansen i den beroende variabeln går 
att förklaras med de oberoende variablerna. Intervallen för förklaringsgraden är 0–1 där 
ett högre värde är bättre eftersom det tyder på att modellen förklarar verkligheten bättre. 
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Förklaringsgraden i denna regressionsanalys angett i justerat R2 är 0,061 vilket är lågt, 
med andra ord förklarar de oberoende variablerna enbart 6,1% av variansen i den 
beroende variabeln. Resultaten från regressionen har således en låg ekonomisk 
signifikans.  

 

Tabell 7  Resultat från regressionstest 1 

 
 
 
 
5.3.2 Regressionstest 2: företagets totala tillgångar som storleksvariabel 

Resultaten från den andra regressionen åskådliggörs nedan i tabell 8. Regressionen är 
denna gång körd med de oberoende variablerna ’LEVERAGE’, ’ROA’ och ’log totassets’ 
tillsammans med dummyvariablerna mot den beroende variabeln ’log varaktighet’.  

Resultaten ser näst intill identiska ut med resultaten från den första regressionen. Där 
det utläses att Beta värdet för ’ROA’ och ’log totassets’ är positiva medan ’LEVERAGE’ 



 

 

45 

även denna gång är negativ. Dock är Beta värdena också denna gång låga för ovan nämna 
variabler.  

Kontrollvariablerna visar även i detta test positiva samband med den beroende 
variabeln. Variabeln ’Konsumtionsvaror’ är också denna gång signifikant på 0,01 nivån 
och ’Industriella sektorn’ samt ’Finansiella sektorn’ är signifikanta på 0,05 nivån och 
vidare ’Kundservice’ på 0,10 nivån. Övriga variabler visar inget signifikant samband.  

Resultaten för de oberoende variablerna är med andra ord likt utfallen i regressionstest 
1 inte statistiskt signifikanta, eftersom ’log totassets’ är variabeln som har lägst p-värde 
på 0,104 vilket överskrider signifikansgränserna lite grann. Modellens förklaringsgrad 
ligger likt den första modellens på 0,062 med andra ord förklaras 6,2% av variansen på 
den beroende variabeln med de oberoende variablerna. Vi kan slutligen även hävda att 
resultaten inte är ekonomiskt signifikanta.  

 
 
 
Tabell 8 Resultat från regressionstest 2 
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5.3.3 Regressionstest 3: företagets antal anställda som storleksvariabel 

Resultaten från den tredje regressionen presenteras i tabell 9 där de oberoende 
variablerna ’LEVERAGE’, ’ROA’ och ’log employees’ tillsammans med 
kontrollvariablerna kördes mot den beroende variabeln ’log varaktighet’.  

Beta värden för variablerna ’ROA’ och ’log employees’ är positiva medan värdet även 
denna gång är negativt för ’LEVERAGE’. I detta test är Beta värdet för ’log employees’ 
dock högre än ’log revenue’ och ’log totassets’ motsvarande värden i de tidigare testen. 
Kontrollvariablerna visar även i detta test ett positivt samband med den beroende 
variabeln där variablerna ’Konsumtionsvaror’ och ’Finansiella sektorn’ visar ett samband 
på 0,01 nivån. Variabeln ’Industriella sektorn’ visar igen ett samband på 0,05 nivån 
medan ’Kundservice’ åter har ett samband på 0,10 nivån.   

Ur tabellen kan det utläsas att variabeln ’ROA’ inte är statistiskt betydelsefull men 
variablerna ’LEVERAGE’ och ’log employees’ visar signifikanta samband med ’log 
varaktighet’. P-värdet för ’log employees’ är 0,018 vilket betyder att sambandet är 
signifikant på en 95% nivå medan ’LEVERAGE’ är signifikant på en 90% nivå med ett p-
värde på 0,097. Resultatet tyder å ena sidan på att ju fler anställda företaget har ju högre 
är sannolikheten att revisionsuppdraget har pågått under en längre tid. Å andra sidan 
tyder resultatet på att ju högre företagets skuldsättningsgrad är ju högre är 
sannolikheten för kortare varaktighet. 

Modellens förklaringsgrad visar ett resultat på 0,087 vilket antyder även denna gång att 
största delen av variansen i den beroende variabeln förblir oförklarad med modellen.  
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Tabell 9   Resultat från regressionstest 3 

 
 

 
 
5.4 Ytterligare test 

Regressionstesten som utförts visar för de oberoende variablerna enbart i den tredje 
regressionen signifikanta resultat. I den tredje regressionen är variabeln ’log employees’ 
statistiskt betydelsefull på 0,05 nivån medan ’LEVERAGE’ är statistiskt signifikant på 
0,10 nivån. Resten av utfallen för de oberoende variablerna är således inte statistiskt 
betydelsefulla. Avhandlingens dummyvariabler visar o sin sida i alla tre testen statistiskt 
signifikanta samband för alla branschdummyvariabler förutom för ’Teknologi’. 

Eftersom resultaten är relativt svaga väcks tankar om vad som kunde orsaka ett dylikt 
resultat. En potentiell lösning är ifall samplet har uteliggare som förvränger samplets 
medeltal och även dess resultat. Uteliggare är en observation som avviker tydligt från de 
flesta andra observationerna (Field, 2009). Ur avhandlingens tabell 5 som åskådliggör 
deskriptiv statistik av avhandlingens variabler går det att utläsa att avståndet emellan 
variablernas minimum och maximumvärden är stora vilket kunde tyda på att samplet 
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har uteliggare. I och med att Finland har relativt få börsbolag kan det även hävdas att 
några avvikande observationer väsentligt kan påverka utfallen i testen. Ytterligare, 
genom att exkludera några avvikande observationer går det att kontrollera ifall de 
statistiskt signifikanta resultaten från regressionerna förblir signifikanta efter en 
exkludering av uteliggare, eller ifall resultaten förvrängts i och med uteliggare. 

Som nästa steg i avhandlingen väljs att återbesöka data för samplet och kontrollera för 
potentiella uteliggare. Totalt utesluts 12 företag ur samplet då observationerna från dessa 
bolag är väsentligt avvikande från samplet i övrigt. Efter denna exkludering är samplets 
storlek nu 107 bolag.  

Efter processen som beskrivits ovan överförs det nya samplet till SPSS där samma test 
som beskrivits ovan i detta kapitel körs på det nya samplet. Först granskas deskriptiv 
statistik över variablerna.  

I tabell 10 nedan åskådliggörs deskriptiv statistik över det nya samplet. I jämförelse med 
den deskriptiva statistiken i tabell 5 i avhandlingen går det att utläsa en skillnad i värden. 
Efter att några uteliggare har uteslutits har värden förändrats i nästan alla kolumner i 
tabellen. Revisionsuppdragets längsta varaktighet är nu 53 år efter att företaget Kone har 
uteslutits som hade en varaktighet på 61 år som klart var högre än näst längsta 
varaktigheten. Det nya medelvärdet för variabeln är 10,74 jämfört med 11,12 innan 
exkluderingen av Kone vilket medför ett aningen lägre medelvärde. Variablerna 
’TOTASSETS’ och ’REVENUE’ har även nya maximivärden och medelvärden där 
medelvärdet för ’TOTASSETS’ har sjunkit med 780 miljoner euro motsvarande 
förändring i ’REVENUE’ är 204 miljoner euro. Det har också skett förändringar i 
medelvärdet på variablerna ’LEVERAGE’ och ’ROA’ där medelvärdet på ’LEVERAGE’ nu 
är 127,87% i jämförelse med 149,93% i tabell 5. Medelvärdet för ’ROA’ är nu 4,74% 
jämfört med 6,05% innan exkluderingen av uteliggare. Variabeln ’EMPLOYEES’ visar 
även en stor förändring då Nokia har exkluderats. Nokia hade i medeltal 101 731 
anställda under räkenskapsperioden 2017 vilket var ett klart högre antal än följande i 
listan. Uteslutningarna medför att nya medelvärdet för antalet anställda är 3 531,38 
vilket medför en minskning på 1 048,18 anställda.  

Det har inte skett väsentliga förändringar i medelvärden för avhandlingens 
dummyvariabler trots exkluderingen av uteliggare. 
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Även om uteslutningen av uteliggare resulterat till ett jämnare sampel har naturliga 
logaritmer gjorts för variablerna ’Revisionsuppdragets varaktighet’, ’TOTASSETS’, 
’EMPLOYEES’ och ’REVENUE’. Variabeln ’LEVERAGE’ omvandlas inte heller denna 
gång till en naturlig logaritm i och med att dess skevhet och kurtosis värden är inom 
intervallen -1,96 och +1,96. 

 

Tabell 10 Deskriptiv statistik för det nya samplet 

 
 
 
Variablerna körs igen igenom Pearsons korrelationsmatris och VIF-metoden för att 
bekräfta att det inte skett förändringar i korrelationen emellan variablerna. I tabell 11 
nedan åskådliggörs resultaten från korrelationsanalyserna. Från Pearsons 
korrelationsmatris går det att utläsa att de enda variablerna där korrelationen går över 
gränsen på 0,7 är igen variablerna för företagets storlek. Korrelationen är fortfarande 
inte är betydelsefull i och med att de inte kommer att köras mot den beroende variabeln 
tillsammans i regressionstesten. VIF-värden är fortfarande betydligt under gränsvärdet 
10, således kan det konstateras att det inte finns multikollinearitet emellan variablerna.  
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Tabell 11 Korrelationsanalys över det nya samplet 

 
 

Till näst utförs regressionstesten för det nya samplet, testen utförs igen turvis med de 
olika variablerna för företagets storlek. Nedan i tabell 12 åskådliggörs resultaten från de 
gjorda testen. Från resultaten går det att utläsa att för de flesta variablerna har Beta 
värdet sjunkit i jämförelse med de föregående regressionstesten. De låga betavärdena 
tyder på att de oberoende variablerna har näst intill ingen effekt på den beroende 
variabeln. Variabeln ’log employees’ som i de tidigare regressionstesten var statistiskt 
signifikant variabel på 95 % nivån hade ett Beta värde på 0,126 i regressionstest 3. I 
regressionstest 6 vars resultat presenteras i schema 3 i tabell 12 ser vi att Beta värdet 
sjunkit till 0,089 i och med uteslutningen av uteliggare, vilket medför att variabelns 
effekt på revisionsuppdragets varaktighet blivit mindre. Variabeln ’LEVERAGE’ som i 
det tredje regressionstestet var statistiskt betydelsefull på 90% nivån har nu ett Beta 
värde på 0,000 vilket betyder att variabeln inte antas ha en effekt på den beroende 
variabeln. 

I kolumnen Sig uppvisas variablernas nya signifikansnivåer. Alla oberoende variablernas 
p-värden är höga där de flesta ligger emellan 0,60 upp till 0,90 vilket medför att 
resultaten inte är statistiskt signifikanta. Variabeln ’log employees’ är 0beroende 
variabeln vars p-värde är lägst med en nivå på 0,167, dock är det en stor höjning från det 
tidigare värdet på 0,018. Variabeln är följaktligen inte längre statistiskt signifikant.  

Vad gäller dummyvariablerna går det att utläsa en förändring också i deras Beta värden 
och p-värden. Variabeln ’Konsumtionsvaror’ är fortfarande statistiskt signifikant på 0,01 
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nivån i alla regressioner medan variablerna ’Kundservice’ och ’Finansiella sektorn’ är 
statistiskt signifikanta i den femte och sjätte regressionen. Variabeln ’Kundservice’ är 
betydelsefull på 0,10 nivån medan ’Finansiella sektorn’ är signifikant på 0,10 nivån i den 
femte regressionen och på 0,05 nivån i den sjätte regressionen. 

Regressionstestens förklaringsgrad angett i justerat R2 har även försämrats till en nivå 
på 2–4% således kan som slutsats dras att resultaten inte är ekonomiskt signifikanta.  

Tabell 12  Resultat från regressionstest 4–6  

 
 
I schema 1 åskådliggörs resultaten från regressionstest 4 med företagets omsättning som 
variabel för företagets storlek, i schema 2 visas resultaten från regressionstest 5 med 
företagets totala tillgångar som variabel för företagets storlek och i schema 3 presenteras 
resultaten från regressionstest 6 där antalet anställda är storleksvariabeln.  
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Orsaken till de relativt svaga resultaten i regressionstesten 1–3 kan därmed inte hävdas 
vara enbart en följd av uteliggare i samplet. Uteliggarna har dock haft en effekt på 
resultaten i och med att de oberoende variablerna i de nya regressionstesten inte längre 
har statistiskt signifikanta samband med den beroende variabeln. Detta leder oss till 
följande kapitel av avhandlingen där resultaten som presenterats ovan i kapitlet 
analyseras mera ingående.  
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel kommer regressionsresultaten som presenterades i kapitel 5 att analyseras 
och möjliga anledningar till resultatens svaghet diskuteras. Det kommer att göras en 
jämförelse emellan denna studies utfall och de tidigare undersökningarnas resultat som 
presenterades i kapitel 3. Implikationer resultaten har på hypotesernas som formulerats 
i kapitel 4 kommer att utvärderas. Vidare kommer avhandlingens validitet och 
reliabilitet att analyseras och en kommentar gällande avhandlingens internationella 
relevans ges.   

 

6.1 Analys av avhandlingens resultat  

Syftet med kapitel 5, med andra ord den empiriska delen av avhandlingen var att granska 
om avhandlingens oberoende variabler har ett signifikant samband med den beroende 
variabeln. Det undersöktes ifall företagets storlek mätt som totala tillgångar, total 
omsättning och antal anställda i medeltal, företagets lönsamhet mätt som avkastning på 
totalt kapital (ROA) och företagets risk mätt som företagets skuldsättningsgrad påverkar 
revisionsuppdragets varaktighet. Ytterligare fanns sex stycken kontrollvariabler med i 
regressionstesten, fem stycken branschdummyvariabler och en dummyvariabel som 
kontrollerade huruvida företaget reviderades av ett Big 4 revisionsbolag eller inte.  

I de tre första regressionerna uppvisades två statistiskt signifikanta resultat för de 
oberoende variablerna, en på 95% nivån och en på 90% nivån. Kontrollvariablerna 
visade o sin sida flera signifikanta samband ända från 90% nivån till 99% nivån.  Ett 
beslut att kontrollera uteliggare samt utesluta dem fattades. Efter en uteslutning av 12 
bolag kördes tre nya regressionstest vars utfall var lika för alla oberoende variabler, det 
vill säga resultaten var inte statistiskt signifikanta.  

Dummyvariabeln ’Big 4’ visade inga signifikanta resultat i de utförda regressionerna. 
Resultatens svaghet är högst antagligen orsakat av att av samplets 119 bolag reviderades 
enbart fem stycken av ett icke Big 4 revisionsbolag. Ovan nämnda orsak gör det svårt att 
jämföra bolagen som revideras av ett icke Big 4 revisionsbolag med de som revideras av 
ett Big 4 revisionsbolag.  

Tre stycken branschdummyvariabler visade fortfarande statistiskt signifikanta resultat i 
de nya regressionstesten vilket indikerar att revisionsuppdragets varaktighet varierar 
emellan olika branscher. Nedan i tabell 13 presenteras medelvärdet för 
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revisionsuppdragets varaktighet för de testade branscherna. Det går att utläsa att 
uppdragets varaktighet är längst med ett värde på 18,31 år för branschen 
konsumtionsvaror vilket korrelerar med regressionsresultaten då variabeln visade 
statistiskt signifikanta samband i alla sex regressioner. Branschen som i snitt har 
kortaste varaktigheten på revisionsuppdraget är teknologi branschen vilket även 
korrelerar med regressionstesten där variabeln inte var betydelsefull.  Industriella 
sektorn har cirka lika lång varaktighet på revisionsuppdraget som teknologi branschen, 
skillnaden är bara 0,55 år i snitt. Trots det har industriella sektorn statistiskt signifikanta 
resultat i regressionerna och det kan förklaras med att branschen representerar 43 av de 
119 bolagen i samplet vilket är klart flera än av de övriga branscherna representerar. 
Således kan konkluderas att resultaten från branschdummyvariablerna är logiska med 
tanke på längden på dess revisionsuppdrag. 

Tabell 13 Revisionsuppdragets varaktighet per bransch 

 

Efter uteslutningen av uteliggare visar regressionstesten inga statistiskt signifikanta 
resultat för de oberoende variablerna som konstaterades ovan.  En orsak för att 
resultaten blev sämre i de nya testen kan hävdas vara på grund av att uteliggarna 
förvrängde samplet. Samplets utgångspunkt var 119 finska börsbolag vilket medför att 
enbart några få börsbolag inte inkluderades i avhandlingens sampel. Eftersom samplet 
utgjorde nästan alla börsbolag i Finland kan resultaten således hävdas vara 
representativa för hela populationen. Eftersom resultaten inte visade statistiskt 
signifikanta resultat i de sista regressionstesten kan det argumenteras att företagets 
storlek, lönsamhet och risk inte påverkar revisionsuppdragets varaktighet för börsbolag 
i Finland. 

Vad gäller variablerna ’log totassets’, ’log revenue’ och ’ROA’ uppvisade de inte i någon 
regression statistiskt betydelsefulla resultat. Variabeln ’LEVERAGE’ var signifikant 
innan exkluderingen av uteliggare endast till en nivå på 90% medan p-värdet höjdes till 
hela 0,779 i motsvarande regression med det nya samplet. Variabeln ’log employees’ 
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visade betydelsefulla resultat upp till en nivå på 95% i det tredje regressionstestet medan 
p-värdet ökade till 0,167 med det nya samplet. Således konstateras att för avhandlingens 
oberoende variabler kan noll-hypotesen, att företagets storlek, lönsamhet och risk inte 
påverkar revisionsuppdragets varaktighet, inte förkastas.  

 

6.2 Jämförelse med resultat från tidigare studier 

Resultaten från tidigare studier gällande företagets storleks påverkan på 
revisionsuppdragets varaktighet har haft avvikande utfall där majoriteten har funnit att 
ju större företaget är ju längre tenderar revisionsuppdragets varaktighet att vara 
(Sinason et al., 2001; Hudaib & Cooke, 2005; Haskins & Williams, 1990; Junaidi et al., 
2016; Nasser et al., 2006). Statistiskt signifikanta resultat i tidigare undersökningar som 
behandlar förtagets storleks påverkan på revisionsuppdragets varaktighet har funnits i 
undersökningarna av Sinason et al. (2001), Calderon och Ofobike (2007), Nasser et al. 
(2006), Haskins och Williams (1990) och Hudaib och Cooke (2005). Företagets storlek 
är i dessa studier mätt som dess totala tillgångar i studierna av Sinason et al. (2001), 
Hudaib och Cooke (2005) och Nasser et al. (2006) medan studierna av Calderon och 
Ofobike (2007) och Haskins och Williams (1990) mätte storleken genom företagets 
omsättning. Länderna som undersöktes i studierna som funnit statistiskt betydelsefulla 
resultat är Malaysia i Nasser et al. (2006) studie och Storbritannien i Hudaib och Cooke 
(2005) studie. Vidare undersökte Haskins och Williams (1990) och Calderon och 
Ofobike (2007) börsbolag registrerade hos SEC och Sinason et al. (2001) tog information 
från databaser. 

Denna studie har inte likt de studier som ovan nämnts funnit statistiskt signifikanta 
resultat för företagets storleksvariabler. En bidragande orsak till att denna studies 
resultat inte är signifikanta kan vara på grund av sampelstorleken. Vid jämförelse av de 
tidigare undersökningarnas sampel med denna studies sampelstorlek går det att se en 
skillnad. Sampelstorleken i avhandlingen är 119 bolag, när storleken på samplet i 
exempelvis Sinason et al. (2001) studie var 16 976. Lägst är sampelstorleken i Woo och 
Koh (2001) samt Junaidi et al. (2016) studier med en omfattning av 108 och 110 bolag 
vilket är i samma kategori som avhandlingens sampel på 119 bolag. I övrigt varierar 
sampelstorleken emellan 297 och upp till Sinason et al. (2001) sampelstorlek på 16 976. 
Medeltalet på sampelstorleken är 3 731,5 vilket är klart högre än samplet på 119 bolag 
som undersöktes i denna avhandling. Vad gäller företagets storleks effekt på 
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revisionsuppdragets varaktighet är avhandlingens resultat i linje med Woo och Kohs 
(2001) studie där börslistade bolag i Singapore ligger i fokus. Enligt denna avhandling 
och studien av Woo och Koh (2001) har företagets storlek inte ett samband med 
revisionsuppdragets varaktighet för börsbolag i Finland eller i Singapore.  

Resultat med företagets lönsamhet eller risk i fokus i undersökning om vad som påverkar 
revisionsuppdragets varaktighet har i tidigare undersökningar varit varierande. Endast 
Woo och Koh (2001), Hoffman och Nagy (2016) och Krishnan (1994) har funnit 
statistiskt signifikanta resultat i sina undersökningar då de använt sig av variabler för 
företagets lönsamhet och risk. Samplen i de ovan nämnda studierna har varit allt från 
Woo och Kohs (2001) sampel på 108 bolag till Hoffman och Nagys (2016) sampel på 5 
103. Woo och Koh har fokuserat på börsbolag i Singapore medan Hoffman och Nagy 
(2016) och Krishnan (1994) har samlat in data från olika databaser.  

Det har konstaterats ovan i del 6.1 att orsaken för att denna avhandling inte uppvisat 
statistiskt signifikanta resultat kan vara att företagets storlek, lönsamhet och risk helt 
enkelt inte påverkar revisionsuppdragets varaktighet i Finland. Övriga orsaker som kan 
bidra till de svaga resultaten är ett för litet sampel. Samplet är som redogjorts för ovan, 
på samma nivå eller mindre än vad de varit i studierna som behandlats i 
litteraturöversikten. Ett större sampel leder med högre sannolikhet till ett noggrannare 
och mer korrekt utfall, det vill säga att urvalsfelen minskar då sampelstorleken ökar 
(Bryman & Bell, 2015). Varför detta kan antas vara sant i denna avhandling är eftersom 
då några uteliggare exkluderades ur samplet, även om det var frågan om bara 12 stycken 
bolag, resulterade det i att även variablerna ’LEVERAGRE’ och ’log employees’ som 
uppvisat betydelsefulla resultat inte längre uppvisade dylika resultat. Med andra ord 
uppvisades ett även sämre resultat än vad utgångsläget varit, vilket antyder att samplets 
storlek har en påverkan på utfallet. 

Vidare, består samplet enbart av börslistade bolag i Finland, vilket har en begränsande 
effekt på sampelstorleken eftersom Finland har relativt få börsbolag, särskilt i jämförelse 
med exempelvis studien av Hudaib och Cooke (2005) som koncentrerar sig på börsbolag 
i Storbritannien. En liten mängd börsbolag i Finland medför att några stora företag kan 
påverka resultaten som fås betydligt mera än i länder med flera börsbolag som 
exempelvis Storbritannien. Här går det att ifrågasätta varför denna avhandling inte har 
inkluderat andra länder som exempelvis Sverige vars marknad och kultur är likt Finlands 
i hopp om att få exaktare resultat i och med ett större sampel. Orsaken till att Sverige 
inte är med i samplet är eftersom denna avhandling har koncentrerat sig på den finska 
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marknaden. Det betyder att även om Sverige skulle ha inkluderats i avhandlingen skulle 
mängden bolag och resultaten från den finska omgivningen förbli samma som de nu är. 
En inkludering av ytterligare länder skulle således inte förändra de resultat som fåtts 
från finska bolag det skulle bara ge insikt i övriga marknader.  

Det finns en stor variation på storleken på de börslistade bolagen i Finland som även 
presenterades i den deskriptiva statistiken i tabell 5 i kapitel 5. Exempel på påståendet 
ovan är börsbolaget Nokia som storleksmässigt enligt de variabler som mäts i denna 
avhandling är klart störst med en balansomslutning på 41 miljarder euro, en omsättning 
på 23 miljarder euro och antal anställda på över hundratusen. Vid en noggrannare 
granskning av tabell 5 observeras att Nokia är bolaget som har maximivärdet på 
företagets omsättning och totala antal anställda, vilket tyder på att enbart exkluderingen 
av bolaget Nokia har haft en effekt på samplets medelvärden i avhandlingen. Ett annat 
stort bolag, i finska mått, som exkluderades är Kone som i medeltal hade över 53 tusen 
anställda under räkenskapsperioden 2017, därutöver hade de en balansomslutning på 
7,7 miljarder euro och en omsättning på 8,9 miljarder euro. Enbart exkluderingen av 
Nokia och Kone har i synnerhet haft inverkningar på variabeln ’EMPLOYEES’ då dessa 
två bolagen klart hade fler anställda i medeltal än bolaget som är tredje störst i denna 
kategori som är Stora Enso med 26 000 anställda.  

Förutom det som ovan skrivits om vad som möjligtvis påverkat de svaga resultaten i 
avhandlingen, skall den beteendemässiga faktorn inte exkluderas ur diskussionen. Valet 
att byta revisionsbolag vilket leder till en minskad varaktighet på revisionsuppdraget kan 
antas vara slumpmässigt och även vara inverkat av beteendemässiga faktorer som 
Beattie och Fearnley (1995) samt Magri och Baldacchino (2004) resonerat över i sina 
studier. Beattie och Fearnley (1995) har i sin undersökning exempelvis funnit att orsaker 
så som hög volatilitet emellan revisionsuppdragets revisorer är en betydande faktor då 
företag gör beslut att byta revisionsbolag. Magri och Baldacchino (2004) har å sin sida 
funnit att revisorernas tillgänglighet är viktigt för företaget. Sådana beteendemässiga 
faktorers inverkan är svåra att ta upp i en kvantitativ undersökning som denna där 
endast företagets attribut i form av storlek, lönsamhet och risk har tagits i beaktande. 

Ytterligare kan det konstateras att revisionsuppdragets varaktighet för börsbolag i 
Finland möjligtvis påverkas av andra variabler som i denna avhandling inte har 
undersökts.  
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Variablerna i undersökningen är som tidigare i avhandlingen förklarats valda på basis av 
sådana som använts i tidigare studier. Av den orsaken antas variablerna vara godtagbara 
för en dylik studie och de svaga resultaten i undersökningen antas inte vara en följd av 
felaktiga variabler, utan däremot av faktorer som ovan diskuterats.  

 
 
6.3 Slutsatser gällande hypoteserna  

I stycke 4.1 i formulerades avhandlingens hypoteser, i detta stycke dras slutsatser för 
hypoteserna utgående ifrån regressionsanalysens resultat.  

Avhandlingens första hypotes förutspår att företagets storlek påverkar 
revisionsuppdragets varaktighet och den förväntade riktningen på variabelns effekt på 
den beroende variabeln är positiv. Det förväntas således att företagets större storlek leder 
till längre varaktighet på revisionsuppdraget. Variablerna ’log revenue’ och ’log totassets’ 
Beta värden i respektive regressionstesten är positiva, vilket är enligt förväntningarna. 
Dock, är Beta värdet lågt på 0,019 och 0,030 i de nya regressionstesten vilket betyder att 
effekten variablerna har på revisionsuppdragets varaktighet är knappt märkbar. 
Variablernas p-värden är 0,760 och 0,612 vilket medför att effekten variablerna har på 
den beroende variabeln inte heller är statistiskt signifikant. Variabeln ’log employees’ är 
i regressionstest 3 statistiskt signifikant på 0,05 nivå och Beta värdet är enligt 
förväntningarna positiv, men ligger dock på 0,126, vilket är relativt lågt. Efter 
uteslutningen av uteliggare sjunker ’log employees’ Beta värde samt ökar p-värdet vilket 
orsakar att resultatet inte längre är statistiskt betydelsefullt. Eftersom resultatet 
förändrats betydligt för ’log employees’ efter exkluderingen av uteliggare antas det att 
resultatet varit förvrängt i den första regressionen. Således förkastas den första 
hypotesen för alla storleksvariabler.  

Avhandlingens andra hypotes undersöker om företagets lönsamhet påverkar 
revisionsuppdragets varaktighet. Det förväntas att lägre lönsamhet leder till kortare 
varaktighet. Oberoende variabeln för företagets lönsamhet ’ROA’ kördes i sex olika 
regressionstest mot den beroende variabeln. Effekten variabeln har på 
revisionsuppdragets varaktighet är inte betydelsefull eftersom den ligger på 0,002–
0,003 i de tre första regressionstesten. Beta värdet för ’ROA’ i de tre nya regressionerna 
har aningen ökat till 0,006, dock är den fortfarande näst intill noll. P-värdet i de tre sista 
regressionstesten är emellan 0,663–0,700 och därför förkastas också den andra 
hypotesen.  
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Studiens tredje och därmed även sista hypotes förutspår att företagets risk påverkar 
revisionsuppdragets varaktighet med en förväntan att högre risk leder till kortare 
varaktighet. Variabeln ’LEVERAGE’ är med i alla regressionstesten som utförs där dess 
Beta värde enligt förväntningarna är negativ i de tre första regressionerna. Effekten 
variabeln har på den beroende variabeln är dock inte hög i en endaste regression. 
Variabeln visade statistiskt signifikanta resultat på en 90% nivå i den tredje regressionen 
dock efter exkludering av uteliggare steg p-värden till emellan 0,779 och 0,999 i 
regressionstesten 4–6. Med andra ord antas resultatet från den tredje regressionen ha 
varit förvrängt eftersom utfallen betydligt förändrades efter exkluderingen av uteliggare. 
Därmed förkastas även den tredje hypotesen.  

 

6.4 Avhandlingens validitet och reliabilitet 

Då det utförs undersökningar är forskningens validitet och reliabilitet något som bör tas 
i betraktande. Validitet innebär att det data som insamlats i verkligheten mäter det som 
det skall mäta, med andra ord avser validitet giltigheten med undersökningen. 
Reliabilitet innebär o sin sida ifall observationerna och resultaten i undersökningen är 
konsistenta det vill säga att resultaten förblir de samma även vid upprepning av testen. 
Reliabilitet avser således undersökningens tillförlitlighet. (Field, 2009; Ghauri & 
Grønhaug, 2010; Bryman & Bell, 2015) 

Metoden som använts är motiverad då förutsättningarna för att använda sig av 
regressionsanalys har uppfyllts och kontrollerats för med olika test. Baserat på Pearsons 
korrelationsmatris och VIF-metoden kan exempelvis nämnas att avhandlingens 
variabler inte lider av multikollinearitet. Avhandlingens variabler är även baserade på 
sådana som tidigare studier använt i sig av. Avhandlingens syfte som var att undersöka 
om företagets storlek, lönsamhet och risk påverkar revisionsuppdragets varaktighet i 
Finland har även besvarats i undersökningen. Utgående ifrån ovan nämna argument 
anses avhandlingens validitet vara bra.  

Avhandlingens reliabilitet anses även vara bra. Datainsamlingsprocessen har gjorts med 
omsorg och har beskrivits detaljerat i kapitel 4. Data har samlats in från företagens 
finansiella rapporter och revisionsberättelser vilka kan anses innehålla korrekt 
information och vara av hög kvalitet. Data som insamlats till avhandlingen betraktas 
vara tillförlitligt och ifall någon annan skulle utföra samma undersökning med samma 
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data skulle resultaten högst sannolikt vara lika. Det bör dock påpekas att data har 
insamlats för hand och mänskliga fel kan förekomma vid en dylik process.  

 
6.5 Avhandlingens internationella relevans  

Resultatet från avhandlingens regressionstest antyder att företagets storlek, lönsamhet 
och risk inte påverkar revisionsuppdragets varaktighet för börsbolag i Finland. Det har 
ovan i avhandlingen argumenterats för detta påstående dock som en kort upprepning är 
det på basen av att avhandlingens resultat inte visar statistiskt signifikanta resultat som 
skulle tyda på att variablerna skulle påverka revisionsuppdragets varaktighet. Av de 127 
börsbolag på Helsingforsbörsen på Nasdaqs excel-lista är 119 inkluderade i 
avhandlingens sampel. Eftersom en så stor andel av börsbolagen i Finland är 
inkluderade i samplet anses resultaten vara representativa för populationen.  

Det går ytterligare att påstå att avhandlingens resultat är representativt för länder med 
liknande kultur som Finlands. Sådana länder där exempelvis Big 4 revisionsbolagen 
också dominerar revisionen av börsbolag. Exempel på en dylik marknad är Sverige.  

Vad gäller internationell relevans av avhandlingens resultat kan det hävdas att resultaten 
kan vara representativa för även andra europeiska länder. Varför detta antagande tas är 
eftersom Europeiska Unionens förordning om särskilda krav avseende lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse nyligen trätt i kraft och har inverkningar för de 
flesta börsbolagen för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2017. En förordning är bindande 
för alla Europeiska Unionens medlemsländer och skall tillämpas till sin helhet vilket 
betyder att samma förordning som har inverkningar på börsbolagen i Finland också har 
inverkningar på börsbolag i övriga medlemsländer.  
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7 AVSLUTNING 

Revision har länge varit ett ämne som är av intresse för forskare. Revisionen har en viktig 
roll i samhället och dess syfte är att öka tillförlitligheten på företagens finansiella 
rapporter. Revisorernas oberoende är ett debatterat ämne och skandaler som bland 
annat Enron i början av 2000-talet samt den finansiella krisen kring 2008 har lyft fram 
ämnet om och om igen. Revisorernas oberoende är fundamentalt för att revisionen skall 
kunna uppnå sitt syfte. I syfte att öka på tillförlitligheten i revisionsbranschen har det 
sedan Enron skandalen skett flera revisionsreformer.  

Den senaste revisionsreformen som berör Finland och övriga medlemsländer i 
Europeiska Unionen ikraftträdde 17.6.2016. Den väsentligaste reformen för denna 
avhandling har varit förordningen om särskilda krav avseende lagstadgad revision av 
företag av allmänt intresse som har haft inverkningar för de flesta börsbolag för den 
gångna räkenskapsperioden 1.1-31.12.2017. Förordningen har exempelvis medfört att 
revisionsbolagen är tvungna att i revisionsberättelserna uppge hur länge 
revisionsuppdraget under en sammanhängande period har varat inklusive tidigare 
förlängningar och nyval av revisionsbolaget. Reformen har även medfört en längsta 
möjlig varaktighet för revisionsuppdraget som är 20 år och det kommer att ha stora 
inverkningar på flera börsbolag och även för revisionsbolag. I Finland har exempelvis 
Kone reviderats i 61 år av PWC, Finnair i 53 år av PWC samt Fiskars i 50 år av KPMG 
dylika längder på revisionsuppdraget kommer inte längre att vara möjligt. Inom de 
kommande åren kommer det att ske en hel del offentliga anbudsprocesser av 
revisionsuppdrag vilket medför att revisionsmarknaden kommer att uppleva en 
förändring. Tidigare forskningar har argumenterat att längre varaktighet på 
revisionsuppdraget mera sannolikt leder till att revisorerna tappar sitt oberoende 
(Sinason et al., 2001). Det återstår således att se ifall reformen kommer att medföra 
positiva förändringar på revisorernas oberoende. 

Syftet med denna avhandling har varit att undersöka om företagets storlek, lönsamhet 
och risk påverkar revisionsuppdragets varaktighet för börsbolag i Finland. 
Undersökningen motiverades genom att det enligt skribentens uppfattning inte gjorts 
dylika studier i en finsk omgivning. Således kontribuerar avhandlingen till den 
existerande litteraturen med resultat från Finland. Ytterligare har den europeiska 
revisionsreformen medfört att informationen om uppdragets varaktighet går att plockas 
direkt ur företagens revisionsberättelser. Ovan nämna orsak medför att tidigare 
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undersökningar inte har kunnat samla lika exakt information på ett dylikt sätt vilket även 
gör denna studie befogad.  

Avhandlingens sampel bestod av 119 börsbolag och undersökningen gjordes med en 
multipel linjär regressionsanalys och data till studien har samlats från företagens 
finansiella rapporter och revisionsberättelser. Utöver regressionstesten utfördes även 
korrelationsanalys och VIF-test för att kontrollera för multikollinearitet, ingen 
multikollinearitet var närvarande. Avhandlingens beroende variabel var 
revisionsuppdragets varaktighet och oberoende variablerna var företagets storlek, 
lönsamhet och risk. Det valdes att undersöka företagets storlek mätt som dess totala 
tillgångar, totala omsättning och medeltalet på totala antalet anställda, företagets 
lönsamhet mätt som ROA och företagets risk mätt som dess skuldsättningsgrad. 
Därutöver inkluderades dummyvariabler som kontrollerade för företagets bransch samt 
ifall revisionen är gjord av ett Big 4 revisionsbolag eller inte. 

Vid en tillbakablick till avhandlingens syfte vilket var att undersöka ifall företagets 
storlek, lönsamhet och risk påverkar revisionsuppdragets varaktighet för börsbolag i 
Finland ses det att avhandlingen har gett svar på frågan. Avhandlingens hypoteser var 
tre stycken och de förkastades genom icke-signifikanta resultat. Således, eftersom 
resultaten inte kunde uppvisa signifikanta samband emellan den beroende variabeln och 
de oberoende variablerna kan det konstateras att revisionsuppdragets varaktighet för 
börsbolag i Finland inte påverkas av företagets storlek, lönsamhet och risk.  

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning  

Fortsatta forskningar i ämnet kunde göra undersökningen mera omfattande med att 
exempelvis inkludera flera länder i undersökningen som Sverige eller också hela Norden. 
Med en mera omfattande undersökning skulle resultaten möjligtvis visa signifikanta 
samband och ytterligare skulle en jämförelse emellan länderna kunna göras. 
Omfattningen av studien kunde även ske i form av att inkludera flera oberoende 
variabler i undersökningen för att se ifall de påverkar revisionsuppdragets varaktighet. 
Exempel på övriga variabler som kunde inkluderas är bolagsstyrelsen, företagets 
komplexitet, form av uttalande samt revisionsarvoden. Fortsatta forskningar skulle även 
kunna undersöka varför resultaten emellan olika länder varierar en hel del och möjligtvis 
inkludera några kulturella och beteendemässiga faktorer i undersökningen. 
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Ytterligare, kunde en undersökning göras efter några år med syfte att se hurudan effekt 
europeiska revisionsreformen har haft på revisionsuppdragets varaktighet och byte av 
revisionsbolag. En dylik studie skulle också kunna inkludera övriga variabler för att 
exempelvis kontrollera för ifall antalet modifierade uttalanden ökat och även ifall det 
skett förändringar i revisorernas oberoende. I en sådan studie skulle en tillbakablick till 
det obligatoriska rotationskravets motståndares och förespråkares argument kunna 
göras i syfte att se ifall följderna har varit såsom de påstått.  
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