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Sammanfattning 
 
Till följd av internationella företags- och revisionsskandaler har allmänhetens syn på 
finansiell information överlag och i synnerhet revisionsprofessionen kraftigt försämrats. 
Trots att långt ifrån allt ansvar ligger på utförd revision, leder brottsmisstankar mot 
revisorn till ifrågasättande av dennes tillförlitlighet. För att återvinna allmänheten och 
särskilt kapitalmarknadens förtroende har kraven på revision därför succesivt ökat. De 
nya lagarna motiveras med att de ska öka revisorns oberoende och på så sätt 
revisionskvaliteten samt revisorernas trovärdighet som kvalitetssäkrare av finansiell 
information. Utifrån denna bakgrund har tidigare studier undersökt sambandet mellan 
redovisningsinformation och upplevd revisionskvalitet, där hög revisionskvalitet 
förväntas stärka informationens trovärdighet. Forskningsresultaten har dock främst 
genomförts i utlandet samt kommit fram till motstridiga resultat. 
 
Med förtroende som utgångspunkt, har ytterligare en aspekt av revisionskvalitet 
definierats, nämligen upplevd eller uppfattad revisionskvalitet. Uppfattad 
revisionskvalitet separeras från faktisk revisionskvalitet och avser kapitalmarknadens 
upplevda tillförlitlighet till finansiella rapporter. I likhet med tidigare studier används i 
denna studie revisionsbyråns storlek, kontorets storlek där revisorn arbetar samt 
revisorsuppdragets längd för att förklara huruvida reviderade finansiella rapporter 
signalerar informationens trovärdighet. I enlighet med genomförd forskning förväntas 
hög revisionskvalitet stärka investerares tilltro till redovisningsinformation. Då den 
svenska aktiemarknaden ansetts vara ett outforskat område, väcktes vårt intresse av att 
studera sambandet mellan upplevd revisionskvalitet och hur finansiell information 
beroende på tillförlitligheten till revisorn värderas på den svenska aktiemarknaden.  
 
Vi undersöker detta med hjälp av ERC, som mäter en akties abnormala avkastning 
utifrån ett företags oväntade resultat, genom en eventstudie. Med utgångspunkt i den 
deduktiva ansatsen utvecklades hypoteser och förväntan om att hög upplevd 
revisionskvalitet påverkar ERC positivt. Upplevd revisionskvalitet förväntades i sin tur 
påverkas positivt av revisorns upplevda oberoende, kompetens och rykte. Då majoriteten 
av det empiriska materialet samlats in via databaser och sedan har testats med hjälp av 
statistiska verktyg är studien vidare av kvantitativt slag.  
 
Våra forskningsresultat blev dock inte signifikanta, utan samtliga hypoteser förkastades. 
Detta kan tolkas som att revisionen misslyckats med att uppfylla sitt syfte, vilket 
beskrivs vara att stärka den finansiella informationens trovärdighet. Sett utifrån en 
aktieägares perspektiv och denna studies resultat bidrar dock inte revisionsprofessionen 
med tillförlitlighet till investerare. Trots att inget statistiskt säkerställt signifikant 
samband påvisats anses vår forskning bidra med kunskap, då resultatet visar på att 
lagändringar inom området för revision inte på ett effektivt sätt lyckats stärka revisorns 
förtroendeingivande till externa intressenter och att ytterligare, eller mer effektiva, 
förändringar kan anses nödvändiga för att nyttan med revision och dess syfte ska 
uppfyllas.  
  



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................................. 1 
1.1 Problembakgrund ..................................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ................................................................................................................... 8 
1.3 Problemformulering ............................................................................................................... 10 
1.4 Syfte ....................................................................................................................................... 10 
1.5 Avgränsningar ........................................................................................................................ 10 
2. Vetenskaplig metod ............................................................................................... 11 
2.1 Förförståelse och ämnesval .................................................................................................... 11 
2.2 Studiens angreppsätt .............................................................................................................. 12 
2.3 Forskningsstrategi .................................................................................................................. 12 
2.4 Vetenskapssyn ........................................................................................................................ 13 
2.4 Ontologisk ståndpunkt ........................................................................................................... 14 
2.5 Perspektiv ............................................................................................................................... 14 
2.6 Litteratursökning .................................................................................................................... 14 
2.7 Källkritik ................................................................................................................................ 15 
3. Teori och tidigare forskning ................................................................................ 18 
3.1 Teori ....................................................................................................................................... 18 

3.1.1 Agentteorin ..................................................................................................................... 18 
3.1.2 Resultatmanipulering ..................................................................................................... 18 
3.1.3 Resultatkvalitet ............................................................................................................... 19 
3.1.4 Revisionskvalitet ............................................................................................................. 19 
3.1.5 Hur mäter man uppfattad revisionskvalitet? .................................................................. 20 
3.1.6 Effektiva marknadshypotesen ......................................................................................... 21 

3.2 Tidigare studier ...................................................................................................................... 22 
3.2.1 Revisionsbyråns storlek .................................................................................................. 22 
3.2.2 Kontorets storlek ............................................................................................................ 24 
3.2.3 Revisorsrotation ............................................................................................................. 25 

4. Praktisk metod ...................................................................................................... 27 
4.1 Övergripande tillvägagångssätt .............................................................................................. 27 
4.2 Eventstudie ............................................................................................................................. 27 
4.3 Val av händelse och eventfönster .......................................................................................... 28 
4.4 Datainsamlingsmetod och urval ............................................................................................. 29 

4.4.1 Beskrivning av datamaterialet ........................................................................................ 31 
4.4.2 Sammanställning och bortfall ......................................................................................... 33 

4.5 Variabler för revisionskvalitet ............................................................................................... 34 
4.5.1 Revisionsbyråns storlek (Big4) ....................................................................................... 35 
4.5.2 Kontorets storlek (Offsize) .............................................................................................. 35 
4.5.3 Revisorsuppdragets längd (Tenure) ............................................................................... 35 

4.6 Kontrollvariabler .................................................................................................................... 36 
4.6.1 Företagets storlek (Size) ................................................................................................. 36 
4.6.2 Företag som redovisat förlust (Loss) ............................................................................. 37 
4.6.3 Skuldsättningsgrad (Lev) ................................................................................................ 37 
4.6.4 Storlekskategorisering av företag (Large) ..................................................................... 37 

4.7 Beräkning av CAR och ERC ................................................................................................. 37 
4.7.1 Faktisk avkastning, !"# .................................................................................................. 38 
4.7.2 Förväntad avkastning, !$# ........................................................................................... 39 
4.7.3 Beräkning av oväntad vinst, %&"# ................................................................................. 39 

4.8 Modellspecifikation ............................................................................................................... 40 
5. Resultat .................................................................................................................. 41 
5.1 Deskriptiv statistik innan winsorizing ................................................................................... 41 



 
 

5.2 Deskriptiv statistik efter winsorizing ..................................................................................... 42 
5.3 Multipla linjära regressioner .................................................................................................. 45 

5.3.1 Regressioner ................................................................................................................... 45 
5.3.2 Sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och mått på revisionskvalitet ............... 46 
5.3.3 Sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och mått på revisionskvalitet för stora 
företag ...................................................................................................................................... 48 
5.3.4 Sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och mått på revisionskvalitet för små 
företag ...................................................................................................................................... 50 
5.3.5 Sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och mått på revisionskvalitet för Big4-
klienter ..................................................................................................................................... 52 
5.3.6 Sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och mått på revisionskvalitet för icke-
Big4-klienter ............................................................................................................................ 54 

5.4 Sammanfattning av resultaten ................................................................................................ 56 
6. Analys ..................................................................................................................... 57 
6.1 Inledande analys ..................................................................................................................... 57 
6.2 Revisionsbyråns storlek ......................................................................................................... 59 
6.3 Revisorsrotation ..................................................................................................................... 60 
6.4 Kontorets storlek .................................................................................................................... 61 
7. Slutsats och kontribution ..................................................................................... 62 
7.1 Slutsats ................................................................................................................................... 62 
7.2 Framtida forskning ................................................................................................................. 63 
7.3 Praktiskt och teoretiskt bidrag ............................................................................................... 64 
7.4 Etiska och samhällsenliga aspekter ........................................................................................ 64 
8. Sanningskriterier .................................................................................................. 66 
8.1 Validitet .................................................................................................................................. 66 
8.2 Reliabilitet .............................................................................................................................. 67 
8.3 Replikation ............................................................................................................................. 67 
Referenser ...................................................................................................................... 68 
 
Bilagor 
Appendix 1: Deskriptiv statistik innan winsorizing. 
Appendix 2: Deskriptiv statistik efter winsorizing.  
 
 



 
 

1 

1.!Inledning  

I studiens inledande kapitel presenteras bakgrunden till ämnesområdet och vad 
problemet består av tillsammans med en motivering till det valda ämnet, vilket leder 
fram till den huvudsakliga forskningsfrågan. Slutligen presenteras också studiens syfte 
och avgränsningar.   

1.1 Problembakgrund 
I spåret av flertalet internationella bolagsskandaler, där felaktigheter i räkenskaperna 
upptäckts och misstankar om brott riktats mot företaget i sig och huvudansvarig revisor, 
är det högst aktuellt i allmänhet att diskutera revisionskvalitet. Vid sådana händelser, 
skuldbeläggs dessutom ofta revisorer för att inte ha utfärdat någon varning och pekas i 
media ut som syndabock. Det är allmänt känt, att negativa händelser har ett högre 
nyhetsvärde än positiva, vilket kastat ljus över revisionsbranschen och revisorers 
misslyckanden. Det negativa rampljuset resulterade i allvarliga konsekvenser, då 
allmänhetens kraftigt försämrade syn på finansiell information överlag (Brewster, 2003, 
s. 289; Rogers et al., 2005, s. 159) och i synnerhet revisionsprofessionen framkallade en 
förtroendekris (Chen et al., 2005, s. 217; Humphrey et al., 2007, s. 150-151; Weirich & 
Rouse, 2003, s. 19). 
 
För att återvinna allmänheten och särskilt kapitalmarknadens förtroende har kraven på 
revision succesivt ökat. Debatter om förändringar som berör revisionsområdet har 
främst sin utgångspunkt i USA, men redovisningsfusk som är brottsligt och orimligt 
höga ersättningar ger effekt på den internationella utvecklingen och således även i 
Sverige (SOU 2004:47, s. 29). Inom ramarna för revision har också en harmonisering av 
regelverket länder sinsemellan skett (FAR, 2017, s. 8), där Sverige sedan 2004 följer det 
internationella regelverket International Standards on Auditing, ISA (FAR, 2017, s. 7). 
Ur ett samhällsenligt perspektiv är det av yttersta vikt med ett dynamiskt och 
värdeskapande näringsliv, som framförallt ingjuter allmänhetens förtroende (SOU 
2004:130, s. 2). Detta förutsätter att kapitalmarknaden fungerar tillfredsställande (SOU 
2004:130, s. 10), vilket i sin tur fordrar en välfungerande revisionsfunktion (Imhoff, 
2003, s. 117; Johansson et al., 2005, s. 11). Den tidigare finansmarknadsministern Peter 
Norman har tidigare uttryckt kopplingen mellan revision och näringslivet i ett citat som 
både fångar och understryker sambandets betydelse (Bursell & Neurath, 2010):   
 
 
 
 
Påståendet må vara i överkant, men visar samtidigt på att det under en längre tid 
onekligen funnits en medvetenhet kring ämnet och revisionsfunktionens betydelse för 
samhället i stort. Det belyser också en av revisionsprofessionens största utmaningar, 
nämligen att säkerställa och upprätthålla förtroendet för revision (Catasús, 2016; 
Johansson, 2016). Revisionens betydande roll som kontrollfunktion och 
övervakningsmekanism, eller med det sammanfattande ordet förtroendeingivare, går 
vidare inte att ta miste på utifrån FAR:s värdegrund, som är att ”skapa förtroende i 
näringsliv och samhälle, hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle 
samt att vara steget före – när förtroende räknas” (FAR, 2018).  
 

”Fungerar inte revisionsbranschen, då dör marknadsekonomin helt. Därför 
är det av speciell vikt att förtroendet finns.”  
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Generellt återfinns reglerna kring revision för svenska företag i Revisionslagen (SFS 
1999:1079). Dock, är lagen enligt 2 §, st. 1 (SFS 1999:1079) inte tillämplig på 
aktiebolag, för vilka revision istället regleras via kap. 9 aktiebolagslagen (SFS 
2005:551). Av 1 §, kap. 9 (SFS 2005:551) i aktiebolagslagen framgår att det 
lagstadgade kravet om revisionsplikt gäller för majoriteten av alla aktiebolag, vilket är 
fallet gällande aktiebolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad1 (SFS 
2005:551, 1b § kap. 9). För resterade aktiebolag utgår revisionsplikten ifrån ett antal 
storlekskrav, där bara de allra minsta2 ges möjlighet att avstå (SFS 2005:551, 1 § st. 3 
kap. 9).  
 
Vidare är alla svenska aktiebolag via bokföringslagen 1 §, kap. 6 (SFS 1999:1078) 
bundna att upprätta en årsredovisning. Undantaget gäller enbart för mindre aktiebolag, 
som tillåts upprätta ett årsbokslut3 (SFS 1999:1078, 3 § st. 1 kap. 6) eller ett förenklat 
årsbokslut4 (SFS 1999:1078, 3 § st. 2 kap. 6). Obeaktat hur den löpande redovisningen 
avslutas, syftar den externa redovisningen till att tillgodose företagets intressenter med 
information om ett företags finansiella ställning (Ax et al., 2005, s. 450; Edenhammar et 
al., 2013, s. 16; Nilsson, 2010, s. 18-19; Sundgren et al., 2009, s. 19). Finansiell 
information är med andra ord ett viktigt kommunikationsverktyg (Grönlund et al., 2013, 
s. 17; Healy & Palepu, 2001), där årsredovisningen i allra högsta grad fungerar som 
informationsbärare mellan företaget och dess intressenter (Adams & Frost, 2006, s. 288; 
Ditlevsen, 2012, s. 381; Pashalian & Crissy, 1950, s. 248). Årsredovisningen, som är 
den mest omfattande av samtliga finansiella rapporter, skall därför enligt 3 §, kap. 9 i 
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) granskas av en revisor.  
 
Aktiebolag har nämligen många olika aktörer, så kallade intressenter, som är 
intresserade av hur företaget sköts och hur det går. Beroende på vem intressenten är, har 
olika aspekter och egenskaper hos företaget varierande betydelse. För aktieägare, anses 
föga förvånande värdeutvecklingen på deras investering vara av högsta betydelse (Berk 
& DeMarzo, 2011, s. 13). I ett agent-principal förhållande är det dock inte bara 
aktieägarna (principialen) som önskar maximera sin egen vinst, utan även 
företagsledningen (agenten) (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Detta ger upphov till en 
intressekonflikt, eftersom företagsledningens och aktieägarnas intressen inte alltid ligger 
i linje (Demsetz, 1983, s. 375; Eisenhardt, 1989, s. 58; Jensen & Meckling, 1976, s. 
308).  
 
Detsamma gäller för revisionen, som också har olika intressenter (Wooten, 2003, s. 43) 
vilka styr vad som förväntas av revisionen och hur dess kvalitet uppfattas (Carcello et 
al., 1992, s. 2; Duff, 2004, s. 59-60; Warming-Rasmussen & Jensen, 1998, s. 77; 

                                                
1 Aktiehandel kan antingen bedrivas på en reglerad respektive oreglerad marknad. Generellt, benämns den 
reglerade marknaden även som börsen medan oreglerade marknader kallas för handelsplattformar eller 
MTF:er. Skillnaden dem emellan utgörs av skiftande lagstiftning, där en reglerad marknad kännetecknas 
av ett mer omfattande och strängare regelverk (Nasdaq OMX, 2018).  
2Aktiebolag som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren haft högst 3 anställda, en 
balansomslutning som understiger 1,5 miljoner kronor samt vars nettoomsättning inte överstigit 3 
miljoner kronor kan välja att avstå från revision (SFS 2005:551, 1 § kap. 9). 
3 Med mindre aktiebolag som tillåts upprätta ett årsbokslut avses bolag som inte uppfyller mer än ett av 
följande villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: medelantalet anställda uppgår till mer 
än 50, redovisad balansomslutning uppgår till mer än 40 miljoner kronor, redovisad nettoomsättning 
uppgår till mer än 80 miljoner kronor (SFS 1999:1078, 3 § 1 st kap. 6). 
4 Företag som normalt har en årlig nettoomsättning som understiger tre miljoner kronor tillåts upprätta ett 
förenklat årsbokslut (SFS 2010:1514, 3 § 2 st kap. 6). 
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Wooten, 2003, s. 48). Enligt Palmrose (1988, s. 56) uppnås kvalitet i revisionen genom 
revisorns förmåga att upptäcka väsentliga felaktigheter i ett företags räkenskaper, vilket 
bekräftas av Wooten (2003, s. 48) som också framhäver investerare och deras särskilda 
behov av finansiell information som går att lita på. Revision anses därför skydda 
aktieägarnas intressen från att företagsledningen i första hand prioriterar sin egen 
nyttomaximering (Gallegos, 2004, s. 37). Följaktligen, är kvaliteten på den lagstadgade 
revisionen av storartad betydelse och kan mer specifikt framförallt förse aktieägare med 
rimlig försäkran om att bokslutet5 är fritt från väsentliga felaktigheter.  
 
För att skapa tilltro till finansiella rapporter 6 är det övergripande syftet med revision att 
fastställa huruvida informationen utarbetats i enlighet med relevant lagstiftning (ISA 
200, 3 §) samt avger en korrekt och rättvisande bild av företagets finansiella ställning 
(FAR, 2017, s. 16-17; ISA 200, 11-12 §). Genom revision kan således kvaliteten på den 
information som tillhandahålls av externa intressenter stärkas samt redovisade siffrors 
trovärdighet öka (FAR, 2017, s. 35). Enligt Callen et al. (2013, s. 269) definieras 
redovisningskvalitet som finansiella rapporters förmåga att informera investerare om ett 
företags framtida kassaflöden, vilket följaktligen innebär att redovisning av låg kvalitet 
leder till osäkra aktievärderingar då det försvårar prognostisering av investeringens 
framtida avkastning (Callen et al., 2013, s. 269; Hail, 2013, s. 332). Ett annat centralt 
begrepp inom redovisning är värderelevans. När ett företags redovisade värde avspeglar 
aktiemarknadens värdering av företaget, har företagets verkliga värde reflekterats i 
redovisningen och därmed ansetts vara värderelevant (Bart et al., 2001, s. 80).  
 
I enlighet med årsredovisningslagen, hädanefter förkortad ÅRL, 1 §, kap. 2 (SFS 
1995:1554) skall årsredovisningen innehålla en balansräkning och resultaträkning med 
tillförande noter samt en förvaltningsberättelse. Av ÅRL 2 §, kap. 2 (SFS 1995:1554) 
framgår att årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med 
god redovisningssed. Årsredovisningen ska vidare upprättas som en helhet samt ge en 
rättvisande bild av företagets finansiella ställning (SFS 1995:1554, 3 § kap. 2). För att 
informationen ska vara användbar som besluts- och kontrollunderlag måste 
redovisningen vidare också uppfylla ett antal kvalitativa krav (Ekonomistyrningsverket, 
2002, s. 10 p. 29), med de primära egenskaperna relevans och tillförlitlighet (Barth et 
al., 2001, s. 80). Egenskaperna förutsätter att informationen i finansiella rapporter är 
relevant för beslutsunderlag (Dechow & Schrand, 2004, s. 8; Ekonomistyrningsverket, 
2002, s. 11 p. 31), genom att vara fri från felaktigheter och inte vinklad (Dechow & 
Schrand, 2004, s. 8), det vill säga informationen ska vara tillförlitlig 
(Ekonomistyrningsverket, 2002, s. 12 p. 36).  

                                                
5  Lagstadgad revision omfattar revision av årsredovisning eller årsbokslut samt koncernredovisning 
(FAR, 2017, s. 1330). I denna studie används årsredovisning eller bokslut både synonymt med varandra 
och med finansiella rapporter.  
6  Enligt FAR (2017, s. 12) utför revisorer olika bestyrkandeuppdrag i syfte att lämna ett uttalande. 
Utlåtandet bygger på de bevis som inhämtats (FAR, 2017, s. 20) och har för avsikt att stärka externa 
intressenters tilltro av underliggande granskningsobjekt (FAR, 2017, s. 12). Det underliggande 
granskningsobjektet kan vara av varierande art (FAR, 2017, s. 15) och omfatta allt från ekonomiska 
förhållanden till förhållanden av icke-ekonomisk karaktär (FAR, 2017, s. 18). I denna studie ligger fokus 
på bestyrkandeuppdrag av finansiella rapporter, vilket innefattar granskning av företags finansiella 
ställning, finansiella resultat och kassaflöden (FAR, 2017, s. 12). 
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I kontrast till detta, har det länge funnits en bild av finansiella rapporter som ett 
marknadsföringsverktyg (Frantz, 1950, s. 26), i syfte att förmedla en specifik bild av 
företaget (Beiswinger, 1979, s. 62; Clatworthy & Jones, 2003, s. 182; Ditlevsen, 2012, 
s. 382; Lee, 1994, s. 230). I den information som offentliggörs i finansiella rapporter har 
därför en tendens till att framhäva positiva aspekter ofta kunnat urskiljas (Bhana, 2009; 
Henry, 2008; Hildebrandt & Snyder, 1981; Rutherford, 2005). Utifrån ett agent-
principal-teoretiskt perspektiv, där intressenter har begränsad insyn i företagets 
verksamhet, återfinns emellertid inte möjligheten för intressenter att bedöma 
redovisningens kvalitet (Leuz et al., 2003, s. 526). Informationsasymmetri är ett 
fundamentalt problem inom bolagsstyrning som föreligger då styrningen är separerat 
från ägandet, vilket skapar obalans i tillgången till information (Eilifsen et al., 2009, s. 
6; Healy & Palepu, 2001). Detta, då företagsledningen (agenten) har tillgång till mer 
information om företaget än vad aktieägarna (principalen) har (Saam, 2007, s. 827). Att 
detta utgör ett problem beror på det faktum att intressenter, till följd av begränsad insyn 
i den dagliga verksamheten, förhindras från att direkt kontrollera företaget (Demsetz, 
1983, s. 375). Tyvärr, skapas därigenom en möjlighet för företagsledningen att förmedla 
önskvärd bild av företaget – en bild som inte nödvändigtvis överensstämmer med 
verkligheten (Healy & Wahlen, 1999).  
 
Enligt Healy & Wahlen (1999, s. 366) kan flexibiliteten i redovisningen utnyttjas till att 
dölja företagets verkliga prestation, för att påverka bilden av företaget i önskvärd 
riktning. Genom att manipulera redovisningen kan således företagsledningen, via 
informationen i finansiella rapporter, måla upp önskad bild av företagets prestation. 
Men då önskvärd bild inte nödvändigtvis överensstämmer med företagets rättvisande 
bild, vilseleder resultatmanipulering företagets intressenter (Healy & Wahlen, 1999, s. 
368). Enligt Bauwhede & Willekens (2004, s. 506) kan resultatmanipulering göras i 
syfte att antingen öka respektive minska företagets redovisade resultat. Vinstökande 
resultatmanipulering leder till att företagets resultat förskönas, medan en 
vinstminskande manipulering resulterar i det motsatta. Eftersom all 
resultatmanipulering leder till att finansiella rapporters redovisningskvalitet försämras 
(Chi & Huang, 2005; Dechow & Schrand, 2004, s. 37; Johnson et al., 2002; Leuz et al., 
2003; Myers et al., 2003), är både en förskönad- och försvagad bild av företagets 
verkliga ställning alltid ovälkommen bland intressenter (Bauwhede & Willekens, 2004, 
s. 506). Med detta uppstår ett behov av att informationen kvalitetssäkras (Chow, 1982; 
Svanström, 2008) och att revisorn i sin bedömning agerar oberoende (Chi et al., 2005, s. 
65). 
 
I utgångspunkt från antagandet om att företagsledningen drivs av att maximera sin egen 
nytta och opportunism (Jensen & Meckling, 1976) samt att informationsasymmetri 
föreligger (Healy & Palepu, 2001), kan revison därför anses vara lika självklart som det 
är nödvändigt. Med hjälp av revision uppnås en funktionell relation mellan 
företagsledningen (agenten) och aktieägare (principalen), då företagsledningen i den 
bästa av världar varken kan utnyttja sin maktposition eller sitt informationsövertag till 

”High-quality financial reporting is perhaps the most important thing we can 
expect from companies. For investors to make good decisions – whether those 
investors are buying stocks or bonds or making private investments – they need 
to know the truth. And we think that when information is as clear as possible 
and is reported as frequently as makes sense, investors can do their jobs as best 
as they can.” (Kieso et al., 2003, s. 1512). 
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egen vinning (Collis, 2010, s. 219; Jensen & Meckling, 1976). Detta förutsätter dock att 
revisorn anmärker då redovisningen innehåller felaktigheter eller är missvisande. 
Återigen, kan vikten av att revisorn agerar oberoende understrykas (Watts & 
Zimmerman, 1983, s. 615), då hög revisionskvalitet förutsätter ett oberoende 
ställningstagande (Watts & Zimmerman, 1983, s. 625). Då övervakningen fungerar, 
reducerar revision informationsasymmetrin (Collis, 2010, s. 319; Watts & Zimmerman, 
1983, s. 613) och sålunda även agentkostnaderna (Chow, 1982, s. 387; Jensen & 
Meckling, 1976, s. 308; Watts & Zimmerman, 1983, s. 615), givet att revisorn av 
marknaden uppfattas ha agerat oberoende (Watts & Zimmerman, 1983, s. 615). 
Konventionellt, kan revisorns övervakning också minska den risk och osäkerhet som 
förenas med att investera i aktier, utan att som aktieägare ha direkt insyn i företaget 
(Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Utöver att verifiera räkenskaperna, ingår det därför i 
revisionsprofessionen också att granska företagsledningens förvaltning. I 
aktiebolagslagen (SFS 2005:551, 3 §) specificeras revisorns uppgifter till att omfatta 
följande: 

 
Samtidigt som investerare är i behov av redovisningsinformation för att uppskatta en 
investerings avkastning (Krishnan & Largay, 2000, s. 216), är företag beroende av 
investerare i form av kapitaltillskott (Jawahar & McLaughlin, 2001, s. 406). Aktieägare 
och potentiella aktieägare anses därför vara en av den finansiella rapporteringens 
viktigaste intressenter (Hamberg, 2004, s. 71), trots att det inom ramarna för 
intressentmodellen ofta poängteras att informationen inte enbart bör utformas i enlighet 
med investerarnas behov (Carrol & Buchholtz, 2003, s. 71). Sett ur ett 
aktieägarperspektiv faller det sig dock naturligt att prioritera ägarnas önskemål, då 
aktieägarna innehar förmågan att påverka företagets framtid (Meyer & De Wit, 1998, s. 
807). Hur aktieägarnas investeringar utvecklar sig beror enligt Berk & DeMarzo (2011, 
s. 252) både på aktiekursens utveckling och utdelningsnivån, vilka framförallt baseras 
på företagets prestation, eller närmare bestämt den vinst som företaget gör (Ryan & 
Buchholtz, 2001, s. 182). Information om företagets vinst erhålls via ett företags 
finansiella rapport, varför offentliggörandet av finansiell information således leder till 
att marknaden justerar aktiepriset i linje med det nya beslutsunderlaget (Ball & Kothari, 
1991; Beaver, 1968; Fama et al., 1969):  
 
 
 
 
 
 

Företag strävar därför ständigt efter att vara vinstdrivande och enligt Friedman (1970) 
har företag bara ett ansvar, att tillfredsställa aktieägarnas behov genom att 
vinstmaximera deras värde. För aktieägare framhåller Dye (1993, s. 889) två 
värdeskapande roller med revision, dels revisorers informationsroll och dels revisorers 
försäkrande roll. En tydlig koppling kan dras mellan informationsrollen och 
lagstiftningen kring revisionsplikt, som ämnar till att säkerställa att en viss grad av 

”Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 
och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska utföras med 
professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver.” 
 

“Financial reporting is the beginning of every decision that we make in terms 
of capital. I’m punching out 10-Ks and 10-Qs every single day. We look at the 
numbers and try to evaluate the quality of the financial reporting, and then we 
try to figure out what that means for the bonds and stocks that we’re looking at, 
and thinking of either buying or selling.” (Kieso et al., 2003, s. 1512).  
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ekonomisk information sprids till externa intressenter (Svanström, 2008, s. 4). Med 
andra ord syftar informationsrollen till att offentliggöra finansiell information, medan 
den försäkrande rollen bidrar till att stärka informationens tillförlitlighet (Dye, 1993, s. 
889). Vidare menar Myers et al. (2003, s. 780) att en slutsats om revisionens kvalitet 
kan dras av redovisningens kvalitet, då hög redovisningskvalitet leder till hög 
revisionskvalitet. Kopplingen mellan kvaliteten på redovisat resultat och revisorns 
kvalitetssäkring är således högst relevant utifrån en investerares synvinkel, då det är den 
sammantagna kvaliteten som påverkar ett företags värde och följaktligen investeringens 
avkastning.  

Dock, är det redovisningens funktion som viktigt kommunikationsverktyg i 
kombination med dess användningsområde som beslutsunderlag tillsammans med det 
faktum att ny information påverkar aktiekursen som skapar incitament för 
företagsledningen att påverka företagets redovisning och därigenom aktiekursen via 
opportunistiska gärningar (Healy & Wahlen, 1999). I ett idealt investeringsklimat, där 
marknaden anses vara effektiv, avspeglas nämligen all tillgänglig information om ett 
företag i dess aktiekurs (Fama, 1970, s. 383). Då revisionskvalitet förväntas stärka 
finansiell informations trovärdighet, har flertalet tidigare studier undersökt hur ökad 
tillförlitlighet till finansiella rapporter påverkar aktiemarknaden. Många gånger, 
används earnings response coefficient (ERC) som mått på relationen mellan oväntat 
resultat och abnormal avkastning för att bedöma förhållandet mellan finansiell 
rapportering och aktiekursen, där hög revisionskvalitet förväntas resultera i högre ERC 
(Dechow et al., 2010, s. 368). Detta, då hög revisionskvalitet påverkar redovisningens 
kvalitet positivt (DeFond & Zhang, 2014, s. 281).  

Att definiera revisionskvalitet är rätt problematiskt, då revisionen som tidigare nämnts 
har olika betydelse för olika aktörer (Wooten, 2003, s. 43). Den klassiska och mest 
citerade definitionen är den av DeAngelo (1981, s. 186), som menar på att revisionens 
kvalitet beror på revisorns sannolikhet att: (1) upptäcka eventuella felaktigheter i 
klientens räkenskaper och (2) rapportera om upptäckta felaktigheter. Sannolikheten för 
att revisorn upptäcker felaktigheter beror bland annat på revisorns kompetens och 
granskningens omfattning, medan sannolikheten för att revisorn rapporterar om 
upptäckta felaktigheter beror på dennes oberoende i förhållande till klienten (DeAngelo, 
1981, s. 186).  

Enligt DeFond & Zhang (2014, s. 280) anses dock inte denna definition vara tillräcklig 
för att förklara revisionskvalitet, då definitionen i allt för stor utsträckning begränsar 
revisorns skyldigheter. Istället, argumenterar författarna för att revisionskvalitet bör 
definieras som revisorns försäkran om att den redovisade informationen, på ett 
rättvisande sätt, återspeglar företagets ekonomiska ställning (DeFond & Zhang, 2014, s. 
281). Då ERC mäter omfattningen av aktiemarknadens reaktion i förhållande till 
vinstöverraskningar (Dechow et al., 2010, s. 367), där investerarnas svar på en 
vinstöverraskning beror på resultatinformationens trovärdighet och som i sin tur beror 
på graden av upplevd revisionskvalitet (Dechow et al., 2010, s. 368), har vi i denna 
studie valt att följa definitionen av DeFond & Zhang (2014, s. 281) och som även 
används i Dechow et al. (2010, s. 344).  

Med tanke på det regelverk och den normgivning, vilka presenterats ovan, som omger 
redovisning och revisorns roll som kontroll- och övervakningsmekanism, tordes det väl 
vara självklart att årsredovisningen avspeglar en rättvisande bild av företagets 
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finansiella ställning? Trots detta, kom Enrons konkursbegäran som en chock. I flera års 
tid lyckades företaget dölja deras svaga ekonomi genom att manipulera redovisningen, 
vilket fick aktörerna på aktiemarknaden att missa, eller välja att ignorera, de röda 
varningsflaggorna. Fallet Enron brukar beskrivas som den skandal som fått störst 
konsekvenser runt om i hela världen och det som gjorde fallet än mer intressant var att 
ansvarig revisor inte haft några invändningar kring företagets räkenskaper. Senare 
avslöjades dessutom att revisorerna från den ansedda revisionsbyrån Arthur Andersen 
hjälpt Enron att vilseleda intressenterna, då en mängd dokument förstörts för att 
undanröja bevis. Bristerna i revisionens utförande fick stark inverkan på förtroendet för 
revisionsbranschen, likväl som på aktiekursen (Wall, 2013). I samband med att 
redovisningsfelaktigheterna blev kända, reagerade marknaden med att halvera företagets 
aktiekurs och på nio månader sjönk aktiekursen från att ha noterat sitt högsta värde på 
90 dollar till 0,26 dollar per aktie (Healy & Palepu, 2003, s. 12). Totalt, förlorade 
aktieägarna mer än 60 miljarder dollar innan företaget till slut kollapsade fullständigt 
(Wall, 2013). Efter detta, infördes obligatorisk revisorsrotation, i syfte att stärka 
revisorns oberoende och återvinna kapitalmarknadens förtroende (Orin, 2008, s. 141-
144). Genom att införa en tidsgräns för hur länge en revisor får ha samma 
revisionsuppdrag, minskar risken för att revisorns förhållande till klienten skall övergå 
från affärs- till vänskapsrelation och därmed påverka revisorns agerande.  

Sverige är inget undantag, då det även här förekommit ett flertal företagsskandaler där 
revisorns granskning kraftigt ifrågasatts. En av landets mest uppmärksammade 
skandaler, som efter avslöjandet att högt uppsatta chefer tagit ut stora summor i bonus 
samt lyxrenoverat sina lägenheter på bekostnad av bolaget, är den så kallade 
Skandiaskandalen (Expressen, 2006). De höga bonusutbetalningarna och kostnaderna 
syntes dock inte i företagets redovisning, då dessa kostnader systematiskt dolts. Då 
ingen anmärkning utfärdats, kom revisorerna att anklagas för att inte ha agerat korrekt 
(SVT, 2004). En annan stor skandal som fått mycket uppmärksamhet i media orsakades 
av Eniro, där ledningen genomfört förändringar i företagets intäktsredovisning och på 
ett felaktigt sätt periodiserat intäkter vilket gav utfall på företagets resultat. Genom att 
redovisa annonsintäkter i samband med att de såldes, istället för som tidigare då de 
delats upp på tolv månader utan att anmäla detta, ökade företagets resultat synnerligen 
kraftigt (Hellekant & Hedelius, 2014). Samma dag som detta upptäcktes, sjönk 
aktiekursen med som mest 36 % (Petersson, 2014). Att företagets revisorer inte 
informerade marknaden om förändringen på hur intäkter redovisades fick stor kritik och 
ledde till granskning av Revisorsnämnden (Hellekant & Hedelius, 2014).  

Vi kan inte heller låta bli att redogöra för ett annat uppmärksammat fall, nämligen 
företaget Prosolvias resa, från att ha ansetts bli Sveriges nya stora IT-bolag, gå till 
världshistorien som en uppblåst redovisningsskandal. Förväntningarna på företaget var 
stora, vilket fick effekt på aktiekursen som steg kraftigt. För dem som köpte aktien på 
toppen, blev det dock ingen trevlig resa ner mot botten. Intäkterna, som drivit upp 
företagets aktiekurs, visade sig nämligen vara rejält uppblåsta. Omsättningen 
redovisades till 434 miljoner kronor i företagets årsredovisning, att jämföra mot verklig 
omsättning som i själva fallet uppgick till 277 miljoner kronor. Detta fick givetvis 
företagets resultat att öka och inte bara det, bakom uppblåsningen som innebar att 
redovisad vinst uppgick till 80 miljoner kronor dolde sig en förlust på hela 62 miljoner 
kronor (Karlberg, 2003).  
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1.2 Problemdiskussion  
Som illustrerats i bakgrunden till ämnesområdet, kan brister i revisorns arbete orsaka 
betydande ekonomisk skada. För tydligt är, att investerarna i samband med omnämnda 
företagsskandaler, förlorade stora värden. Missvisande information i finansiella 
rapporter vilseleder intressenter genom att förmedla en felaktig bild av företagets 
verkliga ställning (Healy & Wahlen, 1999, s. 368). I slutändan är årliga rapporter ett 
kommunikationsverktyg (Bartlett & Chandler, 1997, s. 247; Frantz, 1950, s. 26), där 
vald information med avsikt att influera mottagaren, presenteras utifrån en särskild 
synvinkel (Bartlett & Chandler, 1997, s. 258; Clatworthy & Jones, 2003, s. 182; Neu et 
al., 1998, s. 279; Stanton & Stanton, 2002, s. 478). Detta ställer i sin tur krav på att 
revisionen utförs med hög revisionskvalitet, för att säkerställa tillhandahållandet av 
relevant och tillförlitlig men också tidsenlig information (Imhoff, 2003, s. 117). 
 
Med anledning av att de som drabbas i första hand utgörs av intressenter med ett 
ekonomiskt förhållande till företaget, har den kritik som riktas mot revisorer initialt ofta 
kommit från investerare. Kritiken har berört revisionsfunktionens oförmåga att som 
oberoende tredje part kvalitetssäkra finansiell information innan offentliggörandet 
(Gavious, 2007, s. 452; Halling, 2013). Att dessa så kallade skandaler dessutom, med 
regelbundna mellanrum, nästintill kommit på löpande band har vidare inte påverkat 
förtroendet för revisonsprofessionen i sig eller enskilda revisorer positivt (Edling, 
2002). De allra mest kritiska har frågat sig huruvida dessa företagsskandaler och ibland 
även kollapser, i slutändan är en konsekvens av dålig revisionskvalitet? Detta, då 
revisor förväntas anmärka och varna om felaktigheter i tid (Sikka et al., 1998, s. 299). 
Med hög kvalitet i revisionens utförande är det möjligt att dessa företagskollapser hade 
kunnat förhindras. Om inte, hade aktieägarna åtminstone varnats i tid och sålunda 
besparats från att måsta se sitt investerade kapital gå upp i rök och försvinna 
tillsammans med företaget.  
 
Å andra sidan, menar FARs generalsekreterare Dan Brännström på att kritiken mot 
revisionsbranschen till viss del är obefogad och att en stor del av problematiken ligger i 
intressenternas höga förväntningar på revisionen (Halling, 2013). Trots att 
förväntningarna på revision må vara högt ställda, vilket ger upphov till ett 
förväntningsgap, leder ovan nämnda företagsskandaler till ifrågasättande av 
revisorernas tillförlitlighet (Rezaee, 2004, s. 134; Ruhnke & Schmidt, 2014, s. 573; 
Sikka et al., 1998, s. 299). Vi ställde oss därför frågan – har förtroendet för revision 
reducerats i samma utsträckning som media ger sken av? För utan intressenternas 
förtroende, har revisionsbranschen inget att erbjuda (Boland, 1982).  
 
Det är därför som en stor del av revisorernas arbete går ut på att skapa just förtroende 
(Copeland, 2005), då revisionsbranschens överlevnad och framgång kan anses ligga i 
händerna på dess förmåga att skapa tillit (Boland, 1982). Brist på oberoende, vilket 
påverkar revisionskvaliteten och förtroendet för revisorn negativt, har ofta kunnat 
urskiljas i nya regleringars förarbeten och förslag som motivering till att en förändring 
bör genomföras (Ye et al., 2011, s. 121). Ett huvudproblem inom ramarna för revisorns 
oberoende har ansetts vara att samma revisor tidigare tilläts revidera ett och samma 
företag i flera decennier. Utmärker sig gör också aktiemarknaden, då den skada som 
brister i revisorns agerande orsakat aktiemarknaden och i synnerhet aktieägare ofta 
poängteras (Svanström, 2008, s. 70). Brist på oberoende hotar förtroendet, som i sin tur 
också utmärkt sig som argument för lagstiftning- eller förändringsförslag.  Betydelsen 
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av att återvinna förtroendet för revisorer och den finansiella rapporteringen har således 
föranlett många av de förändringar som skett inom branschen.  
 
Med förtroende som utgångspunkt, har ytterligare en aspekt av revisionskvalitet 
definierats, nämligen upplevd eller uppfattad revisionskvalitet. Uppfattad 
revisionskvalitet separeras från faktisk revisionskvalitet och avser kapitalmarknadens 
upplevda tillförlitlighet till finansiella rapporter, oavsett redovisningen- och revisionens 
faktiska kvalitet (Lowensohn et al., 2007). Trots att upplevd revisionskvalitet inte är 
något nytt fenomen, har intresset för att studera detta succesivt vuxit. I 
överensstämmelse med DeAngelo (1981), kan revisorns rykte (upplevda 
revisionskvalitet) och revisorns övervakningsstyrka (faktiska revisionskvalitet) delas in 
i revisorns oberoende och kompetens, där revisorns rykte (övervakningsstyrka) är 
beroende av revisorns upplevda (faktiska) kompetens och upplevda (faktiska) 
oberoende. Fearnley & Beattie (2004, s. 121) går så långt till att argumentera för att 
bristen på upplevd revisonskvalitet ensamt är tillräckligt för att destabilisera 
kapitalmarknaderna, oavsett kvaliteten hos de finansiella rapporterna. Att revisorer 
spelar en kritisk och utmanade roll i att säkerställa trovärdigheten till finansiella 
rapporter går således inte att blunda för och visar på att nyttan av revision blir 
meningslös utan marknadens förtroende.   
 
Tidigare studier har därför flitigt studerat olika faktorer som påverkar hur revisionens 
kvalitet uppfattas positivt och identifierat flertalet. För att nämna några har forskning 
funnit belägg för att big-4 revisorer, revisorer med branschspecialisering, byrå- och 
revisorrotation, revisionskontorets storlek samt antalet revisorer påverkar uppfattad 
revisionskvalitet positivt. I tidigare studier, där ERC använts för att förklara hur 
skillnader i uppfattad revisionskvalitet påverkar aktiekursen genom att signalera 
informationens trovärdighet till marknaden, har ett positivt samband funnits. Teoh & 
Wong (1993) definierar högkvalitativa revisorer som en som stärker informationens 
trovärdighet och visade i sin studie på att ERC påverkas positivt av revisionsbyråns 
storlek. I Ghosh & Moon (2005) undersöktes längden på revisionsuppdraget och dess 
påverkan på hur revisionens kvalitet uppfattas, med samma slutsats. Dock, har 
resultaten i många studier där andra ersättningsvariabler för revisionskvalitet använts 
varit motstridiga. Dessutom, har den senaste tidens förändringar inom 
revisionsbranschen avseende dess struktur och regler väckt vårt intresse för att 
undersöka detta på den svenska marknaden.  
 
I FAR:s förtroendeundersökning som genomfördes 2017 angav 45 % av allmänheten att 
de har ganska eller mycket stort förtroende för revisorer och 20 % att de har ett ganska 
eller mycket litet förtroende (Lundbom & Eriksson Almgren, 2017, s. 30 ). Eftersom 
förtroende och trovärdighet har så framträdande roller, både utifrån 
revisionsprofessionens egna och aktörer på aktiemarknadens synvinkel, ämnar denna 
studie till att undersöka effekten av upplevd revisionskvalitets förtroendeingivande på 
den svenska aktiemarknadsreaktionen vid publicerandet av ny resultatinformation. 
Dagens aktiebolagsrevision är inte densamma som den för bara några år sedan, då 
branschen ständigt förändras, vilket gör revisionskvalitet till ett ständigt aktuellt ämne 
att undersöka. Till skillnad från FAR:s förtroendeundersökning och där just 
aktieägarnas förtroende för revision inte undersöks, har vi för avsikt att undersöka om 
förtroendet för revision rättfärdigar investerarnas beteende och således bidra till 
forskningen om den svenska aktiemarknadens faktiska förtroende för revision. Den 
föreslagna förklaringen är att upplevd revisionskvalitet har en positiv korrelation med 
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finansiell informations effekt på aktiekursen, då hög uppfattad revisionskvalitet 
signalerar informationens trovärdighet till aktiemarknaden. Men frågan kvarstår – är 
förtroendet för revision på den svenska marknaden högt?  

1.3 Problemformulering  
Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen utmynnar den övergripande 
frågeställningen i: 

Finns det ett samband mellan upplevd revisionskvalitet och aktiemarknadens värdering 
av finansiell information?  

1.4 Syfte 
Det primära syftet med denna studie är att, genom en eventstudie, studera hur den 
svenska aktiemarknaden reagerar på informationen i ett företags resultatmeddelande 
beroende på graden av upplevd revisionskvalitet. Studien syftar även till att jämföra den 
svenska marknadsreaktionen med tidigare forskningsresultat och på så sätt bidra till 
forskningen om revisionens roll som förtroendeingivare.  

1.5 Avgränsningar 
Författarna har valt att avgränsa undersökningen till att omfatta åren 2011 – 2015. 
Framförallt, har valet av tidsperiod styrts av datamaterialets tillgänglighet. Vi hade 
gärna önskat undersöka fram till och med år 2017, för vilken den senaste 
årsredovisningen finns att tillgå. Dock, var inte detta praktiskt möjligt då databasen som 
använts för att samla in information om revisionsbyrån och huvudansvarig revisor 
endast har information som sträcker sig från år 2014 och bakåt i tiden. Någon annan 
databas som kan erhålla denna information efter detta årtal har inte funnits. Vi skulle 
visserligen ha kunnat undersöka senare års årsredovisningar manuellt, men det hade 
krävt en tidsåtgång som bedömts ligga utanför denna studies ramar. Vidare ansågs fem 
år av data lämpligt för att få ett urval som är tillräckligt stort för att möjliggöra 
upptäckten av eventuella statistiska samband, samtidigt som tidsåtgången hålls på en 
realistisk nivå. Dessutom, minskar äldre data studiens aktualitet, då tyngdpunkten 
förskjuts bakåt i tiden. Detta var något författarna önskade undvika.  

I studien har vi valt att begränsa vår undersökning till publika företag och vidare 
avgränsat oss till att enbart studera aktiebolag noterade på följande listor: 
Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small Cap lista samt First North, Aktietorget och 
NGM. Dessa har valts ut med anledning av att vi är intresserade av att undersöka 
reaktionen på den svenska aktiemarknaden. Att vi har valt att avgränsa oss till Sverige 
motiveras av vår uppfattning att det faktiska förtroendet för revision är ett outforskat 
område, vi tror därmed att studien kan bidra med ytterligare information och föra 
diskussionen om förändringar som införts samt eventuellt nödvändiga åtgärder för att 
stärka förtroendet för revision vidare. Vi har vidare avgränsat oss till att enbart 
undersöka upplevd revisionskvalitets eventuella påverkan på aktiekursen. Detta, trots att 
upplevd revisionskvalitet förstås bara utgör en del av all den information som leder till 
ett investeringsbeslut. Denna begränsning har genomförts då det, med anledning av 
studiens omfattning, inte hade varit praktiskt genomförbart att undersöka alla 
kurspåverkande aspekter. Författarna är dock medvetna om att utelämnade variabler kan 
inverka på studiens resultat så att det blir snedvridet eller missvisande och väljer därför 
att redogöra för denna begränsning.   
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2.!Vetenskaplig metod 

I detta kapitel presenteras studiens utgångspunkter. Vi ger en redogörelse av vår 
förförståelse till ämnet och beskriver studiens angreppssätt, forskningsstrategi, 
vetenskapssyn, ontologiska ståndpunkt och perspektiv. Därtill erhålls utrymme för hur 
litteratursökningen i studien utförts och granskningens kritik.  

2.1 Förförståelse och ämnesval 
För att upprätthålla ett objektivt förhållningssätt och åstadkomma ett resultat som inte är 
snedvridet, är det viktigt att vara medveten om hur olika händelser och förkunskaper 
kan tänkas påverka studiens slutsatser. Samtidigt, är förförståelse ett kriterium som 
syftar till författarnas förmåga att uppfatta saker och ting rätt (Thurén, 2007, s. 60). 
Thurén (2007, s. 58) vidhåller att en individs verklighetsuppfattning både påverkas av 
tidigare erfarenheter och ens sinnen, vilket innebär att författarnas förförståelse ofta är 
den bakomliggande orsaken till att det sker missuppfattningar (Thuren, 2007, s. 60). 
Detta bekräftas av Bjereld et al. (2002, s. 14) som instämmer med Thurén och vidare 
menar på att forskare alltid, medvetet eller omedvetet, besitter förförståelse som 
kommer att påverka deras uppmärksamhet. Dock, menar Olsson & Sörensen (2011, s. 
101) att förförståelsen har högre påverkan vid tillämpandet av kvalitativ metod än vid 
kvantitativ metod, vilket är denna studies forskningsstrategi. Vidare, kan förförståelsen 
klassificeras in i förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse. Den förstnämnda 
avser förförståelse från praktiskt upplevda erfarenheter, medan den andra typen av 
förförståelse består av indirekt upplevda erfarenheter, så som erfarenheter från 
kurslitteratur (Johansson Lindfors, 1993, s. 76).  

Bägge författarna läser sista året på Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid 
Umeå Universitet och har förhoppningar om att snart fullborda en magisterexamen och 
då, efter snart fyra års studier, få titulera sig civilekonomer. Under vår tid som 
civilekonomstudenter har vi lärt oss otroligt mycket och därigenom erhållit 
grundläggande andrahandsförförståelse för ämnesvalet. Intresset för revision, även som 
ett potentiellt karriärsmål, har länge funnits där. Som inriktning har båda därför valt att 
fördjupa sig inom redovisning och revision, vilket gett oss en värdefull inblick i 
revisionsprofessionens värld. Utifrån denna grund, har andrahandsförförståelsen för 
ämnesvalet sedan utvecklats och succesivt vuxit allt eftersom studien fortskridit. 
Gemensamt för författarna är också tidigare arbetslivserfarenheter inom redovisning, 
däremot är det bara en av författarna som innehar praktiskt upplevda erfarenheter från 
revisionsbranschen och därmed vid studiens början besatt både förstahands- och 
andrahandsförförståelse. Författaren har tidigare praktiserat hos EY där hon var en del 
av deras revisionsteam. Således, erhölls en nära insyn i yrket och praktiska erfarenheter, 
vilket gav upphov till förstahandsförförståelse.  

Intresset för revision har vidare förstärks av uppdagade revisionsskandaler, som 
nästintill har kommit på löpande band. Dessutom är en välfungerande revision av stor 
vikt för flertalet företagsintressenter, vilket gör ämnesområdet både intressant och 
betydelsefullt. Att branschen är ständigt föränderlig och alltid kommer med nya 
utmaningar, förstärker detta ytterligare. Uppmärksamheten kring revision, framförallt 
vid så kallade revisionsmisslyckanden då intressenter inte varnats i tid, ges stort 
utrymme inom både media, lagstiftningen och bland allmänheten. Detta visar på att 
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revision, eller närmare revisionskvalitet, aldrig är ett ämne som går ur tiden utan är 
ständigt aktuellt att både diskutera, utforska och utveckla.  

Som tidigare nämnts, kommer vår första- och andrahandsförförståelse att påverka 
studiens uppfattningar och tolkning. Likväl som detta är viktigt för författarna att känna 
till vid studiens genomförande, bör också läsaren ta hänsyn till att betydelsefulla 
perspektiv på ämnet kan ha utelämnats och/eller missuppfattats. Denna risk är 
oundviklig, samtidigt som författarna vill poängtera att avsikten hela tiden har varit att 
hålla forskningsprocessen oberoende i förhållande till vår förförståelse och därigenom 
uppnå ett objektivt ställningstagande. För att lyckas med detta, har medvetenheten 
ansetts vara avgörande.   

2.2 Studiens angreppsätt  
Förhållandet mellan teori och praktik kan inom samhällsvetenskapliga studier ta sitt 
uttryck genom olika angreppssätt. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 31-35) finns det 
framförallt två förhållningssätt inom forskning att ta ställning till, nämligen induktion 
eller deduktion. Valet beror på studiens utformning, då skillnaden dem emellan utgörs 
av kopplingen mellan teori och studiens forskningsansats (Bryman & Bell, 2013, s. 34). 
I en induktiv studie börjar forskaren med att genomföra observationer för att samla in 
data, vilken används för att formulera hypoteser (Bryman & Bell, 2013, s. 34). Omvänt, 
börjar forskaren i en deduktiv studie med att samla in teori för att utifrån detta formulera 
hypoteser, vilka sedan testas empiriskt (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Hypoteserna ska 
enligt Bjereld et al. (2002, s. 89) vara logiskt deducerade samt empiriskt möjliga att 
pröva. Vidare går angreppssättet ut på att redovisa hur data för hypoteserna ska erhållas 
innan denna samlas in, för att sedan utifrån resultatet bekräfta eller förkasta hypoteserna 
(Bryman, 2011, s. 26).  
 
Eftersom vi i vår studie undersöker problemformuleringen med hjälp av befintlig 
forskning, där revisionskvalitet studeras med hjälp av ersättningsvariabler utifrån 
tidigare studier, är vår ansats av deduktiv karaktär. Förtydligat är hypoteserna 
deducerade utifrån befintlig teori och testas empiriskt. Vi kommer alltså att pröva om 
hypoteserna, som baseras på tidigare studiers resultat, ger en sann eller falsk bild av 
verkligheten. 

2.3 Forskningsstrategi 
Historiskt har valet av forskningsstrategi delats in i kvantitativ och kvalitativ metod, 
beroende på datamaterialets utformning. Enligt Jacobsen (2002, s. 38) beror metodvalet 
mer specifikt på om studiens datamaterial består av ord eller av siffror, där den 
kvantitativa forskningsstrategin lägger tonvikt på siffror medan en kvalitativ 
forskningsstrategi betonar ord (Bryman, 2011, s. 40). Skillnaden dem emellan består 
med andra ord av studiens behandling av data, vilket innebär att forskningsstrategierna 
använder sig av olika metodiska principer. Detta verifieras av Jacobsen (2002, s. 38), 
som menar på att en kvantitativ metod prövar verkligheten med hjälp av statistiska 
verktyg medan en kvalitativ metod genom, vanligtvis observationer eller intervjuer, 
ämnar förklara ett fenomen. Inom litteraturen skildras därför ofta den kvantitativa 
forskningsstrategin som teoriprövande och den kvalitativa som teorigenererande, men 
valet av forskningsstrategi behöver inte per automatik innebära att en teori antingen 
prövas eller genereras. Detta, då det även finns kvalitativa studier som är teoriprövande. 
Sålunda, skall strategiernas skillnader inte ses som orubbliga (Bryman, 2011, s. 41). 
Skildringen har också gett upphov till en tredje strategi, den så kallade 
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flermetodsforskningen, i ett försök att kombinera de båda forskningsstrategierna 
(Bryman, 2011, s. 43). 
 
Till följd av litteraturens tydliga gruppering, har ytterligare skillnader 
forskningsstrategierna emellan identifierats. Bryman (2011, s. 40) hävdar att den 
naturvetenskapliga modellens tillvägagångssätt, i synnerhet positivismen, införlivats i 
den kvantitativa forskningsstrategin. Motsatsen gäller för en kvalitativ 
forskningsstrategi, där det istället föredras ett tolkande synsätt (Bryman, 2011, s. 40-
41). Vad gäller den ontologiska inriktningen eftersträvas objektivism vid tillämpandet 
av den kvantitativa metoden medan den kvalitativa metoden är inriktad på 
konstruktionism (Bryman, 2011, s. 40).  
 

Tabell 1. Grundläggande skillnader mellan kvantitativ- och kvalitativ forskningsstrategi.  
Källa: Bryman & Bell (2013, s. 49). 

 
 Kvantitativ Kvalitativ 
Huvudsaklig inriktning när 
det gäller vilken roll teorin 
ska spela i relation till 
forskning 

Deduktiv, teoriprövning Induktiv, teorigenerering 

Kunskapsteoretisk 
inriktning 

Naturvetenskaplig modell, 
framför allt positivism 

Ett tolkande synsätt 

Ontologisk inriktning Objektivism Konstruktionism 
 
Med hänsyn till studiens problemformulering, kommer studiens datamaterial att bestå 
av siffror och behandlas med hjälp av en statistik mjukvara. Således, har den 
kvantitativa forskningsstrategin ansetts bäst lämpad för att besvara studiens syfte. 
Författarna är medvetna om att vår valda forskningsstrategi kan begränsa 
undersökningens flexibilitet (Jacobsen, 2002, s. 39), men å andra sidan möjliggör den 
kvantitativa forskningsstrategin användandet av ett större datamaterial. Ett större 
datamaterial är positivt då studien ämnar pröva en teori, vilket kräver en djupgående 
analys som i sin tur förutsätter att det finns tillgång till ett tillräckligt stort underlag att 
basera sina slutsatser på.  

2.4 Vetenskapssyn  
Med vetenskapssyn avses vad som kan och vad som, inom ett ämnesområde, ska 
betraktas som kunskap (Bryman, 2011, s. 29). Kunskap kan antingen härstamma från 
positivismen eller hermeneutiken (Johansson Lindfors, 1993, s. 37). Enligt Bryman 
(2011, s. 29-30) försöker en positivistisk vetenskapssyn studera den sociala verkligheten 
med hjälp av naturvetenskapliga metoder och kan vidare ses som förklarande (Bjereld et 
al., 2002, s. 71). Positivism innebär en filosofisk teori om att kunskap är fenomenalism 
och med detta menas att endast sådant som kan bekräftas via sinnena betraktas som 
kunskap (Bryman, 2011, s. 30). Vetenskapssynen inrymmer både deduktivism och 
induktivism, då positivismen menar att man utifrån teori deducerar hypoteser och 
uppnår kunskap genom att, utifrån ett resultat, skapa generaliserbara teorier. 
Hermeneutiken däremot, anser tillskillnad från positivismen att hänsyn måste tas till de 
skillnader som finns mellan människor och naturvetenskapliga studieobjekt. Synen 
fokuserar på handlingarnas bakomliggande faktorer och inrymmer på så sätt förståelse 
för mänskliga individers ageranden (Bryman, 2011, s. 32).  
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Studien har antagit en positivistisk vetenskapssyn, då författarna syftar till att undersöka 
huruvida det finns ett samband mellan upplevd revisionskvalitet och aktiemarknadens 
värdering av finansiell informations signalerade trovärdighet. För att tydliggöra valet av 
positivism, ämnar vi i denna studie inte att förklara de bakomliggande faktorerna till 
marknadens reaktion utan istället besvara om marknadsreaktionen skiljer sig åt 
beroende på graden av upplevd revisionskvalitet. Vetenskapssynen positivism har 
därför bedömts passa bra för att besvara studiens problemformulering.   

2.4 Ontologisk ståndpunkt 
Ontologi behandlar ”huruvida sociala entiteter kan eller ska uppfattas som objektiva 
enheter som besitter en för de sociala aktörerna yttre verklighet eller om de ska 
betraktas som konstruktioner som bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar” 
(Bryman, 2011, s. 35). Det är utifrån definitionen ovan, som de två ontologiska 
ståndpunkterna objektivism och konstruktionism vuxit fram (Bryman, 2011, s. 36). 
Enligt konstruktionismen är sociala händelser och deras betydelse en produkt av sociala 
aktörer (Bryman, 2011, s. 37), där det genom interaktion ständigt skapas sociala 
händelser och indelningar, vilket i sin tur innebär att förändring sker kontinuerligt 
(Bryman, 2011, s. 36). Den alternativa ontologiska ståndpunkten, objektivism, enligt 
vilken sociala händelser och deras betydelse samt indelningar existerar oberoende av 
sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36), motsätter sig med andra ord sociala aktörers 
påverkan. Den ontologiska ståndpunkten objektivism ställer sig således i kontrast till 
konstruktionismens synsätt och kan liknas vid varandras motpoler.  
 
I denna studie har kvantitativ sekundärdata, vilken samlats in från databaser, använts. 
Då studien syftar till att förklara om upplevda revisionskvalitetsskillnader inverkar på 
hur finansiell information värderas, har författarna varit noga vid datainsamlingen och 
behandlat datamaterialet med varsamhet. Författarna har inte velat påverka den 
insamlade datan vare sig i positiv- eller negativ bemärkelse. Således, har den 
ontologiska ståndpunkten objektivism eftersträvats och där författarna, från början till 
slut, ständigt försökt att behålla ett objektivt förhållningssätt.  

2.5 Perspektiv 
Enligt Bjereld et al. (2002, s. 17) ämnar perspektivet underlätta för läsaren att förstå vad 
som ansetts viktigt och intressant i en studie. Svenning (2003, s. 22) menar att det är 
viktigt att redogöra för läsaren vilket perspektiv forskarna har använt för att läsaren ska 
kunna tolka och förstå studien korrekt. Vidare menar Bjereld et al. (2002, s. 17) att man 
hindrar läsaren från att missuppfatta eller skapa en egen uppfattning om studiens 
perspektiv genom att redan från start klargöra detta.  
 
Eftersom studien har för avsikt att studera sambandet mellan upplevd revisionskvalitet 
och hur finansiell information prissätts på aktiemarknaden, antar vi ett 
företagsperspektiv. Vi vill visa hur företagens revisionsval uppfattas av investerare och 
hur företag, genom val eller byte av revisor, påverkar sitt värde på aktiemarknaden.  

2.6 Litteratursökning 
Inledningsvis utgår en studie från författarnas förkunskaper och erfarenheter, utifrån 
vilka man skapar utgångspunkten för sökning av ytterligare information (Bryman, 2011, 
s. 113). Vi utgick med andra ord från den kunskap vi erhållit genom vår utbildning och 
våra anställningar. Kunskapen om revision var vid studiens början relativt begränsad, 
varav vår kunskap om just revisionskvalitet var än mer begränsad, även om det fanns en 
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viss kännedom om att vissa karaktärsdrag hos en revisionsbyrå kan påverka dess 
uppfattade revisionskvalitet. Denna begränsade kunskap användes som utgångspunkt 
för att påbörja studiens sökning efter relevant litteratur och tidigare studier inom 
ämnesområdet. Allteftersom vi kom i kontakt med begreppet, har sålunda sökningarna 
blivit mer specifika.  
 
Primärt har Umeå Universitetsbiblioteks webbaserade söktjänst använts för att ta reda 
på vad tidigare forskning funnit och kommit fram till. Genom söktjänsten har tillgång 
till bland annat följande databaser erhållits: Business Source Premier, Emerald journals 
och JSTOR vilka flitigt använts för att få tillgång till vetenskapliga artiklar i elektronisk 
form. Sökmotorn gav oss också tillgång till SwePub, som erbjuder tillgång till bland 
annat doktorsavhandlingar. Söktjänsten anses ha varit en bra utgångspunkt för 
litteratursökningen då den söker efter träffar i ett flertal databaser.  I de enstaka fall 
Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor inte kunnat tillhandahålla det vi sökt efter, har 
sökmotorn Google Scholar använts.  
 
Umeå Universitets webbaserade söktjänst har också använts för att finna tryckt litteratur 
som finns att låna från Umeå Universitetsbibliotek. Tryckt litteratur har framförallt 
använts i studiens kapital om vetenskaplig metod, då det finns många böcker som på ett 
enkelt och begripligt sätt tydligt redogör för olika alternativa forskningsmetoder. Även i 
det praktiska metodkapitlet har viss tryckt litteratur använts, för att beskriva olika 
statistiska metoder och analysverktyg.  
 
Att kunskapen inom vårt valda ämnesområde sakta men säkert vuxit har ansetts vara 
viktigt, då Ejvegård (2003, s. 45) menar på att man i databaser bör använda 
ämnesspecifika ord för att finna relevanta artiklar som berör det aktuella ämnet. 
Inledningsvis användes nyckelordet ”audit quality” när vi gjorde vår litteratursökning, 
vilket gav över 200 000 träffar. Med hjälp av en översiktsartikel som vår handledare 
rekommenderade, fann vi vanligt förekommande mått på revisionskvalitet. Då vi med 
hjälp av denna översiktsartikel kunde hitta teorier och bestämma oss för hur vår 
undersökning av revisionskvalitet skulle genomföras förstod vi att 
litteraturundersökningens ursprungliga nyckelord var alldeles för brett, varpå vi 
kombinerade det med följande nyckelord:  
 

Audit tenure, Audit partner tenure, Audit partner rotation, Big4, Size, Office 

 
Kombinationerna av nyckelorden gav en mer preciserad sökning vilket resulterade i att 
relevanta tidigare studier lättare kunde hittas. Vi inhämtade kunskap från dessa studier 
och deras citeringar och citeringskedjor vilka lagt grunden för denna studie.  

2.7 Källkritik 
I studien tillämpas ett deduktivt angreppssätt, vilket som tidigare nämnts innebär att vi 
har deducerat hypoteser baserat på tidigare forskning. För att säkerställa källornas 
kvalitet har vi granskat dem med hjälp av de kriterier som Thurén (2013, s. 17) och 
Ejvegård (2003, s. 64) nämner. Dessa är källans oberoende, tendensfrihet, tidssamband, 
äkthet och färskhet. Vi vill dock belysa läsaren om att det för oss som nybörjare är 
svårare att vara källkritiska än erfarna forskare, då vi har bristande kunskap inom 
forskning och det valda ämnesområdet (Bjereld et al., 2002, s. 91). 
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Enligt äkthetskriteriet ska informationskällan inte vara en förfalskning (Thurén 2013, s. 
17), vilket kan vara konsekvensen av att en sekundärkälla förkortat texten (Ejvegård, 
2003, s. 64). Vi har använt oss av välkända tidskrifter som använder så kallad ”per 
review”, vilket innebär att artiklarna blivit granskade av oberoende områdesexperter. I 
de fall forskningen har varit begränsad i ett område, så som revisorsrotation, har vi även 
inkluderat artiklar från mindre kända tidskrifter. Vad gäller datainsamlingen har den 
gjorts med utgångspunkt från databasen Amadeus. Eftersom felaktigheter kan uppstå 
vid behandling av data tog vi ett stickprov med 10 företag och jämförde det mot 
respektive företags årsredovisningar för att testa om datan bör anses vara korrekt och 
trovärdig. Stickprovet visade inga tecken på missvisande data. Optimalt hade varit att 
kontrollera all data, alternativt hämta den direkt från årsredovisningar, men detta 
tillvägagångssätt hade varit allt för tidsödande. Konventionellt, hade möjligheten till att 
använda lika många observationer i den statistiska bearbetningen minskat.  
Sammanfattningsvis anses både datamaterialet och teorin uppfylla äkthetskriteriet. 
 
Oberoendekriteriet menar att källan ska vara oberoende, det vill säga inte vara ett 
plagiat eller en parafras (Thuren, 2013, s. 8). Kriteriet anses vara uppfyllt för teorin då 
vi i den mån det varit möjligt, använt primärkällan i det fall en sekundärkälla har citerat 
en annan källa. Detta tillvägagångssätt minskar således att ett äkthetsproblem uppstår, 
då risken att medvetet eller omedvetet använda sig av en förfalskad sekundärkälla 
minskar. Har primärkällan inte varit tillgänglig, har dock sekundärkällan använts. Vad 
gäller datainsamlingen har denna endast bestått av sekundärkällor, då studiens 
datamaterial hämtats från olika databaser som Umeå Universitet prenumererar på. Vi ser 
dock inte att detta utgör ett problem för oberoendekriteriet då datan inte bör vara 
beroende, utan motsvara företagens årsredovisningar. Vi motiverar återigen 
användningen av en sekundärkälla för datamaterial med att det möjliggjorde ett högre 
antal observationer i studien, vilket stärker resultatens trovärdighet. 
 
Enligt tendensfrihetskriteriet ska det inte finnas några misstankar om att källan har en 
dold agenda och därför ger en falsk bild av verkligheten (Thurén, 2013, s. 8). Vi anser 
dock att det är svårt att granska tidigare forskning utifrån detta kriterium, då dolda 
agendor precis som namnet antyder inte är observerbara. Däremot har vi bedömt 
kriteriet vara uppfyllt i den mån det är möjligt då sannolikheten för förekomsten av en 
dold agenda i vår mening bör ses som längre bland vetenskapliga artiklar än 
publikationer av organisationer eller företaget själv. Uppfyllandet kan också motiveras 
med det faktum att majoriteten av de artiklar som använts i vår studie är så kallat ”peer 
reviewed”. 
 
Tidssambandskriteriet menar att tiden mellan en händelse och återberättelse påverkar 
källans trovärdighet (Thurén, 2013, s. 7). Enligt Thurén, (2013, s. 7) minskar källans 
trovärdighet då tidsskillnaden ökar. Att trovärdigheten bedöms lägre desto större 
tidsskillnaden mellan att händelsen inträffat till dess att den återberättas beskrivs bero på 
glömskefaktorn. Där risken för att glömma saker ökar i takt med tidsskillnaden. Vi har i 
vår studie använt tidigare forskning som använder skriftlig data från närliggande 
perioder och anser därför att kriteriet för teorin är uppfyllt. Likaså anses vår insamlade 
data uppfylla kravet, då även den är skriftlig och insamlad från närliggande perioder, 
vilket är i linje med tidigare forskning. 
 
Enligt färskhetskriteriet är nyare teorier bättre än äldre, eftersom nyare teorier rimligtvis 
både tar äldre och nyare teorier i beaktning (Ejvegård, 2003, s. 64). Det finns en viss 
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motsättning mellan detta kriterium och oberoendekriteriet då det sistnämnda uppfylls 
genom att använda primärkällor medan färskhetskriteriet uppfylls genom att använda 
nyare källor. Vi har i teorikapitlet försökt balansera dessa kriterier genom att använda 
både primärkällor och nyare teorier. Vad gäller metodkapitlet har de färskaste källorna 
inte använts, men detta har inte bedömts utgöra ett problem mot kriteriet då 
metodlitteraturen överlag beskrivs vara oförändrad.  
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3.!Teori och tidigare forskning  
I kapitlet återges en överblick över de teorier som ligger bakom behovet av revision och 
en beskrivning av revisionskvalitet samt hur man kan förklara marknadens reaktion. 
Vidare redogörs för tidigare forsknings resultat, vilka ligger till grund för studiens 
formulering av hypoteser.  

3.1 Teori 
Detta kapitel inleds med att vi går igenom det bakomliggande behovet av revision, 
vilket beskrivs av agentteorin och incitamentet till att i ett principal-agent förhållande 
manipulera resultatet. Vi går vidare igenom vad som definierar revisionskvalitet och hur 
detta kan mätas.  
3.1.1 Agentteorin 
Ett principal-agentförhållande uppstår när en ägare (principal) lämnar över ansvaret till 
företagsledningen (agent) att utföra en handling åt dennes vägnar. Separationen mellan 
ägandet och kontrollen av ett företag utgör grunden i agentteorin där konflikten som kan 
uppstå mellan principalen och agenten tydligt demonstreras, då det enligt teorin utifrån 
en ägares perspektiv inte alltid går att lita på att agenten agerar i dennes intresse. Istället, 
förväntas företagsledningen maximera sin egen nytta på principalens bekostnad (Jensen 
& Meckling, 1976, s. 308). Agentteorin ger därmed en tydlig förklaring till ägarnas 
behov av att en extern oberoende revisor granskar företagsledningen.  
 
En intressekonflikt kan dels uppstå på grund av ägarna- och företagsledningens skilda 
mål, då överlämnandet av ansvaret inte förutsätter att agenten agerar i principalens 
intresse (Demsetz, 1983, s. 375; Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Men även olika 
riskbenägenhet leder till att en konflikt mellan de bägge parterna uppstår (Eisenhardt, 
1989, s. 58). Inom ramarna för behovet av revison leder framförallt separationen mellan 
ägandet och styrningen i agentteorin till ett specifikt problem, nämligen 
informationsasymmetri (Eilifsen et al., 2009, s. 6). Revisorns roll bygger således enligt 
denna teori på att minska informationsproblemet och säkerställa att agenten handlar åt 
principalens vägnar (Collins, 2010, s. 219; Jensen & Meckling, 1976). För att förebygga 
principal-agent-problemet med revision är det viktigt att revisorn är oberoende i 
förhållande till företagsledningen. Problematiken ligger i att revisorn har ett nära 
samarbete med ledningen vilket leder till att revisionskvaliteten kan ifrågasättas (The 
Institute of Chartered Accountatns in England & Wales, 2005, s. 10). 

3.1.2 Resultatmanipulering 
Då syftet med finansiella rapporter är att förse företagets intressenter med information 
så att välgrundade beslut kan fattas, måste informationen ge en rättvisande bild av 
företagets finansiella ställning (SFS 1995:1554, 3 § kap. 2). Dock, erbjuder 
redovisningsreglerna en viss flexibilitet vilken företagsledningen kan utnyttja till att 
manipulera företagets redovisade resultat (Healy & Wahlen, 1999, s. 366). Genom att 
manipulera resultatet kan företagsledningen således förmedla en bild av företaget som 
inte överensstämmer med verkligheten och därigenom vilseleda intressenterna (Healy & 
Wahlen, 1999, s. 368). Framförallt, då intressenterna (principalen) till följd av 
föreliggande informationsasymmetri inte kan kontrollera det redovisade resultatets 
överensstämmelse med företagets faktiska resultat (Demsetz, 1983, s. 375). Det är 
således agentteorin och dess orsakande av informationsasymmetri som skapar 
möjligheten för företagsledningen att utöva resultatmanipulering (Healy & Wahlen, 
1999).  
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“Higher quality earnings provide more information about the features of a 
firm’s financial performance that are relevant to a specific decision made by 
a specific decision-maker.” 
 

 
Enligt Vander Bauwhede & Willekens (2004, s. 506) kan företagsledningen manipulera 
resultatet genom två olika metoder: manipulering som ökar företagets redovisade vinst 
och manipulering som minskar företagets redovisade resultat. Med andra ord leder vinst 
ökande manipulering till att bilden av bolaget förskönas, medan vinst minskande 
manipulering visar ett försvagat resultat. Enligt Nelson et al. (2002, s. 176) kan viljan av 
att nå resultatmål i bonus- eller skuldkontrakt vara incitament till manipulering som 
ökar företagets redovisade resultat. Vidare omnämns behovet av att nå analytikers 
förväntningar och påverka aktiemarknadens värdering av företaget sporra ledningens 
resultatmanipulering. Ytterligare incitament grundar sig i ledningens mål av att uppvisa 
ett visst resultat för att erhålla en privat fördel. Healy & Wahlen (1999 s. 370-378) 
utvecklar detta och menar vidare på att behovet av att nå krav i regelverk, såsom 
kapitaltäckningskrav för banker, också kan uppmuntra vinstmanipulation. Avsikten till 
vinst minskande manipulation kan vara att företagsledningen, genom att skjuta fram 
resultatet, vill försköna resultatet för framtida eller nästkommande år, på bekostnad av 
nuvarande års resultat (Nelson et al., 2002, s. 176). Enligt tidigare forskning genomförs 
resultatmanipulation framförallt med hjälp av periodiseringar (DeFond & Park, 1997; 
Healy 1985; Jones, 1991). Att periodiseringarna av intäkter och kostnader genomförts 
korrekt och inte för att förvränga intressenters bild av företaget, behöver därför 
säkerställas genom revisorns försäkran. Då resultatmanipulering utifrån en aktieägares 
perspektiv, är högst ovälkommet (Vander Bauwhede & Willekens 2004, s. 506). 

3.1.3 Resultatkvalitet 
Resultatkvalitet7 syftar till hur väl det redovisade resultatet överensstämmer med  
företagets verkliga resultat, med andra ord huruvida redovisningen återspeglar en 
korrekt bild av företagets finansiella ställning (Dechow & Schrand, 2004, s. 2). 
Begreppet är nära sammankopplat med resultatmanipulering, då högre 
resultatmanipulering medför lägre resultatkvalitet och lägre resultatmanipulering 
tvärtom högre resultatkvalitet. Resultatkvalitet definieras därför av Dechow et al. (2010, 
s. 344) enligt följande:  

Förtydligat, beror kvaliteten på redovisat resultat på hur relevant resultatet är för 
beslutstagande samt hur informativt resultatet är om företagets faktiska prestation 
(Dechow et al., 2010, s. 344).   
3.1.4 Revisionskvalitet 
Att revisionskvalitet skildras som svårdefinierat beror på att revisionens kvalitet kan för 
enskilda aktörer ha olika betydelse. Wooten (2003, s. 43) exemplifierar detta genom att 
revisionskvaliteten av vissa bedöms vara hög när finansiell information säkerställs vara 
fri från väsentliga felaktigheter, medan revisorn kan anse revisionskvaliteten som hög 
då klienten blivit nöjd. Trots att såväl akademiker som lagstiftare flera gånger försökt att 
definiera revisionskvalitet, har ingen av dessa definitioner erkänts globalt (IAASB, 
2011, s. 3). Den definition av DeAngelo (1981) som presenterades i studiens inledning 
har dock ofta utmärkts sig inom tidigare forskning, där revisionskvalitet menas bero på 
sannolikheten för att revisorn (1) upptäcker felaktigheter i klientens räkenskaper och (2) 
rapporterar om de funna felaktigheterna. Där sannolikheten för att revisorn upptäcker 
felaktigheter beror på dennes tekniska kapacitet, revisionens förfaranden och 
                                                
7 Resultatkvalitet har i denna studie översatts från engelskans Earnings quality.  
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granskningens omfattning, medan sannolikheten för att revisorn rapporterar om 
upptäckta felaktigheter beror på revisorns oberoende i förhållande till klienten 
(DeAngelo, 1981, s. 186).  
 
DeFond & Zhang (2014, s. 280) motsätter sig dock denna definition då de hävdar att 
DeAngelos (1981) definition begränsar revisorns åtaganden till att endast upptäcka och 
rapportera om felaktigheter i finansiella rapporter, vilket inte anses stämma. Då de 
vidare menar på att revisorernas roll och arbetsuppgifter sträcker sig långt utöver denna 
definition. Detta kan bekräftas med bestämmelserna i ÅRL (SFS 1995:1554) och 
revisionslagen (SFS 1999:1079). Då den finansiella rapporten enligt ÅRL 3 §, kap. 2 
(SFS 1995:1554) skall ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och 
enligt revisionslagen (SFS 1999:1079, 28 §) ska revisionsberättelsen innehålla ett 
uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med ÅRL. 
Revisorns uppgift är således inte enbart att upptäcka och rapportera felaktigheter, utan 
också att se till att den finansiella rapporten ger en rättvisande bild av företagets 
ställning. Revisorn måste följaktligen kontrollera om företaget utnyttjat den flexibilitet 
som finns i redovisningsreglerna för att försköna eller försämra bilden av företagets 
ställning.  
 
Som nämnt ska revisionsberättelsen innehålla ett uttalande huruvida årsredovisningen 
uppfyller bestämmelserna i årsredovisningslagen. Enligt DeFond & Zhang (2014) utgör 
dock inte revisionsberättelsen ett mått på revisionens kvalitet utan menar istället att den 
kommunicerar revisorns försäkran om att årsredovisningen upprättats i enlighet med de 
lagar och regler som berör redovisningsområdet. Då revisionskvalitet avser att mäta 
kvaliteten på själva försäkran, inte hur omfattande försäkran är (DeFond & Zhang, 
2014). Det är med hänsyn till ovan nämna som definitionen av DeFond & Zhang (2014, 
s. 281) efterföljs i denna studie, vi citerar:  

DeFond & Zhang (2014, s. 281) menar vidare att deras definition av revisionskvalitet 
överensstämmer med definitionen av resultatkvalitet som presenterades i avsnitt 3.1.4 
ovan, varför resultatkvalitet i vår studie kommer att behandlas som en del av 
revisionens kvalitet.  

3.1.5 Hur mäter man uppfattad revisionskvalitet? 
Enligt Defond & Zhang (2014, s. 288) kan man mäta investerares uppfattade 
revisionskvalitet genom en metod som kallas för Earnings Response Coefficients 
(ERC), aktiemarknadens reaktion eller skuldkostnad8. Aktiemarknadens reaktion 
används för att mäta specifika händelser, så som exempelvis reaktionen vid ett 
revisorsbyte, medan skuldkostnaden används för att mäta huruvida Big4-revisorer 
levererar högre revisionskvalitet. ERC däremot har bland annat ofta använts för att mäta 
hur investerares uppfattade revisionskvalitet påverkas av faktorer som 
revisionskontorets storlek och revisorsuppdragets längd. ERC bedöms vara ett direkt 
mått på marknadens reaktion (DeFond & Zhang, 2014, s. 289). Således föll valet på att i 
denna studie använda ERC som mått på uppfattad revisionskvalitet sig naturligt. Detta, i 
samstämmighet med bland andra Teoh & Wong (1993), Ghosh & Moon (2005) och Chi 
et al. (2009).  
                                                
8 Engelskans “Cost of debt” har i denna studie översatts till skuldkostnad.  

“Greater assurance that the financial statements faithfully reflect the firm's 
underlying economics, conditioned on its financial reporting system and 
innate characteristics.” 
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Pionjärer för ERC inom redovisningsområdet var Ball & Brown (1968), som var först 
med att visa att aktieavkastning har ett samband med informationen kring redovisat 
resultat i årsredovisningen (Scott, 2012, s. 158). För att pröva sambandet undersökte 
Ball & Brown (1968) först om den rapporterade vinsten var högre eller lägre än vad 
marknaden (investerarna) hade förväntat sig. Som ett mått på detta använde de 
skillnaden i årets redovisade vinst i förhållande till föregående år. Därefter undersökte 
Ball & Brown (1968) den abnormala avkastningen, det vill säga skillnaden mellan 
aktiens faktiska avkastning och den av marknaden förväntade avkastningen (Scott, 
2012, s. 159). Ball & Brown (1968) fann som antytts ett positivt samband mellan ett 
företags oväntade resultat och abnormal avkastning, vilket ledde till mer forskning inom 
området som resulterat i ERCs framkomst.  
 
ERC mäter en akties abnormala avkastning utifrån företagets oväntade redovisade 
resultat (Scott, 2012, s. 163). Eftersom vi anammat Defond & Zhangs (2014, s. 281) 
definition av revisionskvalitet, förväntar vi oss högre ERC för företag som enligt denna 
definition levererar revisioner av högre kvalitet. Detta eftersom investerare gynnas av 
hög revisionskvalitet, då investeringsbeslut fattas på basen av mer tillförlitlig 
information. Därmed kan mer välgrundade investeringsbeslut tas. Därutöver, förväntas 
investerare grunda sina investeringsbeslut på all offentligt tillgänglig information och 
att marknaden således befinner sig i semistark form. Vad som menas med detta, 
presenteras i nästa avsnitt.  
3.1.6 Effektiva marknadshypotesen  
Effektiva marknadshypotesen myntades av Fama (1970), utifrån teorier från 
Samuelsson (1965). Samuelsson (1965) menade på att marknadspriser är oförutsägbara 
och att priserna fullständigt speglar förväntningar och tillgänglig information på 
marknaden. Fama (1970, s. 383) utvecklar och hävdar att en marknad som fullständigt 
speglar all tillgänglig information benämns effektiv. Vidare menar Fama (1970) att det 
finns tre olika former av effektivitet: 
 
1.! Svag form – historiska priser och avkastningar är tillgängliga 
2.! Semistark form – offentlig information är tillgänglig  
3.! Stark form – all information, offentlig som privat, är tillgänglig 
 
I en marknad med svag form av effektivitet grundar investerare endast sina beslut på 
historisk information om aktiepriser och avkastning, vilket leder till att avkastningen 
förväntas vara lika med noll. Detta leder i sin tur till att aktiekursens utveckling är 
slumpmässig och saknar mönster. Investerare på en semistark marknad däremot baserar 
sina beslut på all offentlig information, så som exempelvis finansiella rapporter, 
aktiesplittar, aktieförsäljning, massmedia samt historiska aktiepriser och avkastning. 
Eftersom aktiepriserna anpassar sig till den nya informationen fort, kan investerare bara 
förvänta sig en normal avkastning (Fama, 1970, s. 383). I en marknad med stark form 
stark form grundar investerare sina beslut på all relevant information, det vill säga 
historiska priser och avkastningar, offentlig information och sådant som på en semistark 
marknad anses vara privat information. Sådant som i en semistark marknad anses vara 
privat information eller insiderinformation existerar inte på en marknad med stark form 
då all information är tillgänglig och därmed återspeglas i aktiekursen (Fama, 1970, s. 
383). 
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3.2 Tidigare studier 
Så långt tillbaka i tiden som 1981, då DeAngelo (1981) satte standarden för hur 
revisionskvalitet kan eller bör mätas, har forskning inom ämnesområdet både försökt 
definiera begreppet, mäta dess olika effekter och studera olika dimensioner av 
revisionskvalitet. Det har således länge pågått en diskussion om huruvida större 
revisionsbyråer (big-4) reviderar sina klienter med högre revisionskvalitet jämfört med 
mindre revisionsbyråer, om kontorets storlek där revisorn arbetar avgör revisorns 
kompetens och om längden på revisionsuppdraget påverkar revisorns oberoende och 
därmed revisionens kvalitet negativt.  
3.2.1 Revisionsbyråns storlek  
I nästintill samtliga tidigare studier som undersökt om revisionsbyråns storlek har någon 
inverkan på revisionskvaliteten finns spår av DeAngelos (1981) forskning. DeAngelo 
(1981) argumenterade för att revisionsbyråns storlek påverkar revisionskvaliteten 
positivt genom större revisionsbyråers värdefulla marknadspositioner och goda rykte, då 
de har mer att förlora. Även det faktum att större revisionsbyråer har mer resurser till 
sitt förfogande, vilket attraherar mer kvalificerade revisorer, omnämns som argument 
till påståendet om varför big-4 revisionsbyråer levererar högre revisionskvalitet i 
jämförelse med revisionsbyråer som inte tillhör de fyra största. Efterföljande studier 
bygger vidare på dessa teorier som myntades av DeAngelo (1981) och nedan redogör vi 
för några utav dessa.  

Att revisionsbyråer med ett gott rykte om sig (big-4) har starkare incitament till att 
leverera revisioner av hög revisionskvalitet har bekräftats stämma av flertalet studier. 
Orsaken till detta förklaras bero på revisionsbyråns incitament till att upprätthålla sin 
status på marknaden, där big-4 revisionsbyråers har ett bättre rykte om sig än mindre 
revisionsbyråer (Boone et al., 2010; Francis et al., 1999; Teoh & Wong, 1993) och 
således högre drivkraft (DeAngelo, 1981). Revisionsbyråns rykte beror i sin tur på 
byråernas förmåga att försäkra användarna av reviderade finansiella rapporter om att 
deras granskning av företagets räkenskaper och förvaltning är tillförlitlig. Låg 
revisionskvalitet risker resultera i att revisionsbyråns blir stämd, vilket påverkar ryktet 
negativt (DeFond & Zhang, 2014). 

I tidigare studier som undersökt detta är det därför revisorns uppfattade oberoende som 
påverkar tillförlitligheten och därmed huruvida revisionskvaliteten bedöms vara hög 
eller inte (Watts & Zimmerman, 1981). Revisionskvalitet definierades av (DeAngelo, 
1981, s. 186) som sannolikheten för att revisorn både upptäcker och rapporterar om 
felaktigheter i en klients räkenskaper, vilket med andra ord innebär att frågan om 
revisionskvalitet i slutändan handlar om förtroendet för revisionsbyrån oberoende. Ett 
högt förtroende innebär att förväntningarna på revisionsbyråns sannolikhet för att 
upptäcka och varna om felaktigheter är högt ställda. De högt ställda förväntningarna 
resulterar i högre tillförlitlighet (Francis & Krishnan, 1999), då revisorn förväntas 
leverera hög revisionskvalitet, vilket i sin tur stärker incitamentet för större 
revisionsbyråer som omringas av ett gott rykte att leverera revisioner med hög 
revisionskvalitet (DeAngelo, 1981). På så sätt minskar risken för att bli stämd och 
förlora marknadens förtroende (DeFond & Zhang, 2014). Flertalet studier menar därför 
på att större revisionsbyråer har högre revisionskvalitet, då granskningen utförs i den 
omfattning som minimerar risken för fel (Arnedo et al. 2008; Carcello et al. 2009; 
Francis, 2004; Francis & Yu, 2009; Geiger & Rama, 2006; Tagesson & Öhman, 2015) 
och därigenom undviker att förlora sitt rykte till följd av stämning (DeFond & Zhang, 
2014).  
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Teoh & Wong (1993) definierar högkvalitativa revisorer som en som stärker 
informationens trovärdighet och visade i sin studie på att ERC påverkas positivt av 
revisionsbyråns storlek. I sin studie från år 1973 – 1988 undersökte Teoh & Wong 
(1993) sambandet mellan revisionsbyråns storlek och upplevd revisionskvalitet genom 
att använda ERC. Resultatet visade att ERC för större9 revisionsbyråer var signifikant 
högre jämfört med mindre revisionsbyråer. Teoh & Wong (1993, s. 364) menar därför 
att klienter väljer att anlita en big-4 revisionsbyrå för att sända en signal om 
informationens trovärdighet till marknaden. Gul et al. (2003) undersökte den kinesiska 
marknaden mellan perioden 1996 – 1997 med samma slutsats, nämligen att större 
revisionsbyråer uppfattas leverera högre revisionskvalitet. Även i denna studie användes 
ERC för att undersöka hur vinstöverraskningar uppfattas av marknaden beroende på 
revisionsbyråns storlek (Gul et al., 2003). Detta bekräftas också stämma av Lin et al. 
(2009), som undersökte sambandet mellan revisionsbyråns storlek och oväntade vinster 
under perioden 2002 – 2004.  

Trots detta, råder det inom forskningen inte samstämmighet då det även finns studier 
vars resultat visat på skäl till att ifrågasätta om större revisionsbyråer i själva verket 
faktiskt levererar en högre revisionskvalitet eller inte. Vissa teorier går så långt till att 
hävda att det inte finns någon verklig kvalitetsskillnad mellan olika revisionsbyråers 
storlek, utan menar i sin tur på att kvalitetsskillnader enbart existerar beroende på hur 
kvaliteten uppfattas (Hunt & Lulseged, 2007). Som tidigare nämnts påverkas 
uppfattningen av revisionens kvalitet av revisionsbyråns rykte och där big-4 
revisionsbyråer blivit välkända med ett gott rykte av att leverera hög revisionskvalitet. 
Lawrence et al. (2011) finner i sin studie dock inte heller något samband mellan 
revisionskvaliteten och revisionsbyråns storlek, utan framhäver i likhet med Wooten 
(2003, s. 48) att kvaliteten påverkas av klienters preferenser (Lawrence et al., 2011).  

Sammantaget är bevisen blandade, men det förefaller finnas en viss relation mellan 
revisionsbyråns storlek och revisionens kvalitet. Vad som är oklart är om 
kvalitetsskillnaden verkligen är faktisk eller enbart är uppfattad. Baserat på Teoh & 
Wong (1993), Gul et al. (2013), Lin et al. (2009) och andra studier som visat att 
marknaden uppfattar finansiell information som granskas av big-4 revisionsbyråer att 
vara av högre tillförlitlighet och sålunda mer värdefull (Fan & Wong, 2005; Pittman & 
Fortin, 2004) har dessa studiers resultat ansetts väga lite tyngre, då vi i denna studie 
också använder ERC för att mäta sambandet på den svenska aktiemarknaden. Företag 
som anlitar en revisor från någon utav big-4 byråerna presenterar i högre utsträckning 
finansiella rapporter som av marknaden bedöms trovärdiga (Gul et al., 2003; Francis & 
Yu, 2009; Lin et al., 2009; Teoh & Wong, 1993). I jämförelse med mindre 
revisionsbyråer anses information reviderad av en big-4 revisor också vara mer 
fullständig, felfri och neutral vid hantering av resultatmanipulering (Inaam & 
Khamoussi, 2016). Dock är det inte den faktiska revisionskvaliteten vi i denna studie 
valt att fokusera på, utan revisionens upplevda trovärdighet. Således använder vi big-4 
vs. icke-big-4 revisionsbyråer som ersättningsvariabel för revisionens kvalitet, där big-4 
revisionsbyråer förväntas uppfattas som mer trovärdiga.  

 
                                                
9 Då studien genomförts för många år sedan, definierar Teoh & Wong (1993) högkvalitativa revisorer 
som någon utan dåvarande big-8 revisionsbyråerna. I likhet skiljer sig även Gul et al. (2003) och Lin et al. 
(2009) sig från big-4 som används i vår studie, då de använder de 10 största revisionsbyråerna för att 
urskilja högre revisionskvalitets byråer.  
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Utifrån detta formuleras hypotesen:  

'(:*Resultatet integreras i större utsträckning i aktiekursen när revisonen genomförts 
av stora revisionsbyråer 

3.2.2 Kontorets storlek 
Den enskilda revisorns förmåga att utföra en revision av hög kvalitet benämns i denna 
studie som revisorns kompetens. Forskare har undersökt om revisorns kompetens kan 
mätas med hjälp av revisionskontorets egenskaper. Den egenskap som använts flitigast 
är Big4-revisionsbyråers kontorsstorlek, där storleken mätts som kontorets totala 
arvoden eller tillgångar. De som argumenterar för att stora kontor utför revisioner av 
högre kvalitet menar att detta beror på: (1) den högre interna kompetensen som finns i 
dessa kontor (Francis & Yu, 2009, s. 1523) eller: (2) att revisorer i större kontor är mer 
oberoende eftersom enskilda klienter har svårare att påverka en revisor i ett större 
kontor med flera klienter, än en revisor i ett litet kontor med få klienter (Choi et al., 
2010, s. 94). 
 
Francis & Yu (2009) undersöker sambandet mellan Big4-kontorsstorlek och 
revisionskvalitet i USA. I deras studie användes revisorns arvode som mått för kontorets 
storlek. De finner att stora Big4-kontor är mer benägna att lämna ett utlåtande om 
fortsatt verksamhet och att klienter till stora kontor minimerar omfattningen av, vilket 
medför högre revisionskvalitet. Choi et al. (2010) undersöker samma samband i USA 
men med abnormala periodiseringar som mått på revisionskvalitet och två mått på 
kontorets storlek: revisionsarvode och kontorets antal klienter. Resultaten de finner 
överensstämmer med de i Francis & Yu (2009). Även Francis et al. (2013) finner utifrån 
sin studie i ISA att större kontor utför revisioner av högre kvalitet och använde antalet 
rättelser av årsredovisningen för att mäta detta, det anmärkningsvärda var att detta även 
bekräftades stämma för mindre kontor men som tillhör en big-4 revisionsbyrå.  
 
Till skillnad från ovan nämnda studier använder Sundgren & Svanström (2013) 
disciplinära påföljder (tillsägelser, varningar och avstängningar) mot revisorer som inte 
mött kvalitetskraven, som mått på revisionskvalitet i privata bolag. Författarna fann att 
det i Sverige finns ett signifikant positivt samband mellan kontorsstorlek och 
revisionskvalitet i de revisionsfirmor som inte räknas till Top6 (Big4 samt Grant 
Thornton & BDO).  
 
Ovan nämnda studier tyder på att det finns skiljaktigheter i revisionskvalitet mellan 
olika kontor, men även inom samma revisionsbyrå. För att behålla sitt rykte har Big4-
firmor enligt Choi et al. (2010, s. 77) incitament att erbjuda samma revisionskvalitet 
mellan byråns olika revisionskontor. Big4-byråer använder standardiserade metoder och 
tekniker i sina kontor världen över för att uppnå detta mål. Problemet ligger i att vissa 
delar av revisionsarbetet baseras på den enskilda revisorns eller de enskilda revisorernas 
omdöme, vilket gör det svårt för en revisionsbyrå att erbjuda samma revisionskvalitet 
mellan revisionskontoren (Sundgren & Svanström, 2013, s. 36). Därav formuleras 
följande hypotes: 
 
'+: Resultatet integreras i större utsträckning i aktiekursen när revisonen genomförts 

av revisorer som tillhör stora revisionskontor 
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3.2.3 Revisorsrotation 
I studien definieras revisorsrotation som byte av huvudansvarig revisor.  Anledningen 
till att vi väljer att undersöka problemformuleringen på mikro-nivå (byte av 
huvudansvarig revisor istället för byte av revisionsbyrå) är att senare studier, 
exempelvis Reynolds & Francis (2000, s. 396) menar att det medför bättre test, eftersom 
den påskrivande revisorn i högsta grad är ansvarig för revisionsuppdraget. Dessutom 
menar Gul et al. (2013, s. 2018) att revisionskvaliteten påverkas av enskilda 
huvudansvariga revisorer. Redan 1961 menade Mautz & Sharaf (1961, s. 208) att långa 
revisionsuppdrag kan påverka revisorns oberoende negativt. Idag, till följd av flertalet 
revisionsskandaler, får ett bolag noterat på en svensk reglerad marknad högst ha samma 
revisor i sju års följd. Efter de sju åren måste en ny huvudansvarig revisor tillsättas. Den 
revisor vars uppdrag varat i sju år måste vara frånvarande uppdraget i två år innan han 
eller hon får ta sig an uppdraget på nytt (SFS 2009:565, 21a § kap. 9).  
 
Det finns argument både för- och emot obligatorisk revisorsrotation och de går ofta 
hand i hand med argumenten och motargumenten för obligatorisk byrårotation. Ett fåtal 
länder har lagstadgat revisorsrotation efter en viss längd på revisionsuppdraget där 
tanken är rotationen ska öka revisorns oberoende och därmed revisionskvalitet. 
Motargumenten är att det initialt medför högre risk för fel i revisionen på grund av 
otillräcklig klientspecifik kunskap och att det medför ytterligare kostnader för både 
klienten och revisionsfirman, då revisorn först måste bekanta sig med företaget. Det 
faktum att några få länder har valt att införa obligatorisk revisionsrotation tyder på att 
argumenten för rotationen anses väga tyngre än motargumenten (Chi et al., 2009, s. 
362). 
 
I många länder är det inte obligatoriskt att namnge den huvudansvariga revisorn i 
revisionsberättelsen, vilket medför att revisorns uppdragslängd inte är offentligt 
tillgänglig (Chen et al., 2008, s. 416). Det finns således endast ett begränsat antal studier 
som behandlar hur revisionskvalitet påverkas av huvudansvarig revisors uppdragslängd 
(Chen et al., 2008, s. 416, Gul et al., 2017, Carey & Simnett, 2006, s. 656). Hamilton et. 
al (2005) studerade sambandet mellan resultatkvalitet och revisorsrotation i Australien, 
med oväntade periodiseringar som mått på resultatkvalitet och fann att kvaliteten ökade 
i samband med ett revisorsbyte. Resultaten visade att sambandet övervägande förekom 
bland BigN-klienter.  
 
Chi & Huang (2005) undersökte i sin studie bland annat relationen mellan 
resultatkvalitet och ansvarig revisors uppdragslängd i Taiwan. De använde diskretionära 
periodiseringar som mått på resultatkvalitet och fann att den ökade de 5 första åren för 
att därefter minska. De tolkar den initiala ökningen som att den klientspecifika 
kunskapen ökar under de 5 första åren och minskningen som att revisorns oberoende 
minskar efter 5 år. Chen et al. (2008) använde också av diskretionära periodiseringar när 
de undersökte samma samband i Taiwan. Resultaten visade ett signifikant positivt 
samband mellan revisorsuppdragets längd och resultatkvalitet. Carey & Simnett (2006) 
studerade relationen mellan påskrivande revisors uppdragslängd och revisionskvalitet i 
Australien. De använde följande tre mått på revisionskvalitet: (1) revisorns benägenhet 
att lämna ett utlåtande om antagandet för fortsatt drift, (2) huruvida klienten överträffar 
börsanalytikers prognoser och (3) abnormala periodiseringar. Sammanfattningsvis 
visade resultaten en försämring av revisionsens kvalitet vid längre revisionsuppdrag, 
men författarna menar att dessa resultat i huvudsak kan hänföras till revisionsfirmor 
som inte tillhör Big4. 
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Manry et al. (2008) undersökte samma samband i USA med uppskattade diskretionära 
periodiseringar som mått för revisionskvalitet. Resultaten visade att revisionskvaliteten 
ökade i takt med uppdragets längd. När författarna kontrollerade för klientstorleken 
visade resultaten att längden på uppdraget inte påverkade revisionskvaliteten i stora 
klientföretag. Chi et al. (2009) undersöker utöver revisorsrotationens påverkan på 
revisionskvalitet också rotationens påverkan på uppfattad revisionskvalitet i Taiwan. 
Mått för revisionskvalitet och uppfattad revisionskvalitet var abnormala periodiseringar 
respektive ERC. Resultaten överensstämmer med resultaten i Chen et al. (2008), det vill 
säga att revisionskvaliteten ökar i takt med uppdragets längd. Vad gäller 
revisorsrotation och uppfattad revisionskvalitet visade resultaten inte någon skillnad 
mellan de företag som omfattas och inte omfattas av lagen om obligatorisk 
revisorsrotation. Dock fann författarna att företag som omfattas av lagen, har signifikant 
högre ERC än de företag som frivilligt revisorsroterade innan lagen trädde i kraft.  Chi 
et al. (2009) menar emellertid att de inte har tillräckligt stöd för att obligatorisk rotation 
ökar investerares uppfattade revisionskvalitet. 
 
Bamber & Bamber (2009) diskuterar Chi et al. (2009) och menar att det förutsätter att 
resultatkvalitet och revisionskvalitet är utbytbara och att abnormala periodiseringar och 
ERC är bra mått för resultatkvalitet och därigenom för revisionskvalitet. Bamber & 
Bamber (2009) menar att det är tid nog att röra sig framåt och hitta bättre mått ifall man 
vill att lagstiftare ska ta hänsyn till forskningen. Chi et al. (2017) bidrar till detta genom 
att undersöka sambandet mellan revisionskvalitet och revisionserfarenhet (antal år i 
branschen) respektive klientspecifik kunskap (längden på revisorsuppdraget) i Taiwan. 
Författarna använder diskretionära periodiseringar och räntespridningar som mått för 
revisionskvalitet och finner att både revisionserfarenhet och klientspecifik kunskap ökar 
revisionens kvalitet och kreditgivares uppfattade revisionskvalitet. 
 
Sammanfattningsvis är bevisen för hur revisorsuppdragets längd påverkar 
revisonskvaliteten och uppfattad revisionskvalitet motstridiga. Bamber & Bamber 
(2009) diskuterar Chi et al. (2009) och den kritik som framgår i diskussionen är 
applicerbar på alla studier som nämnts i avsnittet. Trots det bygger väldigt mycket av 
tidigare studier på det Bamber & Bamber (2009) kristiserar (se Geiger & Raghunandan, 
2002; Johnson et al., 2002; Myers et al., 2003; Nagy, 2005). Dessutom är 
revisorsrotationens (på mikro-nivå) påverkan på revisionskvaliteten ett relativt nytt 
forskningsområde sett till rotation av revisionsfirma. Reynolds & Francis (2000, s. 396) 
menar att detta tillvägagångssätt medför starkare test och Gul et al. (2013, s. 2018) 
hävdar att revisionskvalitet påverkas av den enskilda huvudansvariga revisorn. Följande 
hypotes formuleras utifrån detta: 
 
',: Resultatet integreras i större utsträckning i aktiekursen när revisonen genomförts 

av revisorer med lång uppdragslängd 
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4.!Praktisk metod 

Detta kapitel syftar till att redogöra för de metoder som använts vid undersökningens 
utformning. Vi presenterar således studiens metodologiska val följt av en beskrivning av 
undersökningens genomförande, som fastställts efter noggrant övervägande utifrån 
studiens problemformulering och syfte samt tidigare studier. 

4.1 Övergripande tillvägagångssätt 
För att besvara studiens problemformulering och uppfylla syftet undersöks publika 
företag med sitt säte registrerat i Sverige, i enlighet med vår avgränsning om att bedöma 
vilken effekt den upplevda revisionskvalitetens trovärdighet får på den svenska 
aktiemarknaden. För att genomföra undersökningen har en så kallad eventstudie 
tillämpats, vilken förklaras närmare i avsnitt 4.2. Valet av tillvägagångssätt har 
framförallt motiverats med utgångspunkt i tidigare studier, där eventstudier nästintill 
använts uteslutande. Det är också en kvantitativ metod som passar bra ihop med denna 
studies övriga vetenskapsteoretiska utgångspunkter.  
 
Då upplevd revisionskvalitet, som tidigare nämnts, inte är direkt observerbart har 
ersättningsvariabler utifrån den forskning som presenterats i teorikapitlet använts för att 
möjliggöra test av eventuella kvalitetsskillnader och dess effekt på aktiekursen. De 
ersättningsvariabler för revisionskvalitet som används i denna studie är revisionsbyråns 
storlek, kontorets storlek samt revisorsuppdragets längd. Enligt tidigare studier, 
förväntas högre upplevd revisionskvalitet stärka den finansiella informationens 
trovärdighet, vilket således bör resultera i högre ERC. Samtliga av dessa, med en 
förklaring till hur variablerna förberetts inför tester, presenteras närmare i avsnitt 4.5.  
 
ERC används alltså i denna studie som ett sammanfattande mått för den information 
som offentliggörs i årsredovisningen, trots att många andra faktorer än enbart vinst 
påverkar ett företags aktievärdering (Ou & Penman, 1989). Detta är dock förenligt med 
merparten av all forskning kring relationen mellan redovisningsinformation och 
avkastning. För att resultatmåttet skall säga något som det går att dra en slutsats ifrån, 
måste studien också innehålla en beroende variabel. Utifrån tidigare studier används 
CAR som förklarande variabel i studiens tester, vilka genomförts med hjälp av multipel 
regressionsanalys. Innan detta har vi dock även genomfört test och kontroller av 
studiens datamaterial och urval, vilka presenteras löpande i efterföljande avsnitt.  

4.2 Eventstudie 
Eventstudier är en allmänt känd och välbeprövad metod för att mäta effekterna av hur 
en ekonomisk händelse påverkar ett företags marknadsbedömda värde och har utifrån 
ett historiskt perspektiv inom forskning om kapitalmarknaden således blivit frekvent 
använd (Corrado, 2011, s. 208). Olika steg för hur en eventstudie bör genomföras finns 
därför beskrivet i flertalet vetenskapliga artiklar (se exempelvis Henderson Jr, 1990; 
MacKinlay, 1997). För att metoden skall gå att tillämpa antas marknaden vara effektiv i 
semistark form, i den bemärkelsen att aktiepriset direkt anpassar sig till nya händelser 
och att aktörerna handlar rationellt (MacKinlay, 1997, s. 13). Metoden förutsätter med 
andra ord att författarna gör vissa antaganden. Detta utgör en svaghet, då det råder det 
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delade meningar om huruvida dessa antagen är lämpliga att göra10. Eftersom vi vill 
studera upplevd revisionskvalitets inverkan på hur ny information prissätts på 
aktiemarknaden har en eventstudie bedömts lämpa sig väl för att besvara studiens 
problemformulering. Valet av eventstudie grundas också på tidigare studier, vilka 
vanligtvis använt denna metod (Collins & Kothari, 1989, s. 143). Vidare har de av 
MacKinlay (1997) framtagna steg för hur en eventstudie bör genomföras tagits i 
beaktning och varit till stor hjälp vid studiens utförande, även om det inte finns någon 
unik struktur för eventstudiers uppbyggnad utan snarare generella riktlinjer (MacKinlay, 
1997, s. 14). Studien är förvisso inte särskilt ny, men då själva grundstenarna för hur en 
eventstudie bör genomföras inte nämnvärt förändrats (Corrado, 2011, s. 225), har detta 
inte bedömts försämra källans kvalitet.     

4.3 Val av händelse och eventfönster 
Det första steget innefattar enligt MacKinlay (1997) att definiera den händelse som 
studien har för avsikt att undersöka och att bestämma ett eventfönster. Då studien 
använder redovisad vinst för att mäta hur upplevd revisionskvalitet påverkar ett företags 
aktiekurs, definieras årsredovisningens publiceringsdatum som tidpunkten för studiens 
valda händelse. Eventfönstret sätter sedan ramarna genom att avgränsa studien till att 
omfatta en specifik tidsperiod (MacKinklay, 1997, s. 14). Det är nämligen utifrån 
eventfönstret som studien undersöker huruvida det skett någon överavkastning eller inte 
(MacKinlay, 1997, s. 15), vilken utgör själva grunden i en eventstudie då efterföljande 
steg bygger vidare på beräkningen av abnormal avkastning (MacKinlay, 1997, s. 14).  
 
Hur långt eventfönster som väljs varierar från att omfatta dagen då händelsen inträffat 
till en period innan eller efter, där det senare i praktiken är mest vanligt förekommande 
(MacKinlay, 1997, s. 14-15). För att exemplifiera skillnaderna i tidsfönstrets storlek kan 
följande studier nämnas: Lee & Park (2000, s. 1030) använder sig av så kort tid som 30 
minuter kring publiceringen av resultatet, medan Warfield & Wild (1992, s. 825-826) 
använder ett betydligt längre tidsfönster om fyra år. En naturlig följdfråga är huruvida 
det finns ett optimalt eventfönster? Ett försök till att besvara denna fråga har gjorts av 
Collins & Kothari (1989), som menar att ett optimalt fönster varar i 15 månader med 
start från augusti år - − 1. Detta, då olika tidsfönster resulterade i varierande 
determinationskoefficienter (01) och där högst förklaringsgrad i deras studie erhölls 
från det så kallade optimala tidsfönstret (Collins & Kothari, 1989, s. 161). Däremot fick 
detta, till följd av resultatets brist på likväl teoretisk som institutionell förklaring, snabbt 
mothugg av Lev (1989, s. 163). I samtliga fall, oberoende av studiens tidsperspektiv, 
kan det dock konstateras att händelsen för tidpunkten definieras som - = 0, tidsperioden 
innan händelsen som - = −5 och perioden efter som - = +5 (MacKinlay, 1997, s. 19).  
 
Eventstudien introducerades redan 1969, då Fama et al. (1969) använde analysmetoden 
för att undersöka om marknaden är effektiv. Inom redovisning och finansiering fick 
eventstudier sin stora framgång då Ball & Brown (1968), genom en eventstudie, 
undersökte redovisningsinformation och dess relation till avkastning (Henderson Jr, 
1990, s. 284). Som tidigare nämnts har marknadens effektivitet legat bakom många 
diskussioner och av vissa forskare ifrågasatts. Vi har i likhet med Ghosh & Moon 
(2005, s. 590) valt ett längre eventfönster där den abnormala avkastningen (CAR) 
beräknas över en 12-månaders period, med start tre månader efter räkenskapsårets slut. 

                                                
10 För olika syn på effektiva marknadshypotesen, se Fama (1998) för att antagandet kan anses vara 
uppfyllt och Shiller (2003) för motargument.  
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Detta har ansetts nödvändigt för att besvara studiens problemformulering, då Ball & 
Brown (1968) funnit belägg för att marknadens effekt är fördröjd, vilket även fått stöd 
av senare studier (Bernard & Thomas, 1989; Gunthorpe, 1997; Hou et al., 2014). Deras 
forskning motsätter sig inte teorin om effektiva marknadshypotesen, däremot visar deras 
resultat på att det kan dröja några dagar innan marknadens reaktion tydliggörs och det är 
för att fånga denna effekt som ett längre eventfönster ansetts nödvändigt. Nackdelen 
med ett så långt eventfönster som 12-månader är att resultatet kan bli missvisande, till 
följd av risken för att andra kurspåverkande händelser än årsredovisningen inträffat 
under tidsperioden ökar i takt med eventfönstrets omfattning. Att andra händelser än 
den som författarna har för avsikt att undersöka kan påverka aktiekursens utveckling 
och således studiens resultat, är den enskilt största kritiken mot eventstudier 
(McWilliams & Siegel, 1997, s. 634).  
 
McWilliams & Siegel (1997, s. 634) nämner bland andra vinstöverraskningar i form av 
utdelning, sammanslagning eller förvärv, stämning eller böter och vinstvarning som 
exempel på tänkbara kurspåverkande händelser. I ett försök att utesluta dessa, vilket i 
vårt fall är rätt problematiskt, har vi i den mån möjligt försökt ta hänsyn till ovan 
nämnda händelser. Som tillexempel inkluderar vi utdelning som en av två komponenter 
i beräkningen av avkastning och kontrollerar mot företag som redovisat en förlust, vilka 
rimligtvis innan årsredovisningens publiceringsdatum utfärdat en vinstvarning. 
Sammanfattningsvis kan valet av tidsperspektiv beskrivas som avvägandet mellan att 
använda ett kort tidsfönster, där risken för att andra faktorer än studiens definierade 
händelse påverkar kursen minimeras och ett långt fönster, vilket ökar sannolikheten för 
att fånga händelsens effekt på aktiekursen.  

4.4 Datainsamlingsmetod och urval 
Nästa steg i en eventstudie är att fastställa det urval som skall ligga till grund för 
studien, därav är det nödvändigt att klargöra urvalskriterierna för de företag som skall 
ingå i populationen (MacKinlay, 1997, s. 15). Då författarna är intresserade av att 
studera upplevd revisionskvalitets eventuella effekt på den svenska marknaden, har 
detta utgjort ett kriterium vid studiens gjorda avgränsningar och definition av 
population. Studiens urval består således av företag som varit noterade på 
Stockholmsbörsen11 respektive listat på någon utav handelsplattformarna First North, 
Aktietorget, Nordic MTF och NGM Equity12 under perioden 2011 – 2015. Tidsperioden 
har framförallt styrts av datamaterialets tillgänglighet. Därefter, utifrån de 
begränsningar som användandet av sekundärdata medfört, har studiens tidsperiod valts 
för att erhålla ett så aktuellt resultat som möjligt. Vidare kommer inriktningen på 
noterade bolag från de lagar som finns angående revisorsrotation, vilka omfattar publikt 
börsnoterade bolag13 (SFS 2005:551, 21a § kap. 9). Valet av att både undersöka 

                                                
11 Stockholmsbörsen drivs av Nasdaq och innefattar listorna Large-, Mid- och Small Cap. Ordet Cap står 
för market capitalization, vilket betyder marknadskapitalisering eller börsvärde. Med börsvärde åsyftas i 
sin tur ett företags utestående aktiers totala värde. Uppdelningen ser ut enligt följande; Large Cap – 
företag med ett börsvärde på minst 1 miljard Euro; Mid Cap – företag med ett börsvärde mellan 150 
miljoner och 1 miljard Euro; Small Cap – företag med börsvärde som understiger 150 miljoner Euro 
(Nasdaq, 2018).  
12 En handelsplattform är en marknadsplats för mindre företag, framförallt nystartade- och tillväxtföretag.  
13 Att uppdraget som revisor får gälla högst sju år i följd gäller enbart för företag listade på en reglerad 
marknad (SFS 2005:551, 21a § kap. 9), vilket i vår studie innefattar Stockholmsbörsen. 
Handelsplattformarna i studien omfattas således inte av kravet på revisorsrotation, utan kan ha samma 
påskrivande revisor i all oändlighet. Dock, kan argumenten för- och emot revisorsrotation även anses 
gälla för mindre publika företag. 
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reglerade- och oreglerade marknader baseras främst på big-4 revisionsbyråers kraftiga 
marknadsövertag, där nästintill alla företag listade på någon utav listorna Large-, Mid- 
och Small Cap uteslutande revideras av en revisor tillhörande en big-4 byrå. Stor vikt 
har med andra ord lagts vid att samla in undersökningsobjekt som överensstämmer med 
studiens syfte, att studera hur finansiell information prissätts i aktiekursen beroende på 
graden av upplevd revisionskvalitet. Företag från olika listor har också möjliggjort ett 
större urval, vilket ansetts fördelaktigt då ett stort datamaterial gör det möjligt att 
upptäcka även små effekter.  
 
För att uppnå ett representativt urval, eftersträvades ett totalurval för den specifika 
tidsperioden. Trots att detta var utgångspunkten, för att möjliggöra en generell slutsats 
om samtliga företag lista på någon utav studiens börslistor (Bryman & Bell, 2013, s. 
190-191), har urvalet reviderats då bortfall inte kunnat undvikas. Detta beror med stor 
säkerhet till stor del på att allt datamaterial i studien består av sekundärdata, vilken 
hämtats från olika databaser. Det alternativa tillvägagångssättet hade varit att manuellt 
samla in och sammanställa informationen från respektive företags årsredovisning. 
Bägge metoderna har såklart både sina egna för- och nackdelar vilka beskrivs av 
Bryman & Bell (2013, s. 325-332). Dock ansågs fördelarna med att använda 
sekundärdata överväga tillvägagångssättets nackdelar och betraktades i författarnas 
ögon som det mest realistiska alternativet. Sekundäranalys bidrar också till ökad 
möjlighet att undersöka frågan över tid, något som i sin tur möjliggör fler antal 
observationer. Återigen, kan vikten av ett tillräckligt stort antal observationer 
understrykas. En annan stor fördel med sekundärdata, vilken också föll avgörandet, var 
den synnerligt kraftigt minskade risken för fel vid sammanställning av datan, samtidigt 
som tidsbesparingen är enorm (Bryman & Bell, 2013, s. 325).  
 
Likväl, kan studiens datainsamling både beskrivas som problematisk och tidskrävande. 
För att samla in undersökningsobjekt som motsvarar studiens kriterier, har författarna 
hunnit med att samla in nytt datamaterial både en, två och tre gånger. Det har således 
varit ett moment förenat med många timmars hårt arbete. Generellt sätt, anses 
sekundärdata vara av god kvalitet, då den ofta är insamlad av skickliga och erfarna 
personer (Bryman & Bell, 2013, s. 325). Vi har trots detta kontrollerat urvalets 
överensstämmelse med populationen genom stickprov för olika företag och år och 
funnit urvalsbias, vilket innebär att urvalet inte är representativt för populationen 
(Bryman & Bell, 2013, s. 190). Bland annat har granskning av företagets börslista, där 
erhållen marknadsplats jämförts mot klassificeringen på hemsidan Avanza.se, utförts. 
Anledningen till jämförelsen var dels för att säkerställa att företagen var registrerade på 
den marknadsplats som angivits, men framförallt för att säkerställa att urvalet bestod av 
önskvärda företag. Det visade sig då ganska snart att urvalet innehöll urvalsbias och att 
urvalet inte alls var det författarna eftersträvat, då antalet företag per lista var oerhört 
snedfördelat. Om denna upptäckt inte gjorts och den tid som gått åt till att börja om igen 
inte hade lagts ner, hade en del av studiens variabler lika gärna kunnat uteslutas då 
resultatet hade blivit intetsägande. Men efter flera om och men, erhölls studiens urval 
genom att först söka efter noterade företag i databasen Amadeus och sedan kombinera 
data för urvalet med information från olika databaser.  
 
Då datamaterialet har hämtats från olika databaser, har det varit viktigt att säkerställa att 
rätt information erhålls för rätt företag. För att undvika misstag, då vissa företag som 
tillexempel bytt namn, har BvD ID-numret eller ISIN-numret använts för att identifiera 
företaget. Både BvD ID-nummer och ISIN-nummer är identifikationsnummer och kan 
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med andra ord liknas vid ett företags legitimation. Genom att använda företagets 
identifikationsnummer har urvalets aktiekurs för slutet av varje månad hämtats från 
Swedish House of Finance, där aktiekurserna är korrigerade så att det är jämförbara 
mellan olika år. Information om vilken revisionsbyrå som reviderat företaget, 
revisionsbyråns kontorsstorlek samt revisorns uppdragslängd har hämtats från Bisnode. 
För att lokalisera vilket kontor revisorn tillhör, har dock adressuppgifter först laddats 
ner från Revisionsinspektionens register.  
 
För att finna ett relevant index sökte vi i flertalet databaser, så som Amadeus, Swedish 
House of Finance, Datastream och Eikon, utan att finna ett index som bedömdes 
lämpligt att använda. Det eftersökta var ett GI-index14 som kunde användas som 
approximation för hela urvalet. Historisk utveckling mellan år 2010 - 2015 laddades ner 
från hemsidan Nasdaq.se för indexen OMX Stockholm GI (OMXSGI) och First North 
All Share (FIRSTNORTHSEK). Indexutveckligen bestod av observationer per dag och 
användes för att undersöka dess korrelation under respektive år, varav förändringen i 
indexet först beräknades för att sedan genomgå en korrelationsanalys. 
Korrelationsanalysen genomfördes för att undersöka om aktiekursens utveckling på de 
olika marknadsplatserna var nära korrelerade, så att enbart ett index kunde användas 
som approximation för samtliga i urvalets normala (förväntade) avkastning. Dock, 
varierade korrelationen mellan marknaderna kraftigt. För år 2014 var korrelationen 
mellan OMXSGI och FIRSTNORTHSEK hög, närmare bestämt 94 %, medan 
korrelationen för året desto innan visade sig vara låg, – 0,59 %, eller med andra ord 
obefintlig. Därför togs beslutet att använda indexet OMXSGI som normal avkastning 
för Stockholmsbörsen och FIRSTNORTHSEK som approximation för alla 
handelsplattformar. Avanza.se kom återigen till användning då vi via deras hemsida på 
ett enkelt sätt kunde jämföra korrelationen mellan handelsplattformarnas utveckling 
under efterfrågad period. Korrelationen bedömdes vara tillräcklig för att använda 
indexet som approximation för samtliga av urvalets företag på First North, Aktietorget 
och NGM. För övriga finansiella poster har nödvändig data funnits tillgänglig och 
inhämtats via Serrano. En mer utförlig beskrivning av datamaterialet och vilken 
definition som använts finns beskriven i avsnitt 4.4.1.  

4.4.1 Beskrivning av datamaterialet 
Nedan redogörs för hur de finansiella poster som behövts för att beräkna studiens 
variabler samlats in tillsammans med en kort beskrivning av olika alternativ och 
datatypers olika egenskaper, vilket inkluderar hur datamaterialet definieras. Vidare har 
datamaterialet först bearbetats med hjälp av Excel innan regressionsanalys av materialet 
genomförts i STATA. 
 
Vi presenterar varje post för sig och ger även en motivering till varför just denna 
datatyp valts. Variablerna för upplevd revisionskvalitet och studiens kontrollvariabler 
gås igenom i ett eget avsnitt. Vi har valt att presentera följande innan 
modellspecifikationen för att underlätta läsarens förståelse.  
 
 
 

                                                
14 Ett index kan antingen vara ett prisindex (PI) eller avkastningsindex (GI). Skillnaden dem emellan 
utgörs av att PI-index endast mäter aktiekursens utveckling, medan ett GI-index mäter aktiekursens 
utveckling inkluderat alla aktieutdelningar. Det är därför som GI-index även brukar kallas för ett 
avkastningsindex, då den visar marknadens totala avkastning.   
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Aktiekurs i slutet av månaden (Lastad) 
I Swedish House of Finance finns olika typer av aktiekurser att välja på. Då kritik om 
vinstöverraskningar i form av utdelning ofta riktas mot eventstudier, har en aktiekurs 
som är korrigerad, så att jämförelse mellan olika år kan göras, använts. Därigenom, 
kommer ett företags utdelning inte att påverka studiens resultat genom dess eventuella 
inverkan på aktiekursen. I den vinstpost som används i denna studie har således hänsyn 
tagits till företagets utdelning, samt eventuell aktiesplitt, då aktiekursen har justerats. 
Aktiekursen korrigeras genom att utdelningen antas återinvesteras i företaget. 
Framförallt har detta ansetts vara viktigt för urvalet från Stockholmsbörsen, då det är 
mindre vanligt för små företag att avskilja utdelning till sina aktieägare. Istället, 
använder tillväxtföretagen ofta vinsten till att genomföra investeringar. Därefter, togs 
beslutet att använda variabeln Lastad, vilken är det sista pris som en aktie handlats för i 
slutet av handelsdagen. Ett alternativ hade varit att använda Askad, som är det lägsta 
pris en ägare är beredd att sälja aktien för i slutet av handelsdagen. Utifrån denna post 
har sedan den faktiska avkastningen kunnat beräknas. För beräkning, se avsnitt 4.7.1.    
 
Vinst (Earnings) 
För vinstposten finns det, precis som för aktiekursen, olika alternativ att använda sig av. 
Från Serrano hämtades både Resultat efter finansiella intäkter och kostnader samt Årets 
resultat. Ghosh & Moon (2005, s. 590) använder i sin studie Resultat före extraordinära 
poster. Posten Årets resultat bedömdes av studiens två alternativ vara mindre lämplig, 
då en bedömning av företaget som enbart baseras på sista raden längst ner i företagets 
resultaträkning riskerar att bli missvisande. Det finns nämligen flertalet poster högre 
upp i resultaträkningen som kan få stor inverkan på årets resultat. Den post som använts 
i denna studie är därför Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, vilken av de 
två bäst överensstämmer med vinstposten i Ghosh & Moon (2005). Slutligen, genom att 
dividera både företagets vinst (E) och förändring i vinst (∆ E) med företagets egna 
kapital vid årets början, nedskalades variabeln i likhet med Ghosh & Moon (2005, s. 
590). Posten Årets resultat har däremot kommit till användning vid kodning av 
kontrollvariabeln förlust (Loss), då studien kontrollerar mot företag som redovisat 
förlust.  
 
Eget kapital (Equity) 
Data för eget kapital har erhållits från Serrano, där posten benämns just Eget kapital. 
Även posten Marknadsvärde eget kapital samlades in, då utgångspunkten var att 
använda denna. Dock var bortfallet så pass stort att valet av post blev enkelt.  I studien 
används således posten Eget kapital, där årets kapital i början av året dividerats med 
företagets vinst (E) och ∆ E.   
 
Totala tillgångar (Total assets) 
Denna finansiella post har samlats in med anledning av dess användningsområde som 
mått på ett företags storlek. I studien används således totala tillgångar, vilket som 
namnet antyder är ett nyckeltal för alla tillgångar i ett företag, vid räkenskapsårets slut 
som kontrollvariabel. Som mått på företagets storlek hade andra poster i 
balansräkningen kunnat användas, men för den post som valts finns ingen alternativ 
variabel eller definition. Att just företagets storlek, mätt som företagets totala tillgångar, 
valts beror på att tidigare studier inom ämnesområdet, där ERC används, använt detta 
mått. Flertalet tidigare studier har som alternativt mått på företagets storlek använt 
marknadsvärde på eget kapital, men som nämnts ovan saknades alldeles för mycket 
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data. Dessutom, används posten totala tillgångar även i beräkningen av 
kontrollvariabeln skuldsättningsgrad.  
 
Totala skulder (Total liabilities) 
Data för totala skulder har behövt samlas in för att kunna beräkna företagets 
skuldsättningsgrad (Lev). Från Serrano erhölls posterna Långfristiga skulder och 
Kortfristiga skulder, så för att erhålla ett företags totala skulder har dessa två poster 
adderats med varandra. Genom att lägga ihop företagets långfristiga- och kortfristiga 
skulder, erhålls således räkenskapsårets totala skulder, då ett företags totala skulder 
utgörs av både långfristiga skulder och kortfristiga skulder.  
4.4.2 Sammanställning och bortfall 
Det ursprungliga datamaterialet bestod av 530 företag, eller 2650 observationer, som 
varit aktuella under den specifika undersökningsperioden. Med tanke på mängden data 
per företag och tiden för att bearbeta denna tillkom ytterligare ett kriterium, att 
undersökningsobjektets räkenskapsår följer kalenderåret (1/1 - 31/12). Detta har gjorts i 
enlighet med Chi et al. (2009, s. 364) och resulterade i ett fåtal bortfall, då majoriteten 
av företagen uppfyllde detta krav. De företag som istället använt sig utav brutet 
räkenskapsår har sålunda exkluderats, för att underlätta beräkningen av CAR. Totalt 
bestod urvalet av 16 företag med brutet räkenskapsår, för att se hur bortfallet fördelar 
sig över studiens olika börslistor hänvisas läsaren till Tabell. 3 nedan.  
 
Vid närmare bekantskap med varje individuellt undersökningsobjekt uppmärksammades 
att urvalet innehöll företag vilka börsintroducerats efter år 2010, vilket resulterade i ett 
större bortfall. Den uppmärksamme minns att studiens undersökningsperiod sträcker sig 
från 2011 till och med år 2015, men då information om företagets vinst år - − 1 behövs 
för att beräkna faktisk avkastning, har även finansiell information från räkenskapsåret 
2010 behövts samlas in. Abnormal avkastning (CAR) är en del av ERC, vilken utgör 
kärnan i regressionsmodellerna, och används vidare för att mäta hur/om uppfattade 
revisionskvalitetsskillnader påverkar den svenska aktiemarknadens värdering av 
finansiell information, varför företag vilka börsintroducerats efter år 2010 exkluderats. 
Mer precist, har exkludering av företag som saknar data gjorts då årsvis data under 
tidsperioden 2010 - 2015 inte funnits tillgänglig.  
 
Därefter observerades att det för somliga årtal också saknades data för vissa månader, 
då månadsvis data samlats in för den finansiella posten Aktiekurs. Aktiekursen i slutet 
av varje månad för varje räkenskapsår har samlats in för att kunna beräkna den 
abnormala avkastningen, vilken i enlighet med studiens valda eventfönster beräknas 
över en 12- månaders period med start tre månader efter räkenskapsårets slut (31/3). Att 
månadsvis data saknades utgjordes således enbart ett problem för variabeln CAR och 
har enbart lett till exkludering då data saknats för slutet av mars månad. Andra orsaker 
som medfört exkludering av undersökningsobjekt har varit att företag blivit avnoterat 
eller uppköpt. Framförallt har dessa orsaker till att data saknas resulterat i bortfall på 
handelsplattformarna First North och Aktietorget, där tillväxt- och nystartade företag 
vanligtvis är listade. Det totala bortfallet på grund av att undersökningsobjekten inte 
uppfyllt studiens kriterium om tidsperiod eller att data saknats resulterade i ett relativt 
stort bortfall, närmare bestämt 214 företag. I Tabell. 3 nedan presenteras bortfallets 
fördelning över respektive börslista, där det klart och tydligt framgår att saknad data 
resulterade i ett större bortfall bland företag listade på någon utav handelsplattformarna 
än de på börsen. Då ursprungligt antal företag uppdelat efter börslista var betydligt fler 
för handelsplattformarna än börsen, har detta dock inte utgjort ett problem då antalet 
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företag kvar i studien efter exkludering är hyfsat jämnt fördelat över börslistorna, med 
undantag för Nordic Growth Market (NGM).  
 
Kontroll har även gjorts för att säkerställa att studiens första kriterium, att urvalet består 
av företag listade på den svenska aktiemarknaden, uppfylls och vilken även det 
resulterade i bortfall. Dock, var bortfallet till sin storlek relativt litet då det endast var 
sju företag som inte uppfyllde detta kriterium och därmed har exkluderats. Bortfallet 
utmärktes av Oslobörsen (OB Match), vilken svarade för majoriteten av bortfallets 
marknadsplats. Att bortfallet enbart skedde från handelsplattformen NGM är inte 
särskilt förvånande, då det är en nordisk marknadsplats för tillväxtföretag. Det kan 
också vara värt att nämna att ingen åtgärd har tagits till företag som bytt listor (så länge 
de fortfarande uppfyller kriteriet om svensk marknadsplats), då detta inte ansetts 
påverka studiens resultat. I de fall ett listbyte skett har dock aktuell börslista använts.  
 
Då urvalets undersökningsobjekt ansågs representera ett så representativt urval som 
möjligt, vilket eftersträvas för att möjliggöra generalisering av studiens resultat 
(Bryman & Bell, 2013, s. 177), återstod 293 antal företag eller 1465 antal 
observationer i studien. Därefter observerades att det för somliga årtal saknades data för 
vissa av studiens variabler, vilket i sig inte är problematiskt men har lett till ett skilt 
antalet observationer per räkenskapsår. Att dessa företag inte exkluderats helt och hållet 
beror på att författarna önskat minimera studiens bortfall. Därför, varierar antalet 
observationer kvar i studien från år till år.  
 

Tabell 2. Fördelning av studiens bortfall på respektive börslista. 

 

4.5 Variabler för revisionskvalitet  
Nedan presenteras hur de teorier om revisionskvalitet, vilka redogjorts för i 
teorikapitlet, applicerats i denna studie. Enligt DeFond & Zhang (2014, s. 291) är det 
svårt att med bara en ersättningsvariabel för revisionskvalitet fånga hela bilden av 

Börslista Large 
Cap  

 

Mid 
Cap 

Small 
Cap 

First 
North 

 

Aktie-
torget 

NGM Totalt 

Ursprungligt antal 
företag 

59 94 76 165 110 26 530 

Företag med brutet 
räkenskapsår 
exkluderas 

- 1 - 6 - 4 - 3 - 1 - 1 - 16 

Företag som saknar 
data exkluderas 
 

- 10 - 29 - 14 - 102 - 57 - 2 - 214 

Företag listade på 
utländsk 
marknadsplats 
exkluderas 
 

     - 7 - 7 

Antal företag kvar i 
studien efter 
exkludering 

48 59 58 60 52 16 293 
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marknadens bedömda revisionskvalitet. Det är därför, som vi i denna studie valt att 
använda oss av flera variabler för att testa sambandet mellan upplevd revisionskvalitet 
och informationens trovärdighet.  
 

Tabell 3. Sammanfattning av studiens hypoteser 
 

'( Resultatet integreras i större utsträckning i aktiekursen när revisonen 
genomförts av stora revisionsbyråer 

'+ Resultatet integreras i större utsträckning i aktiekursen när revisonen 
genomförts av revisorer som tillhör stora revisionskontor 

', Resultatet integreras i större utsträckning i aktiekursen när revisonen 
genomförts av revisorer med lång uppdragslängd 

 
4.5.1 Revisionsbyråns storlek (Big4) 
Som tidigare studier om revisionsbyråns storlek visat, leder revision utförd av högre 
kvalitetsbyråer (big-4) till högre upplevd revisionskvalitet än revision som utförts av 
mindre revisionsbyråer (icke big-4). De teorier som presenterats i teorikapitlet ligger 
således till grund för att revisionsbyråns storlek, där högkvalitativa revisionsbyråer 
definieras som någon utav big-4 revisionsbyråerna, används för att förklara 
kvalitetsskillnaden i uppfattad revisionskvalitet. Data som erhållits om revisionsbyråns 
storlek har inför testerna kodats genom användandet av en dummyvariabel. Att 
dummyvariabel använts innebär att kodning av variabeln har skett, där alternativet är att 
antingen inneha egenskapen eller ej, vilket således innebär att variabeln har kodats med 
värdet 1: om huvudansvarig revisor arbetar för någon utav big-4 revisionsbyråerna och 
värdet 0: om huvudansvarig revisor arbetar för en mindre revisionsbyrå. 

4.5.2 Kontorets storlek (Offsize) 
Då tidigare studier funnit belägg för att kontorets storlek påverkar revisionskvaliteten, 
har kontorets storlek i denna studie använts som en ersättningsvariabel för att undersöka 
om uppfattad revisionskvalitet påverkar aktiemarknadens värdering av finansiell 
information. Kontorets storlek definieras i denna studie som antalet godkända revisorer 
per kontor, vilken är den definition som erhållits i datamaterialet. För att urskilja vilka 
kontor som utför revisioner med högre kvalitet, beräknades först medianen för antalet 
godkända revisorer per kontor. Därefter, antog även denna variabel en dummyvariabel 
där kontorets storlek kodats med värdet 1: om antalet godkända revisorer per kontor är 
fler än medianen och värdet 0: om antalet godkända revisorer per kontor är färre än 
medianen.  

4.5.3 Revisorsuppdragets längd (Tenure) 
Revisionsuppdragets längd definieras som antal år huvudansvarig revisor utfört 
revisionen i ett specifikt företag. Variabeln har inkluderats med anledning av tidigare 
studiers resultat, där revisionsuppdragets längd påvisats stärka (försvaga) 
revisionskvaliteten då uppdraget pågått under längre (kortare) tid. Då tidigare studier 
visat att revisionsuppdrag med lång (kort) uppdragslängd stärker (minskar) revisionens 
kvalitet, används revisionsuppdragets längd i denna studie som ersättningsvariabel 
upplevd revisionskvalitet. Revisorsuppdrag som pågått under en längre tid förväntas 
påverka ERC positivt. För att undersöka detta, har indelning av revisorsuppdragets 
längd gjorts i likhet med Johnson et al. (2002, s. 645) och Carcello & Nagy (2004, s. 
59), där uppdragets längd delats in i tre olika tidsperspektiv.  
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Dessa tidsperspektiv definieras som kort-, mellan- eller lång uppdragstid. Kort 
uppdragstid avser revisionsuppdrag som pågått i 3 eller färre år, mellanlång tid som 
uppdrag som pågått mellan 4 till 8 år och lång tid då uppdraget pågått i 9 år eller fler 
(Johnson et al., 2002, s. 645). Vi har dock valt att koda variabeln med värdet 1: om 
huvudansvarig revisor har haft samma revisionsuppdrag i minst 4 år eller fler och värdet 
0: om huvudansvarig revisor har haft samma revisionsuppdrag i 3 år eller färre.  
 
Datamaterialet för revisorsuppdragets längd var ursprungligen angivet i antalet dagar 
som ansvarig revisor haft revisionsuppdraget, så för att underlätta kodningen 
beräknades revisionsuppdragets längd om till antal år som ansvarig revisor haft 
revisionsuppdraget. Vid omräkningen av antal dagar till antal år, har avrundning till 
närmaste helår gjorts.  

4.6 Kontrollvariabler 
I nästintill alla studier, där revisionskvalitet undersöks med hjälp av ERC, inkluderas 
företagets storlek (Size), företagets skuldsättningsgrad (Leverage) samt förlustföretag 
(Loss) som kontrollvariabler. Vissa studier har även valt att inkludera fler 
kontrollvariabler i deras modell beroende på vilka variabler som empiriskt testas, då 
potentiellt utelämnade variabler som korrelerar är individuellt för varje enskild variabel 
(DeFond & Zhang, 2014, s. 291). Enligt Collins & Kothari (1989, s. 144) leder både 
tidsmässiga och industri specifika karaktärsdrag till variationer i ERC. Vi har dock valt 
att utesluta majoriteten av dessa, då vår studie inte ämnar vara lika omfattande.  

4.6.1 Företagets storlek (Size) 
Företagets storlek är en faktor som frekvent beaktats i tidigare studier (Collins & 
Kothari, 1989, s. 145; DeFond & Zhang, 2014, s. 291; Ghosh & Moon, 2005, s. 591; 
Carcello & Nargy, 2004, s. 59). Företagets storlek inkluderas för att kontrollera mot 
informationstillgängligheten (Collins & Kothari, 1989, s. 145), med andra ord den 
mängd information som offentliggörs, då mer information leder till att marknaden bättre 
kan bedöma framtida avkastning (Lundholm & Myers, 2002). I tidigare forskning av 
Diamond & Verrecchia (1991, s. 1327) beskrivs också att lägre informationsasymmetri 
leder till högre risktagande, vilket förklaras bero på att tillgången på information ökar 
(Diamon & Verrecchia, 1991, s. 1348). Större företag är, till följd av bland annat 
kostnaden för att öka informationsutgivningen, allt som oftast bättre på att tillfredsställa 
marknadens informationsbehov (Diamon & Verrecchia, 1991, s. 1328). Då 
informationsasymmetrin minskar, minskar risken för stora företag att drabbas av 
politiska kostnader (”The political cost theory”), vilket i sin tur leder till högre 
redovisningskvalitet (Ghosh & Moon, 2005, s. 591). Skillnader i informationsutgivning 
förväntas således påverka i vilken utsträckning som en vinstförändring påverkar 
aktiekursen (Collins & Kothari, 1989, s. 145).  
 
Som mått på företagets storlek har marknadsvärde på totalt kapital (Ghosh & Moon, 
2005, s. 591) eller totala tillgångars bokförda värde (Carcello & Nargy, 2004, s. 59) 
använts i tidigare studier. Då datan för marknadsvärdet på eget kapital var bristfällig, 
kontrolleras därför för informationens tillgänglighet i denna studie för företag 8 år - med 
hjälp av företagets totala tillgångar i slutet av år -. Slutligen, genom att beräkna den 
naturliga logaritmen för tillgångarnas värde, nedskalas variabeln Size för att bättre passa 
in i modellen genom att sannolikheten för observerade extremvärden minskar.  
 

Size=,? = In Totala*tillgångar  
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4.6.2 Företag som redovisat förlust (Loss) 
Till följd av redovisningens försiktighetsprincip och realisationsprincip, tillämpas 
konservativ bokföring. Konservativ bokföring innebär att dåliga nyheter (så som 
förluster) redovisas redan när de befaras, vilket markant skiljer sig från bra nyheter (så 
som intäkter) som kräver mer verifiering innan vinsten redovisas i företagets 
resultaträkning (Basu, 1997, s. 4; Guay & Verecchia, 2006, s. 150). Således, är det 
troligt att effekten på aktiekursen (ERC) är större för företag som redovisar förlust 
jämfört med företag som går med vinst (Basu, 1997, s. 7).  Loss inkluderas således i 
form av en dummyvariabel för att kontrollera mot ovan nämnda. Anledningen till att vi 
valt att koda variabeln som en dummy beror på att vi enbart är intresserade av om 
företaget gått med förlust eller inte, inte hur stor förlusten varit. Kontrollvariabeln antar 
värdet 1: om posten Årets resultat är negativt och värdet 0: om posten Årets resultat är 
positivt.  

4.6.3 Skuldsättningsgrad (Lev) 
Nyckeltalet skuldsättningsgrad visar hur mycket av företaget som är finansierat med 
eget kapital respektive finansierat av främmande kapital och har därför beräknats genom 
att dividera posten totala skulder med posten totala tillgångar. Detta har gjorts i 
överenstämmelse med hur skuldsättningsgraden för företag 8 år -*beräknats i studier av 
Ghosh & Moon (2005, s. 591), Lee & Masulis (2011, s. 998) och Jackson et al. (2008, s. 
426).  Leverage inkluderas i modellen för att kontrollera mot företag som har en hög 
skuldsättningsgrad, då detta kan skapa incitament till att manipulera redovisningen. 
Incitamentet till att manipulera sitt resultat, ökar i takt med nivån på 
skuldsättningsgraden, för att undvika överträdelse av som tillexempelvis långivare och 
kreditinstituts acceptabla skuldkvot (DeFond & Jiambalvo, 1994, s. 174; Lee & 
Masulis, 2011, s. 990).  

Leverage=,? =
Totala*skulder
Totala*tillgångar 

 

4.6.4 Storlekskategorisering av företag (Large) 
Variabeln Large kommer endast användas för att möjliggöra skilda regressionstester 
mellan stora- respektive små företag. Variabeln antar värdet 1: om Size är lika med eller 
större än urvalets median för Size och värdet 0: om Size är mindre än urvalets median 
för Size. Som antytts, kommer varibelns förklaringsgrad inte att testas utan enbart 
användas för att kunna skilja på stora- och små företag. 

4.7 Beräkning av CAR och ERC 
CAR står för Cumulativ Abnormal Return, där Cumulativ i sin tur står för kumulativ 
och Abnormal Return står för Abnormal avkastning. Synonymer till kumulativ är 
”adderande” eller ”växande” och abnormal avkastning är skillnaden mellan den 
förväntade- och den faktiska avkastningen (Henderson Jr, 1990, s. 285). CAR erhålls 
således genom att beräkna skillnaden mellan faktisk avkastning och förväntad 
avkastning och visar med andra ord resultatets påverkan på aktiekursen efter det att 
avkastningen riskjusterats (Collins & Kothari, 1989, s. 143).  
 
Att den avkastning som förväntas givet att händelsen inte inträffat, det vill säga den 
förväntade avkastningen (Henderson Jr, 1990, s. 285) subtraheras från den faktiska 
avkastningen är det som möjliggör att en specifik händelses påverkan på ett specifikt 
företags aktiekurs kan studeras (MacKinlay, 1997, s. 15). Det är således abnormal 
avkastning (CAR) som visar en kurspåverkande händelsens effekt på aktiekursen. Då 
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abnormal avkastning visar den effekt en händelse ger på en specifik akties prissättning, 
där avkastningen inte kan förklaras av marknadens utan enbart av händelser som direkt 
ger effekt på aktiekursen (MacKinlay, 1997, s. 21).  
 
Collins & Kothari (1989) presenterar en formeln för hur CAR traditionellt beräknats i 
tidigare studier, som tar följande uttryck (Collins & Kothari, 1989, s. 143-144): 
 

PQ0RS = T + UV5RS + WRS 
Där: 
PQ0RS = Abnormal avkastning från aktie 8 vid tidpunkt -*
T = interceptet*
U = koefficienten*som*benämns*ERC*
V5RS = oväntad*vinst*för*företag*8*under*tidsperioden*-*
*W = felterm*som*antas*vara*normalfördelad  
 
I modellen antas U homogent påverka samtliga av studiens företag, varför 
kontrollvariabler som utifrån tidigare studier visat sig påverka ERC inkluderats i 
studiens slutgiltiga modell (Collins & Kothari, 1989, s. 144). Korrelation är ett mått på 
det linjära sambandet mellan en beroende och en oberoende variabel (Lantz, 2013, s. 
397). Så för att härleda koefficienten för ERC, vilken förklarar styrkan i sambandet 
mellan en specifik akties oväntade vinst (V5) och dess effekt på aktiekursen (PQ0), har 
ett abnormal avkastning beräknats enligt följande formel i enlighet med Ghosh & Moon 
(2005, s. 590):  

Q0RS = 0RS − b 0RS  
Där:*
Q0RS = abnormal*avkastning*för*aktie*8*år*-*
0RS = Faktisk*avkastning*för*aktie*8*vid*tidpunkt*-*
b 0RS = Förväntad*avkastning*för*aktie*8*vid*tidpunkt*-*
4.7.1 Faktisk avkastning, !"# 
Med faktisk avkastning avses en specifik akties verkliga avkastning under studiens 
valda eventfönster, vilken i vårt fall sträcker sig över en 12-månaders period med start 
tre månader efter räkenskapsåret - − 1 slut. Detta innebär att faktiskt avkastning för 
aktie 8 år - beräknats genom att subtrahera stängningskursen (Lastad) år - den 31/3, med 
aktiens stängningskurs den 31/3 år - − 1. Utifrån denna beskrivning och datamaterialets 
egenskaper kan formeln för att beräkna faktisk avkastning i denna studie formuleras 
enligt följande: 

0R,S =
eRS − eRSfg + hRS

eRSfg
 

Där: 
0R,S = Faktisk*avkastning*från*aktie*8*under*tidsperioden*-  
eRS = Stängningskurs*för*aktie*8*år*- 
eRSfg = Slutkurs*för*aktie*8*år*-fg 
hRS = Utdelning*per*aktie*8*vid*tidpunkt*- 
 
Det formeln visar är att faktisk avkastning beror på den specifika aktiens 
realisationsvinst (förlust) och utdelning (h). Om eRS + hRS är större än eRSfg har aktiens 
utveckling varit positiv och genererat en vinst. Det motsatta gäller då eRSfg är större än 
eRS + hRS. I beräkningen antas avkastning således bestå av både aktiekursens utveckling 
(e) och aktiens utdelning (h). Att en specifik akties faktiska avkastning i denna studie 
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består av bägge dessa komponenter överensstämmer med Collins & Kothari (1989, s. 
145), där höjda förväntningar om framtida utdelning vilka revideras upp i samband med 
att ett företag presenterat en oväntad vinst leder till förändring på aktiekursen (Collins & 
Kothari, 1989, s. 146). Därför, förväntas framtida utdelning vara relaterad till nuvarande 
avkastning och påverka ERC positivt (Collins & Kothari, 1989, s. 147). Att aktiekursen 
som laddats ner via databas var justerad för utdelning medförde att värdet på både e och 
h direkt erhölls, därav har risken för manuella bearbetnings fel minimerats.  

4.7.2 Förväntad avkastning, !$# 
Med förväntad avkastning avses den avkastning som erhållits, givet att händelsen inte 
inträffat, med andra ord den avkastning som förklaras av marknaden (Henderson Jr, 
1990, s. 285). Enligt MacKinlay (1997) kan förväntad avkastning beräknas med en så 
kallad marknadsjusterad avkastningsmodell, som på engelska benämns market-adjusted 
return model. Den marknadsjusterade avkastning baseras på marknadsmodellen, som 
beräknas enligt (MacKinlay, 1997, s. 18): 
 

0RS = TR + UR0jS + WRS 
Där: 
0RS = Företagets*faktiska*avkastning*
T = interceptet*
Ug = Företagets*marknadsrisk*
0jS = Marknadens*avkastning*
WRS = felterm*som*antas*vara*normalfördelad 
 
Den marknadsjusterade avkastningsmodellen är en förenkling av marknadsmodellen, 
där modellens koefficienter förutbestäms (MacKinlay, 1997, s. 19). I marknadsjusterade 
modellen antas T*vara noll och U vara lika med ett, vilket innebär att: 
 

Q0RS = 0RS − 0jS 
 
Den marknadsjusterade modellen används av Ghosh & Moon (2005, s. 590) och således 
även i denna studie. Anledningen till att olika index använts för 0jS har redan 
motiverats i kapitlets avsnitt 4.4, men tål att upprepas. Indexet OMXSGI visar 
utvecklingen för samtliga aktier på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, och har 
därför använts som förväntad avkastning för företag listade på Large-, Mid- eller Small 
Cap. FIRSTNORTHSEK är ett index som visar utvecklingen för företag listade på First 
North, men har använts som approximation för förväntad avkastning för samtliga av 
studiens företag listade på First North, Aktietorget och NGM då korrelationen 
marknaderna emellan bedömdes vara tillräckligt högt.  

4.7.3 Beräkning av oväntad vinst, %&"# 
ERC mäter hur företagets CAR förändras i förhållande till företagets oväntade vinst. 
Interaktionen mellan företagets redovisade vinst och företagets oväntade vinst är vår 
earnings response coefficient (ERC). Företagets oväntade vinst beräknas som: 
 

V5R,S = *bR,S − bR,Sfg 
Där:*
V5R,S = Oväntad*vinst*
bR,S = redovisad*vinst*för*företag*8*år*-*
bR,Sfg = redovisad*vinst*för*företag*8*år*-fg 
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4.8 Modellspecifikation 
Utifrån det som beskrivits i detta kapitel testas följande modell:  

Där: 
PQ0 = Abnormal avkastning*
T = Interceptet 
b*(bnop) = Vinst  
∆b = Förändring i vinst  
qrs4 = Revisionsbyråns storlek (Big4 vs. icke big4) 
uvvwrxb* = Kontorets storlek 
ybzV0b = Revisorsuppdragets längd  
{ = Kontrollvariabel  
8 = Företag i 
- = År - 
| = antalet kontrollvariabler (1-3) 
W = statistisk felterm 
 
I linje med Ghosh & Moon (2005) kommer hypoteserna prövas både med och utan 
kontrollvariabler. Vi motiverar detta med att vi på förhand inte kan veta modellernas 
förklaringsgrad. Hypoteserna kommer dessutom testas skilt för hela urvalet, stora 
företag, små företag, Big4-klienter och icke-Big4-klienter. Samtliga variabler som ingår 
i respektive regression kommer att testas självständigt, samt interagera skilt med både 
vinst och förändring i vinst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PQ0 = T + UgbRS + U1∆bRS + U}qrs4RS + U~bRS ∗ qrs4RS + UÄ∆bRS ∗ qrs4RS
+ UÅuvvwrxbRS + UÇbRS ∗ uvvwrxbRS + +UÉ∆bRS ∗ OFFwrxbRS *
+ UÑybzV0bRS + UgÖbRS ∗ ybzV0bRS + Ugg∆bRS ∗ ybzV0bRS

+ÜUggág{à +
}

àâg

ÜUg~ágbRS ∗ {à
}

àâg

+ÜUgÇág∆bRS ∗ {à
}

àâg

+ W 
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5.!Resultat 

Inledningsvis följer en detaljerad redogörelse för det insamlade datamaterialet. 
Därefter presenterar vi resultaten för utförda regressionstester. Kapitlet avslutas 
slutligen med en sammanfattning av studiens resultat.  

5.1 Deskriptiv statistik innan winsorizing 
Det ursprungliga datamaterialet består av finansiella data för räkenskapsåren 2010 – 
2015, trots att sambanden studerats för åren 2011 – 2015. Detta beror på att data från år 
2010 använts för att räkna ut skillnaden i vinst för år 2011, då detta är en del av ERC 
vilket är kärnan i regressionsmodellerna. 
 
Då datamaterialet analyserades med hjälp av beskrivande statistiska verktyg 
observerades att följande variabler hade extrema värden på snedhet och/eller kurtosis i 
fördelningen; Abnormal avkastning (CAR), rapporterad vinst (Earn), skillnad i 
rapporterad vinst (∆Earn), företagets storlek (Size) och skuldsättningsgrad (Lev), se 
Appendix 1. 
 
Ett normalfördelat urval har snedheten 0 då det är en helt symmetriskt kring 
medelvärdet. Med hjälp av ett stapeldiagram som visar frekvensfördelningen, 
förtydligat antalet observationer per individuellt värde, kan snedhet observeras. Om 
”svansen” till vänster är utsträckt tar snedheten ett negativt värde och ett positivt värde 
om ”svansen” till höger är utsträckt. Negativ snedhet innebär att medelvärdet är lägre än 
medianen, medan ett positivt värde på skevhet innebär att medelvärdet är högre än 
medianen (Lantz, 2013, s. 31-32.) Extrema observationer är orsaken till skeva 
fördelningar då dessa påverkar fördelningens ”svansar”, vilket försvårar analys av 
statistiska tester. 
 
Likaså, försvårar kurtosis analys av statistiska tester. Kurtosis kan precis som snedhet 
observeras med hjälp av ett stapeldiagram som visar frekvensfördelningen. Skillnaden 
är att kurtosis rör frågan huruvida fördelningens ”topp” är platt eller spetsig och 
huruvida ”svansarna” är tjocka eller smala. En normalfördelning tar värdet 3 för 
kurtosis. Ett värde under 3 innebär att fördelningen har en tjock topp med smala eller 
inga ”svansar”, medan ett värde över 3 betyder att toppen är smal med tjocka svansar. 
En fördelning med smal topp och tjocka svansar medför högre sannolikhet för extrema 
utfall. Det motsatta förhållandet gäller för en fördelning med bred topp och smala/inga 
svansar; sannolikheten för extrema observationer är lägre. 
 
Eftersom variablerna visade extrema värden för kurtosis och/eller skevhet reducerades 
dessa genom winsorizing, där alla observerade värden för nämnda variabler under 5:e 
percentilen och över 95:e percentilen ersattes med värdet för respektive percentil. Denna 
justering av datamaterialet resulterade i avsevärt bättre värden gällande skevhet och 
kurtosis för omnämnda variabler, se Appendix 2. 
 
Vi vill dock förtydliga för läsaren att winsorizing innebär en subjektiv förändring av 
datamaterialet, vilket kan påverka studiens objektivitet. Motiveringen till användandet 
av winsorizing är att extremvärden påverkar resultaten vid regressionsanalyser (Greene, 
2012, s. 140). Därutöver är metoden vanligt förekommande i tidigare studier. 
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5.2 Deskriptiv statistik efter winsorizing 
I Tabell. 4, Tabell. 5, och Tabell. 6 presenteras beskrivande statiskt för de variabler som 
använts i samtliga regressionsmodeller för att undersöka sambandet mellan uppfattad 
revisionskvalitet (ERC) och olika mått på revisionskvalitet (Big4, Tenure och Offsize). 
Tabell. 4 nedan presenterar i huvudsak variablernas medelvärde, median samt minsta- 
och högsta observerade värde. Även antalet observationer och standardavvikelsen för 
individuella variabler framgår av tabellen nedan.  
 

Tabell 4. Deskriptiv statistik. 
 

Variabel Obs Min Medel Median Max Standard- 
avvikelse 

CAR 1365 -0,716767 0,1421238 0,0251845 1,078894 0,5712593 
Earn 1365 -0,6100705 -0,0055437 0,0426233 0,1722714 0,2000856 
∆Earn 1365 -0,2883006 0,0411929 0,0101748 0,2473795 0,1398012 
Big4 1140 0 0,8482456 1 1 0,3589401 
Tenure 1139 0 0,5408253 1 1 0,4985494 
Offsize 1365 0 0,5956044 1 1 0,4909546 
Size 1365 16,36753 21,06527 20,95271 24,95159 2,934967 
Loss 1365 0 0,3656846 0 1 0,4818304 
Lev 1365 0,0884999 1,449366 1,123394 3,47385 1,159395 
Large 1365 0 0,499637 0 1 0,5001831 
 
CAR visar den abnormala avkastningen och har över den studerade perioden ett 
medelvärde strax ovanför noll, med ett minsta observerade värde på -0,71671 och ett 
högsta värde på 1,078894. Eftersom medelvärdet är positivt har urvalet totalt sett större 
positiv CAR än negativ CAR. Samtidigt är den 50:onde percentilen, eller enklare 
uttryckt medianen, för den beroende variabeln 0 vilket indikerar på att det finns lika 
många observationer med positiv CAR som med negativ CAR. 
 
Urvalets vinster (Earn) har ett negativt medelvärde vilket tyder på att urvalet utgörs av 
förluster som totalt är större än urvalets vinster. Samtidigt, är medianen positiv vilket 
tyder på att urvalet redovisat fler vinster än förluster. Förtydligat innebär det att urvalet 
redovisar fler vinster än förluster, men att de förluster företagen redovisat är större än 
vinsterna. Vad gäller skillnaden i vinst (∆Earn) är både medelvärdet och medianen 
positiva, vilket kan tolkas som att skillnaden i vinst mellan åren oftare är positiv än 
negativ och att den positiva skillnaden i vinst totalt sett är större än den negativa 
skillnaden i vinst. 
 
Big4-revisorer (Big4), revisionsuppdragets längd (Tenure) och revisionskontorets 
storlek (Offsize) är förklarande dummyvariabler. Även redovisad förlust (Loss) är en 
dummyvariabel, men av kontrollerande karaktär. Orsaken till att dessa variablers högsta 
och lägsta observerade värden är 1 respektive 0, är att de är just dummyvariabler. Vad 
gäller kontrollvariablerna företagets storlek (Size) och skuldsättningsgrad (Lev) har de 
alla positiva medelvärden och medianer eftersom ingen av dem har ett negativt lägsta 
observerade värde.  
 
I frekvenstabellen nedan (Tabell. 5) visas fördelningen för dummyvariablerna, både i 
antal och i procent (%) för hela urvalet samt stora- respektive små företag. Kolumn fyra 
och fem (Totalt och Totalt i procent, %) i tabellen visar en ojämn fördelning för 
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variabeln Big4 då hänsyn tas till hela datamaterialet, det vill säga både stora och små 
företag där 84,82 procent av observationerna har reviderats av en Big4-revisor (Big4: 1) 
och 15,18 procent av observationerna har reviderats av en icke-Big4-revisor (Big4: 0). 
En jämnare fördelning hade föredragits ur ett testperspektiv, då det skulle kunna ge mer 
signifikanta resultat. Den ojämna fördelningen kan leda till att testen blir mer osäkra än 
om fördelningen hade varit jämnare, just för att observationerna för icke-Big4 är relativt 
få. Dock förväntades en ännu snedare fördelning, varför den erhållna fördelningen anses 
vara tillfredsställande för tester som inkluderar samtliga företag. 
 
Fördelningen av Big4 för stora företag är emellertid ännu skevare där endast 5 av 457 
observationer är reviderade av en icke-Big4-revisor. Denna sneda fördelning kommer 
säkerligen påverka resultaten för modell 3 och 4, som endast inkluderar stora företag 
och testar sambanden mellan testvariablerna (Big4, Tenure och Offsize) och CAR, utan 
respektive kontrollvariabler. Således kommer den oberoende variabeln Big4 exkluderas 
i modell 3 och 4. Samma fördelning fast för små företag anses tillfredsställande då den 
är betydligt jämnare relativt fördelningen för stora företag och kommer således 
inkluderas i modell 5 och 6, som testar motsvarande samband som modell 3 och 4 men 
för små företag. 
 

Tabell 5. Frekvenstabell. 

 
Ur tabellen kan utläsas att 45,92 procent av observationerna har haft en och samma 
påskrivande revisor i 3 eller färre år, medan 54,08 procent av observationerna har haft 
en och samma påskrivande revisor i 4 år eller fler. Detta skulle kunna tolkas som att 
företagen byter påskrivande revisor ofta. Fördelningen mellan stora och små företag 
tyder på att små företag byter huvudansvarig revisor oftare än stora företag. Emellertid 
kan fördelningen bero på slump, det vill säga att uppdragslängden i små företag av en 
slump har nått 7 år inom den period som undersöks i studien (år 2011 – 2015). 
 
Vidare visar Tabell. 5 att 40,44 procent av observationerna använt sig av en revisor från 
ett revisionskontor som är mindre än urvalets median (53 auktoriserade revisorer), 
medan 59,56 procent av observationerna har använt sig av en revisor som arbetar på ett 
revisionskontor som har 53 eller fler auktoriserade revisorer. Fördelningen mellan stora 
och små företag tyder på att små företag är klienter till stora revisionskontor nästan lika 
ofta som de är klienter till små revisionskontor, samtidigt som majoriteten (549 av 682) 
av observationerna för stora företag reviderats av stora revisionskontor. 
 

 Små företag Stora företag Totalt Totalt i procent, % 
Big4 - 0 168 5 173 15,18 
Big4 - 1 515 452 967 84,82 
Tenure – 0 342 181 523 45,92 
Tenure – 1 324 292 616 54,08 
Offsize – 0 419 133 552 40,44 
Offsize – 1 264 549 813 59,56 
Loss – 0 334 609 943 69,08 
Loss – 1 349 73 422 30,91 
Large – 0   683 50,04 
Large - 1   682 49,96 
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Slutligen visar tabellen att observationerna (årsredovisningarna) har presenterat en 
förlust i 36,57 procent av fallen, medan 63,43 procent av observationerna presenterat en 
vinst alternativt ett årsresultat som är plus lika med noll. Årsredovisningarna visar en 
jämn fördelning mellan positiva och negativa redovisade resultat för små företag. Vad 
gäller stora företag visar endast 73 av 473 årsredovisningar negativa resultat. 
 
För att testa om det föreligger korrelation mellan studiens förklarande variabler och 
kontrollvariabler gjordes ett korrelationstest, vilket presenteras i Tabell. 6 nedan. 
 

Tabell 6. Korrelationstabell. 
 

 Earn ∆Earn Big4 Tenure Offsize Size Loss Lev Large 
Earn 1,0000         
∆Earn 0,5063 1,0000        
Big4 0,2278 0,0093 1,0000       
Tenure 0,1828 0,0491 0,0523 1,0000      
Offsize 0,3488 0,2447 0,3289 0,0458 1,0000     
Size 0,6114 0,4225 0,4116 0,1457 0,5138 1,0000    
Loss -0,7127 -0,2315 -0,2133 -0,0973 -0,1941 -0,4625 1,0000   
Lev 0,2463 0,3072 0,1090 0,0369 0,2909 0,4387 -0,1238 1,0000  
Large 0,4784 0,3307 0,3210 0,1294 0,4263 0,8754 -0,3657 0,3730 1,0000 

 
Vid för hög korrelation mellan variablerna finns det risk för multikollinearitetsproblem, 
vilket betyder att det blir svårt att urskilja de högt korrelerade oberoende variablernas 
effekt på beroendevariabeln. Tumregeln för hög korrelation är runt 0,8 och om det finns 
oberoende variabler som har en korrelationkoefficient som överstiger detta värde eller 
högre bör en av dem exkluderas från modellen. 
 
Korrelationskoefficienten (-0,7127) mellan redovisad vinst (Earn) och redovisad förlust 
(Loss), visar på ett relativt högt negativt samband. Detta negativa samband är självklart 
då negativ redovisad vinst resulterar i ett negativt redovisat resultat. Eftersom 
korrelationen inte överstiger tumregeln behålls båda variablerna. Korrelationen mellan 
kontrollvariabeln företagets storlek (Size) och den binära kontrollvariabeln för 
kategorisering av företagsstorlek (Large) överstiger tumregeln. Avsikten har dock hela 
tiden varit att använda dessa skilt i olika modeller, varför korrelationen mellan dessa 
inte utgör ett problem.  Övriga variabler korrelerar inte i den utsträckning att 
multikollinearitet bör ses som ett problem. Således kommer dessa användas i samtliga 
modeller. 
 
Noterbart är att våra mått på revisionskvalitet, det vill säga (Big4), (Tenure) samt 
(Offsize), är positivt korrelerade med (Earn). Detta innebär att vinsten i snitt är högre 
för de företag som har Big4-revisorer. Vinsten är också i genomsnitt högre för företag 
med en revisor som varit huvudansvarig i minst 3 år och för företag vars revisor tillhör 
ett stort revisionskontor. Samma samband gäller mellan måtten på revisionskvalitet och 
skillnaden i vinst (∆Earn).  
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5.3 Multipla linjära regressioner 
5.3.1 Regressioner 
Studien avser att pröva sambandet mellan beroendevariabeln CAR och följande 
förklarande binära variablers interaktion med vinst (Earn) och skillnad i vinst (∆Earn); 
revisionsfirmans storlek (Big4), längden på huvudansvarig revisors uppdrag (Tenure) 
och revisionskontorets storlek (Offsize). Denna interaktion används som ett mått på 
investerarnas uppfattade revisionskvalitet, vilket ligger i enlighet med tidigare studier av 
bland andra Du & Zhou (2014), Chi et al. (2009), Ghosh & Moon (2005) och Teoh & 
Wong (1993). Totalt testades tio olika modeller med hjälp av multipla linjära 
regressioner. Samtliga modeller undersöker sambandet mellan CAR och två eller tre 
förklarande binära variabler på 1, 5 och 10 % signifikansnivå. Skillnaden mellan 
modellerna är att sambandet undersöks för (1) alla företag med den naturliga logaritmen 
av företagsstorlekens värde, (2) endast stora företag, det vill säga företag vars storleks 
naturliga logaritm överstiger urvalets median och (3) endast små företag, förtydligat 
endast de företag vars storleks naturliga logaritm understiger medianen. Vidare testas 
även sambandet mellan CAR och (Tenure) samt CAR och (Offsize) för både Big4-
klienter och icke-Big4-klienter. Därutöver testas de fem nämnda modellerna både med 
och utan samtliga kontrollvariabler. Företagens absoluta storlek (Size) och den binära 
variabeln för företagets storlek (Large) är undantag, på grund av korrelationen dem 
sinsemellan. Dessa två variabler kommer istället att användas skilt, där (Large) bara 
kommer att användas i de regressioner som undersöker sambanden för endast stora 
företag och endast små företag. 
 
Nedan i Tabell. 7 presenteras antalet observationer per modell. Tabellen visar att Modell 
1 och 2 som mäter uppfattad revisionskvalitet för både stora och små företag har 1119 
respektive 1113 observationer. Skillnaden i antalet observationer beror på att data för 
kontrollvariabler saknats för vissa observationer. Modell 3 och 4 har mindre än hälften 
så många observationer som modell 1 och 2, vilket beror på att dessa två modeller 
endast undersöker sambandet med och utan kontrollvariabler för stora företag. Modell 5 
och 6 undersöker sambandet för små företag, där modell 6 inkluderar kontrollvariabler. 
Regressionsmodell 7 och 8 undersöker hur påskrivande revisors tjänstetid och 
revisionskontorets storlek påverkar investerares uppfattning av revisionskvalitet för 
Big4-klienter medan modell 9 och 10 prövar samma samband för icke-Big4-klienter. 
Modell 8 och 10 inkluderar kontrollvariabler. Skillnaden i antalet observationer mellan 
modell 7 och 9 samt modell 8 och 10 beror på att urvalet mestadels, som tidigare 
nämnts, består av Big4-klienter (84,82%).  
 

Tabell 7. Observationer, datamaterial och antal variabler per modell 
 

 Observa-
tioner 

Inkluderade 
företag 

Kontroll-
variabler Big4 Tenure Offsize 

Modell 1 1119 Alla Exkluderas Inkluderas Inkluderas Inkluderas 
Modell 2 1119 Alla Inkluderas Inkluderas Inkluderas Inkluderas 
Modell 3 473 Stora Exkluderas Exkluderas Inkluderas Inkluderas 
Modell 4 473 Stora Inkluderas Exkluderas Inkluderas Inkluderas 
Modell 5 666 Små Exkluderas Inkluderas Inkluderas Inkluderas 
Modell 6 666 Små Inkluderas Inkluderas Inkluderas Inkluderas 
Modell 7 947 Big4-klienter Exkluderas Exkluderas Inkluderas Inkluderas 
Modell 8 947 Big4-klienter Inkluderas Exkluderas Inkluderas Inkluderas 
Modell 9 172 Icke-big4- Exkluderas Exkluderas Inkluderas Inkluderas 
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Initialt kommer modellernas p-värde för F-test tolkas. F-testets nollhypotes är att R-
kvadrat (R2) är lika med 0, det vill säga att modellen inte förklarar någon del av 
variationen i CAR. Alternativhypotesen är att R2 inte är lika med 0, det vill säga att vår 
modell förklarar en del av variationen i CAR (Lantz, 2013, s. 428). F-testets p-värde 
förklarar signifikansnivån för att R2 är skilt från 0. Optimalt är p-värdet 0,01 eller lägre. 
Man kan då med 99 procents säkerhet konstatera att R2 är skilt från 0, förenklat innebär 
detta att minst en variabel har ett linjärt samband med CAR. Vidare tolkas R2, som alltid 
tar ett värde mellan 0 och 1, i vilken utsträckning de inkluderade variablerna förklarar 
variationen i CAR. Ett högre värde visar på högre förklaringsgrad i modellen (Lantz, 
2013, s. 400-401). För att förtydliga; om R2 tar värdet 0,1 innebär det att modellen 
förklarar 10 procent av variationen i CAR. 
 
Därefter kommer p-värde för t-test (Prob>F) analyseras. Även här, är ett optimalt p-
värde 0,01 eller lägre. T-testets nollhypotes är att variabelns koefficient är lika med 0, 
medan alternativhypotesen är att variabelns koefficient är skild från 0. Förenklat innebär 
ett p-värde på 0,01 för t-testet att man med 99 procents säkerhet kan konstatera att 
variabelns koefficient är signifikant skild från 0 (Lantz, 2013, s. 409). Avslutningsvis 
kommer variablernas interaktion med vinst (Earn) och skillnad i vinst (∆Earn) 
analyseras.  
 
Eftersom ERC (summan av koefficienterna för Earn och ∆Earn) utgör kärnan i studiens 
modeller är författarna, enligt Ghosh & Moon (2005, s. 590), framförallt intresserade av 
signifikansnivån för de förklarande variablernas enskilda interaktion med ERC 
(variabel*c.Earn + variabel*c.∆Earn), där variabel står för antingen Big4, Tenure eller 
Offsize samt deras koefficienter. Koefficienten för respektive interaktion visar på 
investerarnas uppfattade revisionskvalitet för respektive förklarande variabel och p-
värdet visar signifikansnivån. De enskilda variablernas interaktion med redovisad vinst 
(Earn) och skillnad i vinst (∆Earn) kommer inte att kommenteras då dessa endast 
nyttjats för att räkna ut koefficienten och p-värdet för variabelns interaktion med ERC. 

5.3.2 Sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och mått på 
revisionskvalitet 
Regressionsmodell 1 och 2 fokuserar på samtliga av studiens hypoteser, det vill säga om 
det finns ett samband mellan uppfattad revisionskvalitet och Big4-revisorer, 
uppdragslängden för huvudansvarig revisor och revisionskontorets storlek. Den första 
modellen testar sambandet utan kontrollvariabler, medan vi i den andra modellen 
inkluderat dessa. Resultaten är baserade på finansiell data för år 2010-2015, vilket 
resulterade i 1119 observationer för respektive modell.  
 
 
 
 
 
 

klienter 
Modell 10 172 Icke-big4-

klienter 
Inkluderas Exkluderas Inkluderas Inkluderas 
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Tabell 8. Resultat modell 1 & 2, för alla företag. 
 

 Modell 1. Hela Modell 2. Hela + KV 
Antal observationer 1119 1119 
Prob > F 0,0000 0,0000 
R2  0,0588 0,0870 
   
 Koefficient Signifikans Koefficient Signifikans 
Earn 0,553 0,000*** 0,814 0,493 
∆Earn -0,103 0,673 0,282 0,836 
Earn+∆Earn 0,450 0,058*** 1,096 0,410 
Big4 -0,055 0,182 -0,059 0,177 
Big4*Earn -0,024 0,885 -0,080 0,645 
Big4*∆Earn 0,113 0,696 0,060 0,838 
Big4*Earn+ Big4*∆Earn 0,089 0,741 -0,020 0,941 
Tenure -0,021 0,398 0,028 0,280 
Tenure*Earn 0,010 0,941 -0,024 0,858 
Tenure*∆Earn -0,255 0,278 -0,213 0,369 
Tenure *Earn+ Tenure 
*∆Earn 

-0,245 0,272 -0,237 0,290 

Offsize -0,068 0,012** -0,064 0,022** 
Offsize*Earn 0,091 0,577 -0,089 0,631 
Offsize*∆Earn -0,122 0,639 -0,249 0,379 
Offsize*Earn+Offsize*∆Earn 0,031 0,898 -0,338 0,207 
Size   0,001 0,816 
Size*Earn   0,043 0,456 
Size*∆Earn   -0,008 0,901 
Size *Earn+Size *∆Earn   0,035 0,610 
Lev   0,019 0,187 
Lev*Earn   0,133 0,057* 
Lev*∆Earn   0,076 0,500 
Lev *Earn+ Lev *∆Earn   0,209 0,072* 
Loss   -0,024 0,591 
Loss*Earn   -1,331 0,001*** 
Loss*∆Earn   -0,385 0,215 
Loss *Earn+ Loss *∆Earn   -1,716 0,000*** 

  
Båda modellerna visar att R2 är skilt från 0 på en procents signifikansnivå (p>F=0,000). 
Modell. 1 har en förklaringsgrad på 5,88 procent (R2=0,0588) medan modell 2 har en 
förklaringsgrad på 8,7 procent (R2=0,0870). Likt tidigare studier visar modell 1 att ERC 
(Earn*∆Earn) har ett positivt signifikant samband (10 procents signifikansnivå) med 
CAR, vilket betyder att ERC har ett signifikant och positivt samband med abnormal 
avkastning. Modell. 2 visar också på ett positivt samband men resultaten är inte 
signifikanta på varken en, fem eller tio procents signifikansnivå. 

Det intressanta är i huvudsak de förklarande variablernas interaktion med ERC. 
Resultaten för Modell. 1 indikerar på ett positivt samband mellan CAR och 
interaktionen mellan ERC och Big4-revisorer, men koefficienten är inte signifikant 

***=1% signifikansnivå, **=5% signifikansnivå, *=10% signifikansnivå 
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(p=0,741). Interaktionen med ERC för påskrivande revisors uppdragslängd (Tenure) 
visar på ett negativt och icke signifikant samband medan samma interaktion för 
(Offsize) visar på ett icke signifikant positivt samband. Då kontrollvariabler inkluderas 
erhålls ett icke signifikant negativt samband mellan CAR och de tre förklarande 
variablernas enskilda interaktion med ERC.  

Utöver redovisade vinster (Earn) och ERC är kontorets storlek (Offsize) den enda 
variabeln med signifikanta resultat på 5 procents signifikansnivå (p=0,012) i Modell 1. 
Koefficienten är -0,068, vilket innebär ett negativt samband mellan revisionskontorets 
storlek och abnormal avkastning. När kontrollvariablerna inkluderas, har samma 
interaktion marginellt lägre koefficient (-0,064) på samma signifikansnivå (P=0,022). 

I Modell. 2 når interaktionen mellan ERC och företagets skuldsättningsgrad (Lev) 
signifikanta resultat på 10 procents signifikansnivå (p=0,072). Koefficienten är 0,209 
vilket innebär att det finns ett positivt samband mellan företagets skuldsättningsgrad och 
ERC. Likaså erhålls signifikanta resultat för redovisad förlust (Loss) på 1 procents 
signifikansnivå (p=0,000). Koefficienten är i detta fall negativ (-1,716). Således finns ett 
negativt samband mellan redovisad förlust och ERC. I Modell. 2 når företagets storlek 
(Size) signifikanta resultat på 5 procents signifikansnivå (p=0,025) med en koefficient 
på 0,019. Detta tyder på att abnormala avkastningar ökar med företagets storlek. 
Resterande variabler når inte signifikanta resultat. 

Eftersom signifikanta resultat inte erhålls för interaktionen mellan ERC och 
revisionsfirmans storlek (Big4), påskrivande revisors uppdragsläng (Tenure) eller 
revisionskontorets storlek (Offsize), tyder modellen på att det inte finns något samband 
mellan dessa och uppfattad revisionskvalitet, varför samtliga hypoteser förkastas. 

5.3.3 Sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och mått på 
revisionskvalitet för stora företag 
Då de publika företagen i datamaterialet varierar i storlek är det intressant att undersöka 
om det föreligger skillnader i sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och de 
valda förklarandevariablerna mellan stora och små företag. Eftersom endast 5 av 457 
årsredovisningar granskats av icke-Big4-revisorer (se Tabell. 5) exkluderas Big4 i 
modellen, då resultatet kan påverkas av den sneda fördelningen. I Tabell. 9 nedan visas 
resultatet för stora företag (företag som är lika med eller större än urvalets median) i 
modell 3. Modell 4 undersöker motsvarande samband inkluderat kontrollvariabler. 
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Tabell 9. Resultat modell 3 & 4, Stora företag. 
 

 Modell 3. Stora ftg Modell 4. Stora ftg + KV 
Antal observationer 473 473 
Prob > F 0,0000 0,0000 
R2  0,2029 0,3465 
   
 Koefficient Signifikans Koefficient Signifikans 
Earn 1,825 0,016** 2,291 0,003*** 
∆Earn -0,607 0,461 -0,099 0,905 
Earn+∆Earn 1,218 0,101 2,390 0,006*** 
Tenure -0,096 0,024** -0,064 0,113 
Tenure*Earn 0,894 0,152 0,458 0,445 
Tenure*∆Earn 0,293 0,581 -0,380 0,441 
Tenure *Earn+ Tenure 
*∆Earn 

1,187 0,014** 0,078 0,870 

Offsize 0,052 0,296 0,016 0,728 
Offsize*Earn -1,057 0,147 -0,981 0,162 
Offsize *∆Earn 1,498 0,049** 0,755 0,293 
Offsize *Earn+ Offsize 
*∆Earn 

0,441 0,531 -0,226 0,729 

Lev   0,054 0,006*** 
Lev*Earn   -0,110 0,671 
Lev*∆Earn   0,562 0,003*** 
Lev *Earn+ Lev *∆Earn   0,452 0,013** 
Loss   -0,091 0,115 
Loss*Earn   0,047 0,952 
Loss*∆Earn   -3,028 0,000*** 
Loss *Earn+ Loss *∆Earn   -2,981 0,000*** 
 
 
Modellerna består av 473 observationer och i bägge två är R2 skilt från noll 
(p>F=0,000). Förklaringsgraden för modell 3 är 20,29 procent respektive 34,65 procent 
för modell 4. I modell 4 har ERC en positiv koefficient (3,083) som är signifikant på 1 
procents signifikansnivå (p=0,000). Det finns således ett positivt samband mellan ERC 
och abnormal avkastning (CAR) för stora företag då kontrollvariabler inkluderas. 
Modell 3 visar som tidigare nämnt motsvarande samband, fast utan kontrollvariabler. 
Sambandet är dock inte signifikant på 10 procents signifikansnivå (p=0,101), vilket inte 
överensstämmer med tidigare studiers forskningsresultat. 
 
Vad gäller rapporterad vinst (Earn) visar båda modellerna på ett positivt signifikant 
samband. Koefficienten i modell 3 är 1,825 på 5 procents signifikansnivå (p=0,016) och 
2,291 i modell 4 på 1 procents signifikansnivå (p=0,003). 
 
Huvudansvarig revisors uppdragslängd (Tenure) har för endast stora företag ett negativt 
samband (-0,096) med abnormal avkastning (CAR) som är signifikant på 5 procents 
signifikansnivå (p=0,024). Däremot, är detta samband inte signifikant då 
kontrollvariabler inkluderas (p=0,113). 
 

***=1% signifikansnivå, **=5% signifikansnivå, *=10% signifikansnivå 
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I modell 3 visar interaktionen mellan ERC och huvudansvarig revisors uppdragslängd 
(Tenure) på ett positivt samband mellan lång uppdragslängd och av investerare 
uppfattad revisionskvalitet, detta på 5 procents signifikansnivå (p=0,014). Dock, blir 
även detta resultat icke signifikant då kontrollvariabler inkluderas (p=0,870).  
 
Företagets skuldsättningsgrad (Lev) når signifikanta resultat (p=0,006) med en 
koefficient på 0,054. Förtydligat visar detta på att det finns ett positivt samband mellan 
företagets skuldsättningsgrad och abnormal avkastning. 
 
ERCs interaktion med företagets skuldsättningsgrad (Lev) och redovisad förlust (Loss) 
visar också på signifikanta resultat. Den förstnämnda interaktionen har en positiv 
koefficient på 0,452, vilken är signifikant på 5 procents signifikansnivå (p=0,013) 
medan den sistnämnda har en negativ koefficient på -2,981 och är signifikant på 1 
procents signifikansnivå. Dessa resultat innebär att ERC ökar vid högre 
skuldsättningsgrad samtidigt som det minskar vid rapporterad vinst. ERCs interaktion 
med revisionskontorets storlek når precis som resterande variabler inte signifikanta 
resultat.  
 
Noterbart är att modell 3 finner ett signifikant positivt samband mellan uppfattad 
revisionskvalitet och längre uppdragslängd, som inte återfinns i modell 4. Eftersom 
modell 4 inkluderar kontrollvariabler, vilka inkluderas för att kontrollera för om de 
förklarande variablernas förklaringsgrad beror på andra variabler, bör resultaten som 
erhålls från modell 4 vara mer sanna än de i modell 3. Defond & Zhang (2014, s. 288) 
betonar bland andra vikten av kontrollvariabler vid användandet av ERC som mått på 
uppfattad revisionskvalitet. Dessutom visar värdena på R2 stora skillnader i 
förklaringsgrad mellan modellerna, där modell 4 har mycket högre förklaringsgrad. 
Således förkastas hypotes 2 tillsammans med hypotes 3 för stora företag. 

5.3.4 Sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och mått på 
revisionskvalitet för små företag 
Även Modell 5 och 6 undersöker sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och 
huvudansvarig revisors uppdragslängd (Tenure) samt uppfattad revisionskvalitet och 
revisionskontorets storlek (Offsize). Modellerna testar även sambandet mellan uppfattad 
revisionskvalitet och revisionsfirmans storlek (Big4), då fördelningen för (Big4) är jämn 
bland små företag. Skillnaden mot regressionsmodellerna ovan är att modell 5 och 6 
endast undersöker sambanden för små företag (företag som är mindre än medianen). 
Tabell. 10 nedan presenterar resultaten för modell 5, i vilken kontrollvariabler 
exkluderas och modell 6, där kontrollvariabler inkluderats, vilka består av 666 
observationer. 
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Tabell 10. Resultat modell 5 & 6, Små företag. 
 

 Modell 5. Små ftg Modell 6. Små ftg + KV 
Antal observationer 666 666 
Prob > F 0,0000 0,0000 
R2  0,0596 0,0837 
   
 Koefficient Signifikans Koefficient Signifikans 
Earn 0,531 0,002*** 1,827 0,001*** 
∆Earn -0,048 0,868 -0,129 0,763 
Earn+∆Earn 0,488 0,089* 1,698 0,003*** 
Big4 -0,043 0,407 -0,041 0,428 
Big4*Earn -0,022 0,911 -0,007 0,969 
Big4*∆Earn 0,096 0,778 0,036 0,916 
Big4*Earn+ Big4*∆Earn 0,073 0,814 0,029 0,929 
Tenure -0,004 0,917 -0,011 0,786 
Tenure*Earn 0,026 0,883 -0,002 0,989 
Tenure*∆Earn -0,409 0,167 -0,303 0,307 
Tenure *Earn+ Tenure 
*∆Earn 

-0,383 0,174 -0,305 0,278 

Offsize -0,092 0,033** -0,090 0,038** 
Offsize*Earn 0,030 0,882 -0,132 0,570 
Offsize *∆Earn -0,084 0,797 -0,180 0,601 
Offsize *Earn+ Offsize 
*∆Earn 

0,053 0,864 -0,312 0,343 

Lev   0,029 0,208 
Lev*Earn   0,157 0,085* 
Lev*∆Earn   0,164 0,242 
Lev *Earn+ Lev *∆Earn   0,321 0,0314** 
Loss   0,010 0,870 
Loss*Earn   -1,618 0,003*** 
Loss*∆Earn   -0,110 0,768 
Loss *Earn+ Loss *∆Earn   -1,728 0,001*** 

 
 
Båda modellernas R2 är på 1 procents signifikansnivå skilt från 0 då p-värdena för F-
testerna är 0,000. Förklaringsgraden är för modell 5 (0,0596) grovt hälften av 
förklaringsgraden för motsvarande modell där endast stora företag observerades (modell 
3, R2=0,1055). Förklaringsgraden för modell 6 (0,0837) är också mycket lägre än 
motsvarande modell för stora företag (modell 4, R2=0,3465). 
 
ERC har ett positivt och signifikant samband med abnormal avkastning (CAR) på 10 
procents signifikansnivå i modell 5 (p=0,089) och på 1 procents signifikansnivå i 
modell 6, vilket ligger i linje med tidigare studier. Även rapporterad vinst (Earn) har ett 
positivt samband med abnormal avkastning (CAR) på 1 procents signifikansnivå i båda 
modellerna. Koefficienten är 0,488 i modell 5 och 1,698 då kontrollvariabler inkluderas. 
 
Utöver dessa variabler finner modellen 5 endast ett signifikant resultat, nämligen 
revisorns kontorsstorlek (Offsize). Resultatet visar vidare på att kontorsstorleken har ett 

***=1% signifikansnivå, **=5% signifikansnivå, *=10% signifikansnivå 
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negativt samband (-0,092) med abnormal avkastning (CAR), vilket är statistiskt 
signifikant på 5 procents signifikansnivå. Modell 6 visar också på ett negativt samband 
(-0,090) mellan (Offsize) och (CAR). Även detta samband är signifikant på samma 
signifikansnivå. Bägge modellerna tyder således på att stora kontor medför lägre 
abnormal avkastning, då det observerade sambandet är negativt.  
 
Interaktionen mellan ERC och företagets skuldsättningsgrad (Lev) samt ERC och 
redovisad förlust (Loss) visar på signifikanta resultat. Den förstnämnda interaktionen 
visar på ett positivt samband mellan ERC och företagets skuldsättningsgrad (0,321) på 5 
procents signifikansnivå. Den sistnämnda visar däremot på ett negativt samband (-
1,728) mellan redovisad förlust (Loss) och ERC, denna gång på 1 procents 
signifikansnivå. Resterande variabler når inte signifikanta resultat. 
 
Resultaten för båda regressionerna tyder på att det för små företag inte finns några 
samband mellan uppfattad revisionskvalitet och revisionsbyråns storlek (Big4), 
påskrivande revisors uppdragslängd (Tenure) eller revisionskontorets storlek (Offsize). 
Detta, då inga signifikanta p-värden för dessa variablers interaktion med ERC erhålls. 
Eftersom inga förklarande variabler når signifikanta resultat förkastas därmed samtliga 
hypoteser även för små företag. 

5.3.5 Sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och mått på 
revisionskvalitet för Big4-klienter 
Eftersom bland andra DeAngelo (1981), Francis & Yu (2009) och Inaam & Khamoussi 
(2016) menar att Big4-revisionbyråer erbjuder högre revisionskvalitet är det intressant 
att undersöka om det föreligger någon skillnad i sambanden mellan uppfattad 
revisionskvalitet och påskrivande revisors uppdragslängd (Tenure) samt 
revisionskontorets storlek (Offsize), för Big4-klienter. Resultatet från modell 7 och 8 
som undersöker detta presenteras nedan i Tabell. 11.  
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Tabell 11. Resultat modell 7 & 8, Big4-klienter. 
 

 Modell 7. Big4 Modell 8. Big4 + KV 
Antal observationer 947 947 
Prob > F 0,0000 0,0000 
R2  0,0576 0,0888 
   
 Koefficient Signifikans Koefficient Signifikans 
Earn 0,457 0,000*** 0,082 0,948 
∆Earn 0,074 0,761 0,864 0,570 
Earn+∆Earn 0,531 0,019** 0,946 0,525 
Tenure -0,016 0,262 -0,017 0,520 
Tenure*Earn 0,179 0,151 0,130 0,413 
Tenure*∆Earn -0,384 0,020** -0,285 0,291 
Tenure *Earn+ Tenure 
*∆Earn 

-0,204 0,421 -0,155 0,546 

Offsize -0,064 0,650 -0,057 0,043** 
Offsize*Earn 0,074 0,630 -0,042 0,827 
Offsize *∆Earn -0,131 0,614 -0,298 0,324 
Offsize *Earn+ Offsize 
*∆Earn 

-0,057 0,824 -0,340 0,233 

Size   -0,002 0,744 
Size*Earn   0,068 0,251 
Size*∆Earn   -0,031 0,683 
Size *Earn+ Size *∆Earn   0,037 0,616 
Lev   0,019 0,207 
Lev*Earn   0,093 0,248 
Lev*∆Earn   0,107 0,414 
Lev *Earn+ Lev *∆Earn   0,200 0,148 
Loss   -0,054 0,253 
Loss*Earn   -1,181 0,008*** 
Loss*∆Earn   -0,542 0,112 
Loss *Earn+ Loss *∆Earn   -1,723 0,000*** 

 
 
Eftersom regressionsmodell 7 och 8 endast undersöker sambanden för Big4-klienter 
exkluderas variabeln (Big4) som använts i tidigare regressionsmodeller. Resultaten från 
modell 7 och 8 baseras på 947 observationer. Båda modellerna har en förklaringsgrad 
som är skild från 0 på 1 procents signifikansnivå (p-värde=0,000 för båda modellerna). 
Förklaringsgraden för modell 7 är 5,76 procent och 8,88 procent för modell 8. 
 
Modell 7 finner endast signifikanta resultat för redovisad vinst (Earn) (p=0,000) och 
ERC (p=0,019). De båda variablerna har positiva koefficienter, vilket innebär att 
abnormal avkastning (CAR) ökar då redovisad vinst eller ERC ökar. Då 
kontrollvariabler inkluderas försvinner de signifikanta resultaten, även om 
koefficienterna förblir positiva. Modell 8 visar dock på ett negativt samband mellan 
kontorsstorlek (Offsize) och abnormal avkastning (CAR) på 5 procents signifikansnivå. 
Förtydligat innebär det att abnormal avkastning är lägre för företag som revideras av en 
revisor som arbetar på ett stort revisionskontor. 

***=1% signifikansnivå, **=5% signifikansnivå, *=10% signifikansnivå 



 
 

54 

 
Interaktionen mellan ERC och redovisad förlust (Loss) är den enda kontrollvariabeln 
som når signifikanta resultat (p=0,000) och visar på ett negativt samband (-1,723) 
mellan ERC och redovisad förlust. 
 
Regressionsmodell 8 visar inga signifikanta resultat för interaktionen mellan ERC och 
revisionsuppdragets längd (Tenure) eller interaktionen mellan ERC och 
revisionskontorets storlek (Offsize). Detsamma gäller för modell 7. Således finns inga 
indikationer eller bevis för samband mellan de förklarande variablerna och uppfattad 
revisionskvalitet, varför hypotes 2 och 3 förkastas för Big4-klienter.  
5.3.6 Sambanden mellan uppfattad revisionskvalitet och mått på 
revisionskvalitet för icke-Big4-klienter 
Tabell. 12 nedan presenterar resultaten för modell 9 och 10, där sambanden mellan 
uppfattad revisionskvalitet och huvudansvarig revisors uppdragslängd (Tenure) samt 
revisionskontorets storlek (Offsize) undersöks. Inkluderat kontrollvariabler, består 
modell 9 och modell 10 av 172 observationer. Modell 9 har ett p-värde för F-test på 
0,0810 och en förklaringsgrad på 8,10 procent, medan modell 10 har ett p-värde på 
0,1318.  Förtydligat, innebär detta att endast modell 9 är signifikant på 10 procents 
signifikansnivå. Således kan nollhypotesen, att ingen av variablerna har ett linjärt 
samband med abnormal avkastning (CAR), i modell 10 inte förkastas (Lantz, 2013, s. 
428). Följaktligen kommer modell 10 hädanefter inte kommenteras. 
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Tabell 12. Resultat modell 9 & 10, icke-Big4-klienter. 
 

 Modell 9. icke-Big4 Modell 10. icke-Big4 + KV 
Antal observationer 172 172 
Prob > F 0,0814 0,1318 
R2  0,0810 0,1367 
   
 Koefficient Signifikans Koefficient Signifikans 
Earn 2,098 0,001*** 6,921 0,150 
∆Earn -0,068 0,484 -0,371 0,943 
Earn+∆Earn 2,030 0,150 6,550 0,122 
Tenure -0,109 0,259 -0,147 0,137 
Tenure*Earn -0,572 0,134 -0,681 0,050** 
Tenure*∆Earn 0,147 0,807 0,146 0,796 
Tenure *Earn+ Tenure 
*∆Earn 

0,424 0,470 -0,535 0,322 

Offsize -0,069 0,348 -0,120 0,337 
Offsize*Earn -0,211 0,848 0,043 0,962 
Offsize *∆Earn -0,233 0,935 -0,520 0,619 
Offsize *Earn+ Offsize 
*∆Earn 

0,445 0,781 -0,477 0,575 

Size   0,058 0,155 
Size*Earn   -0,263 0,301 
Size*∆Earn   0,047 0,864 
Size *Earn+ Size *∆Earn   -0,216 0,305 
Lev   0,047 0,278 
Lev*Earn   0,267 0,105 
Lev*∆Earn   -0,119 0,667 
Lev *Earn+ Lev *∆Earn   0,148 0,582 
Loss   0,148 0,360 
Loss*Earn   -2,130 0,100* 
Loss*∆Earn   -0,452 0,632 
Loss *Earn+ Loss *∆Earn   -2,582 0,052* 
 
 
I modell 9 når endast rapporterad vinst (Earn) signifikanta resultat på 10 procents 
signifikansnivå. Det positiva sambandet (2,098) mellan rapporterad vinst och abnormal 
avkastning (CAR) innebär att abnormal avkastning ökar med rapporterad vinst. 
 
Interaktionerna mellan ERC och (Tenure) samt ERC och (Offsize) når inte signifikanta 
resultat vilket indikerar på att det inte finns ett samband mellan varken uppfattad 
revisionskvalitet och påskrivande revisors uppdragslängd eller revisionskontorets 
storlek. Således förkastas hypotes 2 och 3 även för icke-Big4-klienter. 

 
 
 

***=1% signifikansnivå, **=5% signifikansnivå, *=10% signifikansnivå 
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5.4 Sammanfattning av resultaten 
Regressionstesterna visar att Modell 1 till 8 har en förklaringsgrad som är signifikant 
skild från 0 på 1 procents signifikansnivå (p=0,000 för modell 1 till 8). Modell 9 
(p=0,0814), som undersöker investerarnas uppfattade revisionskvalitet för 
huvudansvarig revisors uppdragslängd samt revisionskontorets storlek för icke-Big4-
klienter utan kontrollvariabler, är signifikant på 10 procents signifikansnivå. Modell 10 
är inte signifikant på 10 procents signifikansnivå, varför denna inte heller kommenteras 
i resultatet. Förklaringsgraden pendlar relativt kraftigt från 5,76 till 34,65 procent 
mellan de olika modellerna. Modell 7, som mäter sambanden mellan uppfattad 
revisionskvalitet och uppdragslängd (Tenure) samt kontorsstorlek (Offsize) för Big4-
klienter, har den lägsta förklaringsgraden medan modell 4, som mäter sambanden 
mellan uppfattad revisionskvalitet och Big4-revisor, revisionsuppdragets längd (Tenure) 
och kontorsstorleken (Offsize) för stora företag, har högst förklaringsgrad. 
Genomgående, har regressionstesterna visat att modeller som inkluderar 
kontrollvariabler ger högre förklaringsgrad jämfört med motsvarande modell exkluderat 
kontrollvariabler. Samtliga variabler, med undantag för revisorns kontorsstorlek, som 
funnits signifikanta har behållit samma eller erhållit en sämre signifikansnivå då 
kontrollvariabler inkluderats. Kontorsstorleken har för Big4-klienter (modell 8) ett 
signifikant negativt samband (Koeff.=0,059) på 5 procents signifikansnivå (p=0,037) 
med abnormal avkastning då kontrollvariabler inkluderas. Detta samband är inte 
signifikant då kontrollvariabler exkluderas i motsvarande modell. 
 
Interaktionen mellan redovisad förlust (Loss) och ERC är den enda variabeln som är 
signifikant på 10, 5 eller 1 procents signifikansnivå i samtliga regressionstester (de 
tester som inkluderar kontrollvariabler). Som förväntat är koefficienten genomgående 
negativ vilket innebär att ERC är lägre för företag som redovisar en förlust. Eftersom 
regressionsmodellerna inte visar på signifikanta resultat för de valda 
förklaringsvariablerna (ERCs interaktion med Big4), (Tenure) och (Offsize) finns det 
inga bevis för samband mellan dem och uppfattad revisionskvalitet bland investerare. 
  
Regressionsmodeller använder metoden ordinary least squares (OLS) för att bestämma 
regressionslinjens lutning. OLS minimerar residualerna (Hair et al., 2010, s. 198), varför 
residualerna antas och bör vara, oberoende i en OLS. Eftersom det finns en möjlighet att 
residualerna för olika observationer (årsredovisningar) för samma företag kan vara 
korrelerade prövades även samtliga modeller med clustered standard errors, baserat på 
företag. Detta innebär att alla observationer (årsredovisningar) tillhörande ett företag 
bildade ett kluster och att residualerna kan vara korrelerade inom klustret, samtidigt som 
de är oberoende mellan klustren. Resultaten då clustered standard errors inkluderades 
visade också på osignifikanta resultat för de valda förklaringsvariablerna. 
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6.!Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten genom att koppla dem till förväntningarna utifrån 
teorin. Inledningsvis analyseras datamaterialet och modellen. Därefter analyseras 
hypotesernas resultat utifrån existerande forskning. 

6.1 Inledande analys 
Sett till datamaterialets storlek är det, jämfört med tidigare studier som använt ERC som 
mått på uppfattad revisionskvalitet, relativt litet. Modell 1 och 2, som undersöker 
sambanden för hela urvalet, har med sina 1119 flest antal observationer. Att jämföra 
mot tidigare studier där ett datamaterial som består av mer än 20 000 observationer 
använts (Du & Zhou, 2014; Ghosh & Moon 2005; Teoh & Wong 1993).  
 
Trots att det insamlade datamaterialet i denna studie består av färre observationer än 
tidigare utförd forskning inom ämnesområdet, erhåller samtliga modeller en 
tillfredsställande justerad förklaringsgrad. Detta baseras på tidigare studier utförda av 
Du & Zhou (2014), Ghosh & Moon (2005) samt Teoh & Wong (1993). Se Tabell. 13 
nedan för samtliga modellers justerade förklaringsgrad. 
 

Tabell 13. Justerad förklaringsgrad för samtliga modeller. 
 

Justerad förklaringsgrad 
Modell 1 0,0495 
Modell 2 0,0703 
Modell 3 0,1891 
Modell 4 0,3265 
Modell 5 0,0438 
Modell 6 0,0596 
Modell 7 0,0496 
Modell 8 0,0721 
Modell 9 0,0359 
Modell 10 0,0407 

 
Den justerade förklaringsgraden skiljer sig från den ”vanliga” förklaringsgraden, på så 
sätt att den sistnämnda alltid blir högre då fler kontrollvariabler inkluderas i modellen. 
Den justerade förklaringsgraden sjunker nämligen om icke signifikanta kontrollvariabler 
inkluderas i modellen, varför den justerade förklaringsgraden anses vara ett försiktigare 
mått på modellens förklaringsgrad. 
 
Vad gäller medelvärdet för abnormal avkastning (CAR) finner studien ett positivt 
medelvärde, vilket innebär att urvalet i snitt presterat bättre än förväntat (bättre än 
marknadens genomsnitt), se Tabell. 4. Detta ligger inte i linje med tidigare studier då 
dessa funnit ett negativt medelvärde, det vill säga att urvalet i snitt presterar sämre än 
förväntat. Att vår studie, till skillnad från tidigare studier, erhåller ett positivt 
medelvärde för abnormal avkastning kan delvis tänkas bero på att en totalundersökning 
för åren 2011 – 2015 inte varit genomförbar. En annan orsak kan vara det faktum att 
studien använt ett och samma betavärde vid beräkning av förväntad avkastning för 
samtliga företag, trots att deras aktier handlas på olika marknadsplatser.  
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Med hjälp av regressionsanalys har studien ämnat undersöka om det finns ett samband 
mellan upplevd revisionskvalitet och aktiemarknadens värdering av finansiell 
information. Eftersom regressionstesterna för sambandet inte visar på signifikanta 
resultat, förkastas samtliga hypoteser. Med andra ord finner studien inget samband för 
att upplevd revisionskvalitet, baserat på ersättningsvariablerna revisionsbyråns storlek, 
längden på revisorsuppdraget samt revisionskontorets storlek, påverkar 
aktiemarknadens värdering av finansiell information.  
 
En orsak relaterad till modellerna till varför resultaten inte finner statistisk signifikans 
kan vara att ERC, vilket är kärnan i modellerna, är ett uppfattningsbaserat mått som 
enligt Defond & Zhang (2014, s. 288) är relativt indirekt jämfört med andra mått. Med 
andra mått menas som tillexempel materiella felaktigheter, vilket är ett direkt mått. Att 
ERC ses som ett relativt indirekt mått på uppfattad revisionskvalitet grundar sig i att en 
revisors egenskaper inte nämntvärt påverkar ett företags aktiekurs (Defond, & Zhang 
2014, s. 288; Zimmerman, 2013, s. 892). Vidare bygger modeller som använder sig av 
ERC på att den förklarande variabeln (i vårt fall Big4, Tenure och Offsize) är 
lutningskoefficienten15 i en linjär regression mellan ERC och abnormal avkastning 
(CAR). Dock, har bland andra Freeman & Tse (1992) visat att sambandet mellan ERC 
och abnormal avkastning inte är linjärt, vilket kan vara ytterligare en förklaring till 
varför sambandet inte når signifikanta resultat.  
 
I samtliga modeller antas vidare marknaden vara av semistark form, vilket innebär att 
aktiekurserna antas spegla all offentlig information. Det finns däremot forskning av 
bland andra Schiller (2003) som visar på att marknader inte alltid är effektiva, det vill 
säga att aktiekurserna inte kan antas spegla all tillgänglig information. Detta innebär att 
två identiska företag, med samma revisor och samma längd på revisionsuppdraget, kan 
av marknaden värderas olika. Således, kommer även deras abnormala avkastning att 
variera. Eftersom abnormal avkastning används som beroendevariabel i modellen 
påverkas resultat av marknadens effektivitet, med andra ord av modellens antagande om 
att marknaden befinner sig i semistark form.  
 
Hur de binära variablerna huvudansvarig revisors uppdragslängd (Tenure) och revisorns 
kontorsstorlek (Offsize) klassificerats i datamaterialet kan också ha påverkat resultatet. 
Den förstnämnda binära variabeln antar värdet 0 om uppdragslängden är 3 år eller färre 
och 1 om uppdragslängden är 4 år eller fler. Chi & Huang (2005) finner att 
resultatkvaliteten ökar under de första fem uppdragsåren för att därefter minska, vilket 
medför att en annan klassificering av datamaterialet än den som använts möjligtvis hade 
kunnat påverka vår studies resultat. Ett alternativ hade varit att följa Ghosh & Moon 
(2005), som använder absoluta värden för att undersöka sambandet mellan uppfattad 
revisionskvalitet och revisionsbyråns uppdragslängd. Den främsta anledningen till att 
längden på revisorns uppdrag i denna studie antagit formen av en binär variabel är att 
studien, redan i hypotesformuleringen, väljer att skilja på korta- och långa 
revisionsuppdrag. Vidare kan resultaten påverkas av skeva fördelningar, varför 
författarna valde att endast klassificera variabeln i korta respektive långa 
revisionsuppdrag. Detta, för att motverka eventuella skeva fördelningar. Samma 
resonemang kan appliceras på den binära variabeln kontorsstorlek, som antar värdet 0 
om kontorets storlek är mindre än urvalets median och värdet 1 om kontorers storlek är 
lika med eller större än urvalets median. För denna variabel, nyttjades även här en 

                                                
15 Lutningskoefficient har i denna studie översatts från engelskans Slope coefficient. 
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tvåstegsklassificering. Detta, då författarna misstänkte att en klassificering i små, 
medelstora och stora revisionskontor hade resulterat i en skev fördelning till följd av att 
små kontor i mindre utsträckning reviderar publika företag än stora revisionskontor.  

6.2 Revisionsbyråns storlek 
Tidigare studier har, både teoretiskt och empiriskt, undersökt om Big4-byråer levererar 
revisioner av högre kvalitet än icke-Big4-byråer. DeAngelo (1981) undersökte detta 
samband teoretiskt och tillhör dem som menar på att Big4-byråer erbjuder högre 
revisionskvalitet än icke-Big4-byråer. Detta förklaras med att byråerna har tillgång till 
både fler och större resurser samt mer att förlora (så som tillexempelvis sämre rykte). 
Förklaringen har fått stöd i senare forskning, då bland andra Boone et al. (2010) samt 
Francis & Wilson (1988) bevisat att Big4 revisorer har starkare incitament än icke-Big4 
revisorer till att erbjuda revisioner av högre kvalitet. Detta, för att behålla sitt rykte om 
att leverera revisionsuppdrag utförda med hög revisionskvalitet. Att Big4-byråer 
levererar högre revisionskvalitet stöds med andra ord av bland annat Boone et al. 
(2010), DeAngelo (1981) samt Watts & Zimmerman (1981). Emellertid, finns det även 
studier vars forskningsresultat visat på ifrågasättande av detta positiva samband. 
Lawrence et al. (2011) är en av dem forskare som motsätter sig att Big4-byråer levererar 
högre revisionskvalitet än icke-Big4-byråer.   
 
I denna studie var dock avsikten att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 
Big4-byråer och investerarnas upplevda revisionskvalitet. Precis som Teoh & Wong 
(1993), används CAR som beroendevariabel och interaktionen mellan ERC och Big4 
som mått på uppfattad revisionskvalitet. Författarna finner att stora revisionsbyråer 
uppfattas leverera revisoner med högre revisionskvalitet (Teoh & Wong, 1993). Du & 
Zhou (2014) bygger vidare på studien av Teoh & Wong (1993) och finner även de att 
stora revisionsbyråer upplevs lämna revisioner av högre kvalitet i USA och Kina. Dock, 
anses resultaten för USA endast gälla fram till och med år 2002. Trots detta, förväntades 
med dessa resultat i åtanke ett positivt samband mellan Big4-byråer och upplevd 
revisionskvalitet.    
 
Vår studies resultat är dock icke signifikanta, vilket indikerar på att det inte finns ett 
linjärt samband mellan Big4-byråer och investerares upplevda revisionskvalitet. Att våra 
resultat motsätter sig tidigare forskningsresultat kan förklaras med att marknader skiljer 
sig åt mellan olika länder, då Du & Zhou (2014) som tillexempel finner stora skillnader 
i uppfattad revisionskvalitet mellan marknaderna i USA och Kina. Man kan därför inte 
annat än misstänka att även den svenska marknaden skiljer sig från de två ovan nämnda, 
särskilt då dessa marknader är bland de största ekonomierna i världen. Vidare visar Du 
& Zhou (2014, s. 200) även på att marknader förändras med tiden, då marknadens 
(investerarnas) uppfattning av att Big4-revisorer levererar högre revisionskvalitet enbart 
gäller fram till år 2002, vartefter detta samband inte är signifikant. Detta kopplas ihop 
med införandet av Sarbanes–Oxley Act of 2002, som då trädde i kraft (2014, s. 200). 
Således, är en annan tänkbar förklaring att förändringar i lagar och regler som påverkar 
revisionsbranschen, också påverkar hur revisionskvalitet uppfattas (Boone et al., 2010; 
Cassell et al., 2013; Chang et al., 2010).  
 
Som nämnts ovan, menar DeAngelo (1981) att Big4-byråer strävar efter att behålla sitt 
goda rykte. Vi instämmer i resonemanget, men menar på att även mindre 
revisionsbyråer har incitament till att antingen förbättra eller behålla sitt rykte. 
Synnerligen i ett land som Sverige, där mentaliteten ”att göra rätt för sig” är omfattande. 
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Den svenska mentaliteten, den låga förekomsten av korruption samt det starka 
förtroendet för kontrollerande organ (exempelvis revisionsinspektionen) kan 
tillsammans med kännedomen om kontrollerande organs periodiskt återkommande 
kvalitetskontroller och disciplinära åtgärder vid bristfällig revision ha bidragit till att det 
inte finns någon skillnad i vare sig revisionskvalitet eller den upplevda 
revisionskvaliteten mellan stora- och små revisionsbyråer på den svenska 
aktiemarknaden.   

6.3 Revisorsrotation 
Existerande forskning om revisorsrotation menar att revisionskvalitet kan påverka 
revisors oberoende negativt, vilket i sin tur leder till sämre revisionskvalitet (Mautz & 
Sharaf, 1961, s. 208). Det finns dessutom studier som tyder på att revisionskvaliteten 
påverkas av enskilda revisorer (Gul et al., 2013, s. 2018). Argumenten för 
revisorsrotation överensstämmer allt som oftast med argumenten för byrårotation, som 
främst argumentas skall stärka revisorns oberoende i förhållande till klienten och i sin 
tur därmed även påverka revisionskvaliteten positivt. Som motargument framförs bland 
annat att revisorn, precis efter byte av huvudansvarig revisor, saknar den klientspecifika 
kunskap som krävs för att revidera företaget på samma nivå som en revisor med 
klientspecifik kunskap. Särskilt när företaget verkar inom ett komplext område, där det 
tar tid att utveckla tillräckligt med klientspecifik kunskap. Dessutom, menar de som 
argumenterar emot revisorsrotation att det medför ytterligare kostnader för både 
revisionsbyrån och klienten (Chi et al., 2008).  
 
Som antytt, finns det således både för- och motargument mot revisorsrotation och de 
empiriska bevisen från tidigare forskning är motstridiga. Carey & Simnett (2006), Chi 
& Huang (2005) och Hamilton et al. (2005) finner att långa revisorsuppdrag påverkar 
revisionens kvalitet negativt, medan Chen et al. (2008), Chi et al. (2017) och Manry et 
al. (2008) finner ett positivt samband mellan revisionskvalitet och långa 
revisorsuppdrag.  
 
Denna studie ämnar undersöka sambandet mellan den av investerarna uppfattade 
revisionskvaliteten och huvudansvarig revisors uppdragsländ. Återigen, används 
abnormal avkastning som beroende variabel. Skillnaden är att vi nu studerar 
interaktionen mellan ERC och Tenure, som mått på uppfattad revisionskvalitet. Detta, i 
enlighet med Chi et al. (2009). Chi et al. (2009) fann i sin studie inga signifikanta 
resultat för sambandet mellan uppfattad revisionskvalitet och revisionsuppdragets längd. 
Dock, upptäcktes att företag som enligt lag måste rotera revisor vart femte år har högre 
ERC än de företag som, innan lagen trädde i kraft, frivilligt valde att rotera revisor. Med 
detta samt ovan nämnda studiers forskningsresultat i åtanke förväntades ett positivt 
samband mellan längden på revisionsuppdraget och uppfattad revisionskvalitet. 
 
I studien finner vi signifikanta resultat på 5 procents signifikansnivå, för att längre 
revisionsuppdrag ger högre uppfattad revisionskvalitet bland store företag (Modell. 3). 
När kontrollvariabler inkluderas i modellen försvann dock det signifikanta sambandet 
(Modell. 4). Eftersom modellen med kontrollvariabler inkluderat har en högre 
förklaringsgrad samt justerad förklaringsgrad väljer författarna att vara försiktiga i sin 
bedömning av resultatets signifikans. Vi menar därför att det bör bedömas som icke 
signifikant. Därtill betonar Defond & Zhang (2014, s. 288) vikten av kontrollvariabler 
vid användandet av ERC som mått på uppfattad revisionskvalitet. Sambandet 
undersöktes även för små företag, men även här visar resultaten på att sambandet är icke 
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signifikant. Studiens resultat stämmer således överens med de resultat som Chi et al. 
(2009) finner, vilka visar på att det inte finns något samband mellan uppfattad 
revisionskvalitet och revisorsrotation.  
 
En förklaring till varför studien inte finner signifikanta resultat kan vara att investerare 
har förtroende för revisorer, likväl som kontrollerande organ. Den svenska mentaliteten 
om ”att göra rätt för sig” kan appliceras även här. Förtroendet för lagstiftare och 
kontrollerande organ kan i hög grad påverka hur revisionskvalitet upplevs bland 
intressenter till företaget. Det är därför möjligt att investerare på svenska 
handelsplattformar inte upplever 7 år som ett hot mot revisorns oberoende, då det vägs 
upp av ett starkt förtroende för kontrollerande myndigheter. Det är även rimligt att anta 
att investerarna saknar kunskap om revisorernas klientspecifika erfarenhet och vad den 
tillför, varför den uppfattade kvaliteten inte skiljer sig åt mellan korta- och långa 
revisionsuppdrag. Vidare måste investerare, givet att majoriteten av dessa inte har 
tillgång till databaser, själva samla in data från olika årsredovisningar för att kunna 
summera antalet år en och samma revisor haft samma revisionsuppdrag. Detta kan anses 
som krävande, varför majoriteten av investerarna istället väljer att lita på de 
kontrollerande organ och lagstiftare som har till uppgift att skydda investerarna från att 
revisorn inte agerar oberoende.  

6.4 Kontorets storlek 
Francis & Yu (2009, s. 1523) samt Choi et al. (2010, s. 94) menar att stora 
revisionskontor utför revisioner av högre kvalitet. Styrkande argument är att större 
kontor har högre intern kompetens och att revisorer i större kontor är mer oberoende än 
revisorer i mindre kontor, då klienter har lättare för att påverka en revisor i ett litet 
kontor eftersom denne i regel har färre klienter. Choi et al. (2010), Francis & Yu (2009) 
samt Francis et al. (2013) testar sambandet empiriskt och finner då ett positivt samband 
mellan kontorets storlek och revisionskvalitet. Sundgren & Svanström (2013) finner 
även de ett positivt samband, men mellan revisionskvalitet och kontorsstorleken bland 
icke-Top6-revisonsbyråer16. 
 
Till skillnad från studierna i stycket ovan, ämnar denna studie att undersöka sambandet 
mellan kontorets storlek av den av investerarna uppfattade revisionskvaliteten, således 
är det interaktionen mellan ERC och Offsize som är av intresse. Utifrån tidigare studiers 
forskningsresultat, förväntades ett positivt samband mellan kontorets storlek och 
uppfattad revisionskvalitet. 
 
Studien finner dock inga signifikanta resultat, varken för Big4-klienter eller icke-Big4-
klienter. Därav, dras slutsatsen att det inte finns något linjärt samband mellan kontorets 
storlek och uppfattad revisionskvalitet. Detta kan tänkas bero på att investerare inte är 
medvetna om revisionskontorets storlek och därför inte heller tar hänsyn till dess 
storlek. En annan förklaring beskrivs enligt Sundgren & Svanström (2012, s. 52) vara 
att investerare antar att olika kontor inom samma revisionsfirma kommunicerar, vilket 
utjämnar små kontors eventuella brist på intern kompetens. En tredje förklaring kan 
vara att investerare inte förstår revisionsyrkets komplexitet. Ett möjligt antagande är då 
att antalet auktoriserade revisorer endast påverkar kontorets kapacitet, i form av hur 
många revisioner de kan utföra per år, medan effekten på revisionskvalitet glöms bort.    

                                                
16 Med Top6-byråer innefattas EY, PwC, Deloitte och KPMG (som tillsammans bildar den så kallade 
Big4) samt Grant Thornton och BDO. 
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7.!Slutsats och kontribution 

Inledningsvis presenterar kapitlet slutsatser utifrån resultaten och analysen. Därefter 
redogör kapitlet för förslag på framtida forskning, samt studiens praktiska och 
teoretiska kontribution. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens etiska och 
samhälleliga aspekter. 

7.1 Slutsats 
Studien har ämnat besvara följande problemformulering:  
 
Finns det ett samband mellan upplevd revisionskvalitet och aktiemarknadens värdering 
av finansiell information? 
 
Utifrån resultatet finner studien inga bevis för att det föreligger ett samband mellan 
aktiemarknadens värdering av finansiell information och upplevd revisionskvalitet, då 
iakttagelserna tyder på att investerare på den svenska marknaden inte påverkas av 
varken revisionsbyråns storlek, huvudansvarig revisors uppdragslängd eller 
revisionskontorets storlek. Eftersom det inte råder samstämmighet inom 
forskningsområdet, är studiens resultat för sambandet något avvikande. Argumenten för 
att stora revisionsbyråer skulle leverera högre baseras främst på att de har större resurser 
till sitt förfogande samt att de värnar om sitt rykte. Vi menar dock på att även små 
revisionsbyråer har incitament för att förbättra eller behålla sitt rykte, vilket skulle 
kunna vara en orsak till varför undersökningen inte finner ett samband mellan 
revisionsbyråns storlek och uppfattad revisionskvalitet. 
 
Detsamma gäller för revisionskontorets storlek, där studien inte heller finner något 
samband mellan kontorets storlek och uppfattad revisionskvalitet. Argumenten för att 
stora revisionskontor skulle utföra revisioner av högre kvalitet grundar sig i att desto 
större kontoret är, desto högre intern kompetens finns att tillgå. Främst, på grund av det 
större antalet auktoriserade revisorer. Att studien inte finner bevis för ett samband 
mellan uppfattad revisionskvalitet och revisionskontorets storlek kan bero på 
investerarnas antagande om att stora och små kontor inom samma revisionsbyrå överför 
kompetens genom att kommunicera med varandra eller att revisionsyrket är för 
komplext, vilket leder till att investerare inte förstår vad och hur revisionskvaliteten 
påverkas.  
 
Precis som för revisionsbyrån- och revisionskontorets storlek visar tidigare forskning 
för sambandet mellan huvudansvarig revisors uppdragslängd och upplevd 
revisionskvalitet på inkonsekventa slutsatser. Trots detta, har flera länder valt att 
begränsa uppdragslängden vilket motiveras med att begränsad längd på revisorernas 
uppdrag stärker den påskrivande revisorns oberoende. Å andra sidan, hävdar flertalet 
forskare att begränsningen av ett uppdrags längd skapar ett problem, då den 
klientspecifika kunskapen i början av uppdraget är låg. Denna studie fann, i 
samstämmighet med vissa av de tidigare studiernas forskningsresultat, inget samband 
mellan uppfattad revisionskvalitet och huvudansvarig revisors uppdragslängd. Vi 
förklarar detta, vilka även kan appliceras på övriga samband, med den svenska 
mentaliteten om att vilja göra rätt för sig i kombination med ett starkt förtroende för 
lagstiftare och kontrollerande organ, lagförändringar samt att det som investerare är 
svårt att få kännedom om hur många år en revisor haft ett och samma revisionsuppdrag.  
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Vidare dras slutsatsen att modellen kan ha en bidragande orsak till att studien inte finner 
bevis för ett samband mellan de testade revisorsegenskaperna (upplevd 
revisionskvalitet) och aktiemarknadens värdering av finansiell information. Slutsatsen 
baserar sig på tidigare forskning, som menar på att ERC är ett indirekt mått på upplevd 
revisionskvalitet. Forskare menar dessutom på att revison och enskilda revisorer inte har 
så stor påverkan på aktiekursen, vilket gör ett eventuellt samband svårare att upptäcka. 
Därutöver, finns det forskning som visat på att sambandet mellan ERC och den 
beroende variabeln abnormal avkastning inte är linjärt, vilket är ett antagande som 
måste vara uppfyllt. Studien antar också att marknaden är effektiv i semistark form, 
trots att forskning visat på motstridiga bevis huruvida detta antagande är lämpligt att 
göra. Antaganden bör i den mån möjligt undvikas, då dessa kan ha påverkat studiens 
resultat. Avslutningsvis vill vi påminna om att studien, enligt förväntan, funnit belägg 
för att redovisade förluster sänker ett företags ERC. 

7.2 Framtida forskning 
Framtida forskning inom ämnesområdet bör ta hänsyn till eventuella skillnader i 
marknader länder emellan, då exempelvis Du & Zhou (2014) funnit bevis för att 
revisionskvalitet påverkas av marknadens karaktär och lagstiftning. Om vi vänder på 
det, skulle det således vara intressant att undersöka varför det inte finns något samband 
mellan uppfattad revisionskvalitet och aktiemarknadens värdering av finansiell 
information på den svenska marknaden. För att genomföra detta, skulle ett möjligt 
tillvägagångsätt kunna vara i likhet med det av Du & Zhou (2014), som använder sig av 
ett större datamaterial (fler antal år) och som testas periodvis samt vid eventuella 
signifikanta resultat för en viss period analysera och utveckla teorier som förklarar 
skillnaden mellan perioderna.  
 
Vad gäller den svenska marknaden är det från och med år 2017 obligatorisk för vissa 
företag att inkludera en hållbarhetsrapport i årsredovisningen. Därför, rekommenderas 
även att göra om studien när tillräcklig data finns att tillgå och undersöka om det finns 
någon skillnad mellan den beroende- och de förklarande variablerna bland företag med 
reviderade hållbarhetsrapporter. Vidare skulle det vara intressant att undersöka om/hur 
värderingsinstitut och finansiella analytiker upplever att revisionsbyråns storlek, 
påskrivande revisors uppdragslängd och revisionskontorets storlek påverkar hur 
revisionskvaliteten uppfattas, då dessa i mångt och mycket har mer 
investeringserfarenhet än den genomsnittlige investeraren. Vid test av ett sådant 
samband, skulle förslagsvis kreditvärderingar respektive vinstprognoser kunna 
användas som beroendevariabel istället för abnormal avkastning.  
 
Rekommendationer angående modellen är att använda ett aktieindex som motsvarar 
företagets marknadsplats, istället för att använda ett index som approximation för olika 
marknader. Detta, då resultatet skulle bli mer precist. Vidare rekommenderas att 
revisorns uppdragslängd och revisionskontorets storlek klassificeras i fler klasser, 
alternativt att man använder sig av absoluta värden i enlighet med Ghosh & Moon 
(2005). Detta motiveras av Chi & Huang (2005) som finner att revisionskvaliteten ökar 
under de första 5 uppdragsåren, för att därefter minska.  
 
Avslutningsvis rekommenderas i likhet med tidigare studier av bland andra Bamber & 
Bamber (2009) en fortsatt utveckling av modeller för att undersöka uppfattad 
revisionskvalitet, då ERC som omnämnt är ett relativt indirekt mått (Defond & Zhang, 
2014, s. 288). Ett mer direkt mått hade varit önskvärt, men finns idag inte utvecklat.    
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7.3 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
Ur ett praktiskt perspektiv har studien bidragit med bevis för att det inte finns något 
samband mellan uppfattad revisionskvalitet och aktiemarknadens värdering av finansiell 
information bland investerare på den svenska marknaden. Under nuvarande lagstiftning 
och marknadskaraktär kan företag på den svenska aktiemarknaden, utifrån vår studie 
och dess resultat som grund, fatta bättre beslut när det kommer till val av revisor och 
dennes egenskaper så som revisionsbyråns storlek, revisionskontorets storlek och 
revisorns uppdragslängd. Om företagens mål med val av revisor är att förmedla budskap 
om hög revisionskvalitet, eller med andra ord skapa förtroende för årsredovisningen, 
bör de fokusera på andra egenskaper hos revisorn. Detta, då det enligt vårt 
forskningsresultat inte finns något samband mellan uppfattad revisionskvalitet, i form 
av revisionsbyråns storlek, huvudansvarig revisors uppdragslängd eller 
revisionskontorets storlek, och investerares förtroende för de siffror som presenteras.  
 
Lagstiftare och kontrollerande organ kan utifrån resultaten få en ökad förståelse för hur 
investerares uppfattade revisionskvalitet påverkas av de undersökta 
revisorsegenskaperna. Genom ökad förståelse, är det möjligt att utvärdera rådande 
lagstiftning och kontrollprocesser samt därigenom upptäcka och införa nödvändiga 
förändringar. Ur ett teoretiskt perspektiv har studien bidragit till den existerande 
forskningen inom uppfattad revisionskvalitet, genom att bevisa att sambandet mellan de 
testade variablerna inte existerar på den svenska marknaden. Eftersom den svenska 
marknaden är ett outforskat område bidrar studien även till teorin om att uppfattad 
revisionskvalitet påverkas av marknadens egenskaper. Studien påvisar därutöver att 
aktörer i revisionsbranschen uppfattas leverera samma revisionskvalitet, oberoende av 
vilken revisionsbyrå revisorn tillhör, vilket revisionskontor man arbetar på och hur 
länge revisorn haft revisionsuppdraget. Avslutningsvis bidrar studien med bevis för att 
ERC har ett negativt samband med företag som redovisar förluster.   

7.4 Etiska och samhällsenliga aspekter 
Enligt Bryman (2011, s. 131-132) finns det fyra olika etiska principer som behandlar 
svensk forskning. Enligt den första principen, informationskravet, skall forskaren 
informera försökspersonerna om undersökningens syfte och vilka moment som ingår i 
undersökningen. Dessutom, ska de informeras om att deltagandet är frivilligt och att de 
om och när de vill kan välja att lämna undersökningen. Samtyckeskravet handlar om 
alla deltagares rätt att besluta om sin medverkan. Enligt den tredje principen, 
konfidentialitetskravet, skall all information kring deltagarna vara konfidentiell och 
oåtkomlig för obehöriga. Den sista principen, nyttjandekravet, menar att insamlad 
information relaterad till enskilda personer endast får användas för undersökningens 
ändamål (Bryman, 2011, s. 131-132).  
 
Dessa etiska principer är viktiga att beakta och ta i anspråk. Dock, anses inte kraven om 
etik och samhällsenliga aspekter vara applicerbara på vår studie. Detta, då 
datamaterialet består av kvantitativ sekundärdata som inhämtats från offentliga 
databaser och årsredovisningar. Eftersom datamaterialet är offentligt, kan varken 
konfidentialitetskravet eller nyttjandekravet appliceras. Informationskravet och 
samtyckeskravet gäller för de individer som deltar i undersökningen, vilket är 
anledningen till även dessa principer inte anses applicerbara. Förtydligat, har inga 
individer deltagit i vår undersökning då studien baseras på sekundärdata.  
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Däremot kan etiken i att presentera våra resultat diskuteras, då företag kan utnyttja 
studiens resultat kring uppfattad revisionskvalitet till att föra investerare bakom ljuset. 
Detta, genom att välja en lättpåverkad revisor i och med kunskapen från vår studie om 
att revisionsbyråns storlek, revisorns uppdragslängd och revisionskontorets storlek inte 
påverkar hur revisionens kvalitet uppfattas. Eftersom revisorns uppdragsländ inte 
påverkar den uppfattade revisionskvaliteten bland investerare, kan företag utnyttja detta 
till att byta oberoende revisorer ofta och behålla revisorer de kan påverka så länge som 
lagen tillåter. Argumenten för långa revisionsuppdrag baseras främst på att den 
klientspecifika kunskapen ökar i takt med revisionsuppdragets längd. Om företaget inte 
finner en lättpåverkad revisor, kan de istället byta revisor ofta och därmed hålla den 
klientspecifika kunskapen låg. Därigenom, är det möjligt att försämra revisionens 
kvalitet samtidigt som företagets möjlighet till att föra investerare bakom ljuset ökar. 
Scenariot är framförallt möjligt i mer outvecklade länder, men bedöms mer osannolikt i 
Sverige då det är ett välutvecklat land med stark lagstiftning och flertalet kontrollerande 
organ samt en mentalitet som tillsammans bidrar till att motverkar sådana scenarion.     
 
Hela det svenska samhället bygger till stor del på ekonomin. Således, påverkas 
människan direkt eller indirekt av revision och dess förmåga att leverera revisioner av 
hög revisionskvalitet. Långsiktigt skulle försök från företag till att minska 
revisionskvaliteten enligt scenariot ovan dels kunna leda till ekonomiska förluster för 
investerare, i de fall då årsredovisningen redovisar ett resultat som är bättre än 
företagets verkliga. Dock, är det i längden inte bara investerarna som drabbas, utan även 
samhället. Minskat förtroende kan sänka investerarnas investeringsvilja, medan en 
årsredovisning som redovisar ett sämre resultat än det verkliga omvänt också kan leda 
till en samhällsförlust i form av förlorade skatteintäkter. Å andra sidan, bedöms 
scenariot som tidigare nämnts osannolikt i Sverige.  
 
Det praktiska bidraget om att företag kan välja revisor, oberoende av revisionsbyråns 
storlek, huvudansvarig revisors uppdragslängd och revisionskontorets storlek, utan att 
den uppfattade revisionskvaliteten påverkas kan även ses som ett samhälleligt bidrag. 
Detta, då företagen utifrån studiens resultat själva kan välja den revisor som anses 
leverera högst revisionskvalitet, utan att behöva ta hänsyn till om investerarnas 
uppfattning kommer påverkas. Ur ett långsiktigt perspektiv skulle detta eventuellt kunna 
öka den genomsnittliga revisionskvaliteten. 
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8.!Sanningskriterier 

I det avslutande kapitlet presenteras en genomgång av studiens sanningskriterier 
validitet, reliabilitet och replikation. 

8.1 Validitet 
Enligt Jacobsen (2002, s. 21) syftar validitet till empirins giltighet och relevans. Bryman 
(2011, s. 50-51) utvecklar detta och beskriver vidare fyra olika validitetskriterium, som 
används för att mäta och utvärdera en studies validitet. Dessa kriterier kallas för 
mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet.   
 
Mätningsvaliditet berör främst kvantitativ forskning och syftar enligt Bryman (2011, s. 
50) till att säkerställa om ett mått verkligen mäter det man vill att det ska mäta. I vår 
studie syftar mätningsvaliditeten till att avgöra huruvida interaktionen mellan ERC och 
studiens förklarande variablerna samt dess samband med abnormal avkastning (CAR) 
verkligen mäter investerares uppfattning av revisionskvalitet eller inte. Detta är svårt att 
säkerställa, då författarna varit tvungna att göra ett antal antaganden. Bland annat 
förutsätter en eventstudie att marknaden är effektiv i semistark form, det vill säga att 
aktiekurserna speglar all tillgänglig information. Antagandet har kritiserats av bland 
andra Schiller (2003), som med sin forskning visat på att marknader inte alltid är av 
semistark form. Risken för att två identiska företag med identiska revisorer haft olika 
abnormal avkastning (värden på CAR) finns också, vilket i sådana fall skulle ha 
påverkat våra resultat. Vidare menar Defond & Zhang (2014, s. 288) att ERC är ett 
relativt indirekt mått på revisionskvalitet. Således, kan mätningsvaliditeten ifrågasättas. 
Valet av mått motiveras med dess förekomst i tidigare studier, där flertalet använt detta 
tillvägagångssätt samt att det förtillfället inte finns någon annan beprövad modell som 
ansetts bättre.       
 
Det andra kriteriet, intern validitet, handlar om huruvida den oberoende variabeln 
påverkar den beroende variabeln eller om det är en annan, oanvänd variabel, som 
påverkar variationen i den beroende variabeln (Bryman, 2011, s. 50). I denna studie har 
orsakssambandet testats med hjälp av multipel regressionsanalys, där valet av 
förklarande variabler och kontrollvariabler baserats på tidigare forskning. Trots detta, är 
det svårt att säkerställa vad, utöver redovisade förluster, som påverkar den beroende 
variabeln CAR i och med att övriga variabler inte når signifikanta resultat. Därtill, är 
modellernas justerade förklaringsgrad som högst 32,65 procent, vilket innebär att 
modellerna som lägst har en oförklarad variation i CAR som är 67,35 procent. Således, 
kan även den interna validiteten ifrågasättas.  
 
Till skillnad från intern validitet, syftar extern validitet till den grad studien är 
generaliserbar. Bryman (2011, s. 51) menar vidare på att en studie är generaliserbar om 
urvalet är representativt samt taget ur en tillräckligt stor population. Eftersom en 
totalundersökning inte genomförts i kombination med det faktum att vi inte kan 
fastställa att urvalet representerar hela populationen (den svenska marknaden), är 
resultat enbart generaliserbart för det undersökta urvalet. Resultatet kan inte 
generaliserar till andra urval eller populationer (marknader), även om det möjligtvis kan 
ge indikationer på resultatet för liknande urval. Den externa validiteten i studien bedöms 
därmed vara låg.     
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Ekologisk validitet är det fjärde kriteriet inom validitet och handlar om huruvida 
resultatet är applicerbart i människors vardag (Bryman, 2011, s. 51). Bryman (2011, s. 
51) beskriver att enkätundersökningar sätter svarspersonen i en onaturlig situation, 
vilket sänker den ekologiska validiteten. Problem med ekologisk validitet återfinns 
således oftast i studier av kvalitativt slag, där data måste tas fram genom vanligtvis 
intervjuer. Dock, har vi i denna studie använt oss av kvantitativ sekundärdata, som inte 
är skapad eller framtagen för undersökningens syfte, för att besvara studiens 
problemformulering. Datan som använts hade således funnits tillgänglig oberoende av 
denna studie, vilket betyder att den data som använts inte är hämtad genom en onaturlig 
situation. Därav, bedöms studiens ekologiska validitet vara hög.  

8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet berör frågor om måttens pålitlighet och följdriktighet. Enligt Bryman (2011, 
s. 161) består reliabilitet närmare bestämt av måttets stabilitet, interna reliabilitet samt 
interbedömmarreliabilitet. Nedan följer en beskrivning av respektive kriterium för 
reliabilitet tillsammans med en bedömning av denna studies reliabilitet.  
 
Stabiliteten behandlar måttet och dess stabilitet över tid (Bryman, 2011, s. 160). Hög 
stabilitet innebär att ett mått som används i samma urval, men i två olika studier med 
olika tidpunkt för datainsamling, i stort ska ge samma resultat. För att förtydliga, är 
frågan huruvida måttet är tillräckligt stabilt för att ge samma resultat vid två 
undersökningar som genomförs efter varandra (Bryman, 2011, s. 160). Interaktionen 
mellan de förklarande variablerna och ERC används i denna studie som mått på 
uppfattad revisionskvalitet, således är måttet beroende av det datamaterial som samlats 
in. Datamaterialet kan dock inte påverkas av olika insamlingstidpunkt (så som 
exempelvis politiska eller religiösa åsikter), varför statistiska tester av datamaterialet 
inte förändras med tiden. Således, anses stabiliteten vara hög.     
 
Intern reliabilitet däremot berör enligt Bryman (2011, s. 161-162) mått som har 
multipla indikatorer, i de fall forskarna summerar poängen för varje delfrågas 
respondentsvar för att bilda en totalpoäng. Detta innebär en risk, då indikatorerna inte 
nödvändigtvis är relaterade till samma mått och med andra ord saknar inre 
överensstämmelse (Bryman, 2011, s. 161-162). Eftersom vår studie inte baseras på 
någon typ av poängsystem är frågor beträffande studiens interna reliabilitet inte 
relevant, varför en bedömning av låg respektive hög intern reliabilitet inte kan göras.  
 
Interbedömarreliabilitet behandlar frågor angående överensstämmelsen mellan olika 
observatörer eller bedömare. Att problem uppstår kan enligt Bryman (2011, s. 160) som 
tillexempel bero på att två eller fler forskare tillsammans ska kategorisera svar på öppna 
frågor i en enkät. Eftersom enbart kvantitativ sekundärdata använts i studien, i vilken 
varken författarna eller utomstående på något sätt gjort en subjektiv bedömning, är inte 
heller frågor beträffande internbedömarreliabiliteten relevant för vår studie.   

8.3 Replikation 
Replikation syftar till hur replikerbar en studie är, där hög grad av replikerbarhet 
innebär att studien är lätt att upprepa av någon annan och vid en annan tidpunkt. Att 
detta utgör ett sanningskriterium baseras på att replikerbarhet är viktigt för att minska 
eventuell misstro i en studies slutsats (Bryman, 2011, s. 49). Eftersom studien baseras 
på ett offentligt datamaterial, som finns tillgängligt för alla, och författarna tydligt 
redogör för den praktiska metoden, anses replikerbarheten vara hög. 
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Appendix 1 
Deskriptiv statistik innan winsorizing. 
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 Appendix 2 
Deskriptiv statistik efter winsorizing. 
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