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Sammanfattning 
 
Revisorsyrket har starkt ifrågasatts under de senaste årtiondena. Flera allvarliga 
skandaler har skadat yrkets rykte och trovärdighet. Ett flertal lagförändringar har införts 
sedan skandalerna med syftet att öka revisorns oberoende. Det senaste lagförslaget från 
EU har framförts i och med den pågående finanskrisen och ett av förslagen innefattar 
krav på obligatorisk byrårotation för publika bolag. I dagsläget finns det endast krav på 
byte av huvudansvarig revisor vart sjunde år. För att utvärdera EU-förslaget har vi 
analyserat tidigare studier utförda i länder med erfarenhet från obligatorisk byrårotation. 
Exempel på länder som har infört och i vissa fall avvecklat kravet på obligatorisk 
byrårotation är Italien, Spanien, Qatar och Kambodja. Då det i dagsläget inte är möjligt 
att studera effekterna av obligatorisk byrårotation ur ett svenskt perspektiv valde vi att 
studera eventuella kostnads- och kvalitetsförändringar vid en kontext med frivillig 
byrårotation. Vi ville studera dessa effekter sett ur publika bolags perspektiv.      

Vi formulerade följande problem: 

Vilka samband finns mellan frivillig byrårotation och förändringar i revisionskostnad 
respektive revisionskvalitet? 

Syftet med studien var att undersöka eventuella konsekvenser av frivillig byrårotation. 
Vi ville bland annat studera om bolag som bytt revisionsbyrå erhöll initiala rabatter på 
revisionskostnaden. Vi ville även undersöka om revisionskvaliteten påverkades av 
byråbytet.  

Tidigare studier inom området byrårotation är till stora delar utförda i USA vilket är en 
kontext som skiljer sig från den svenska. Både kostnads- och kvalitetsaspekten vid 
frivillig byrårotation är i dagsläget ett outforskat område i Sverige. Det finns därmed ett 
forskningsgap vilket gör det till ett intressant ämnesområde.  

Vi valde att studera svenska publika bolag som bytt revisionsbyrå mellan åren 1998-
2007. Då populationen visade sig vara relativt liten valde vi att utföra en 
totalundersökning. Utifrån den totala potentiella populationen som bestod av 537 
publika bolag, visade det sig att 119 bolag bytt revisionsbyrå under de valda åren. Dessa 
119 bolag blev därmed vår population. Med hjälp av deskriptiv och analytisk statistik 
testades uppsatta hypoteser.  

Vår studie visade att publika bolag fick högre kostnader året efter byråbytet, men tre år 
efter bytet erhöll de rabatter och fyra år efter bytet återgick kostnaderna till normala 
nivåer. Vår studie visade även att bolag som anlitat en revisionsbyrå som tillhör ”The 
Big 4” fick betala mer i revisionskostnad än de som anlitade en ”mindre” byrå. Vidare 
visade vår studie att revisionskvaliteten minskade vid byråbytet och att den fortsatte att 
minska både tre och fyra år efter bytet.     

Vår förhoppning är att vår studie kan bidra med ny kunskap om frivillig byrårotation 
som kan användas som beslutsunderlag för bolag vid val av byte av revisionsbyrå samt 
tas i beaktande vid beslutet om införande av obligatorisk byrårotation.   
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Kapitel 1 - Inledning 
I detta kapitel kommer vi att ge en introduktion till syftet med revision. Därefter följer 
en beskrivning av ett antal uppmärksammade finansiella skandaler som har gett upphov 
till lagförändringar inom revisionsbranschen. Vidare förklaras orsakerna till den 
senaste finanskrisen och hur den har bidragit till Europeiska kommissionens förslag, 
Grönbok. I problemdiskussionen ges en närmare förklaring till olika  konsekvenser av 
byrårotation. Slutligen presenteras syftet med studien och vilka avgränsningar som 
gjorts.  

1.1 Syfte med revision 
 
Grunden i svensk bolagslag är att alla aktiebolag ska ha minst en revisor, om inget annat 
anges (SFS 2005:551, 9kap 1§). Den moderna revisorns roll är att oberoende granska ett 
bolags årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:ns förvaltning av bolaget 
(Carrington, 2010, s. 36; Justitiedepartementet, 2010, s. 1-2; SFS 2005:551, 9kap 3§). 
Med oberoende menas att revisorn inte ska stå i någon beroendeställning till de bolag 
som denne reviderar och inte heller ha några ekonomiska intressen i bolagen. Om det 
råder osäkerhet beträffande revisorns oberoende minskar revisionens trovärdighet. (EU, 
Grönbok, 1996, s. 20) Revisorn skall även efter varje räkenskapsår tillhandahålla en 
revisionsberättelse till bolagsstämman (SFS 2005:551, 9kap 5§). Revision kan 
definieras som en systematisk process, där bevis angående ekonomiska handlingar 
samlas in objektivt för att sedan utvärderas. Resultatet av granskningen sammanställs 
därefter i revisionsberättelsen. Syftet med revisionen är att tillhandahålla trovärdig 
information till intressenter såsom aktieägare och borgenärer. Revisionsberättelsen ska 
tydliggöra att det reviderade företagets verksamhet följer lagar och förordningar samt att 
det finansiella resultatet har beräknats på ett tillförlitligt sätt och i enighet med god 
redovisningssed. (Justitiedepartementet, 2010, s. 1-2) Om revisorn inte finner några 
väsentliga felaktigheter i redovisningen utfärdas en ”ren” revisionsberättelse, det vill 
säga utifrån standardutformningen. Finner revisorn felaktigheter i de finansiella 
rapporterna utfärdas en ”oren” revisionsberättelse. (Eilifsen, Messier, Glover, & Prawitt, 
2009, s. 356-358)  

1.1.1 Aktiebolag 
I Sverige finns det två typer av aktiebolag, privata och publika. Vid bildande av ett 
publikt bolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 500 000 kr. (SFS 2005:551, 1kap 2§, 
14§) Publika bolag erbjuder aktier som finns tillgängliga på en öppen marknad. 
Allmänheten kan därmed köpa eller teckna aktier i bolaget. Det är endast publika 
aktiebolag som får tillhandahålla aktier på en svensk eller utländsk aktiemarknad. 
(Bolagsverket, 2013) Enligt årsredovisningarna från 2011 fanns det i Sverige 537 
publika aktiebolag som erbjuder aktier på svenska börser. (Affärsdata, 2013) I 
november 2010 slopades kravet på revisionsplikt för ca 72 procent av Sveriges mindre 
aktiebolag, vilket innebar att dessa företag inte längre behövde granskas av en revisor 
(FAR, 2010). Det slopade kravet omfattade inte publika aktiebolag vilka fortfarande har 
krav på revision (SFS 2005:551, 9kap 1§).  
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1.2 Problembakgrund 

1.2.1 Skandaler som föranlett nya regleringar 
Flera allvarliga skandaler har de senaste årtionderna skadat revisorsyrkets rykte och 
trovärdighet. En av de mest omtalade händelserna är Enronskandalen som skakade 
världen år 2001. Enron hade under flera år systematiskt utnyttjat kryphål i de då 
gällande redovisningsreglerna. Detta genom att ”gömma” skulder som borde ha 
bokförts i balansräkningen. Det medförde att Enron kunde upprätthålla en utåt sett 
lönsam bild av företaget och därigenom även ett högre aktievärde. Denna falska bild 
gick inte att upprätthålla i längden då media till slut uppmärksammde de enorma 
skulderna och den akuta likviditetskrisen. Detta var början till Enrons kollaps och den 2 
december 2001 ansökte företaget om konkurs. (Benston & Hartgraves, 2002, s. 105-
109)  
 
Enron var en av revisonsbyrån Arthur Andersens största klienter och ansågs även vara 
en högriskklient. Andersen offrade sitt oberoende genom att se igenom fingrarna och 
skriva ”rena” revisionsberättelser mellan åren 1997-2000, trots att de borde ha insett och 
agerat mot Enrons tvivelaktiga bokföring. Enronskandalen fick förödande konsekvenser 
för Andersen, som innan skandalen var en av världens största revisionsbyråer, då de 
först tvingades avsäga sig alla publika revisionsuppdrag och slutligen försattes i 
konkurs. (Beasley, Buckless, Glover, & Prawitt, 2003, s. 76-82)  
 
Även Sverige har drabbats av företagsskandaler där revisorns agerande har ifrågasatts. 
Några av de mest framträdande skandalerna har kretsat kring Carnegie, HQ-bank och 
Skandia. Den skandal som blivit mest uppmärksammad gällde Skandia år 2002 där det 
avslöjades att flera toppchefer blivit tilldelade stora bonusar och omotiverade förmåner. 
(Expressen, 2006; Skandia, 2013) 
 
Ovanstående skandaler har lett till lagändringar både i Sverige och internationellt. Syftet 
med dessa lagändringar var att förbättra kvaliteten på revisionen genom att öka 
oberoendet hos revisorn. Efter Enron-skandalen infördes obligatorisk intern 
rotationsplikt för publika bolag i USA, vilket innebar att bolagen var tvungna att byta 
påskrivande revisor vart femte år (Brorsen, 2012, s. 1). Europeiska kommissionen 
föreslog i sitt direktiv från 2002 olika åtgärder för att uppnå ett ökat oberoende där man 
man bland annat rekommenderade rotation av påskrivande revisor vart sjunde år 
(Europeiska kommissionen, 2002a, s. L 191). I Sverige bildades 1995 Revisorsnämnden 
(RN) som en självständig organisation med syfte att bekämpa ekonomisk brottslighet 
utifrån ett revisionsperspektiv (Revisorsnämnden, 2013). I början av 2002 trädde 
Revisorslagen (RevL) i kraft och syftet med denna var att öka kraven på revisorns 
oberoende (Grufberg & Bengtsson, 2003, s. 1). För att stärka kvaliteten på de publika 
bolagens finansiella information publicerade Europeiska kommissionen direktivet 
2002/590/EG. En av åtgärderna som återfanns i direktivet bestod av ett krav på en 
tidsbestämd rotation av huvudansvarig revisor. Direktivet angav en maximal ämbetstid 
på högst sju år, det vill säga två mandatperioder. Syftet med rotationen var att öka 
revisorns oberoende, vilket i sin tur skulle leda till en ökad revisionskvalitet (Europeiska 
kommissionen, 2002a). 

1.2.2 Globala finanskrisen 
Finanskrisen som drabbade den globala ekonomin under sommaren 2007 är utan tvekan 
den allvarligaste i efterkrigstidens ekonomiska historia (European Commission, 2009, s. 
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1). Alla länder drabbades och, om inte annat, berördes länderna indirekt. Finanskrisen 
bröt ut i USA och orsakerna till krisen var en kombination av låga räntor samt ett 
överskott av likviditet. (Bergkvist, 2009, s. 8-10)  
 
Den ekonomiska kris vi ser i Europa idag grundar sig på enskilda länders instabila 
finansiella system, vilket senare har utvecklats till en kris som anses hota hela EU-
samarbetet. (Sveriges Riksbank, 2012, s. 43-44) Europaländernas statsskulder har ökat 
kontinuerligt sedan 2009 och skuldsättningsgraden uppgick i slutet av 2012 till i 
genomsnitt 90 procent av ländernas BNP. (Buti & Carnot, 2012, s. 899) Utlåningen från 
bankerna ökade trots att bankerna inte hade tillräcklig likviditet för att täcka upp det 
ökade utflödet av pengar. (Krugman, 2012, 176-179) Under år 2010 blev situationen 
kritisk och stora internationella räddningsaktioner, i form av stödlån, inleddes med 
bindande motprestationer som krav (Sveriges Riksbank, 2012, s. 43-44). 
 
Europeiska kommissionen anser att revisorer borde ha uppmärksammat 
likviditetsproblemen som rådde i banksektorn före krisens utbrott (EU, Grönbok, 2010, 
s. 3). Under åren 2007-2009 uppvisade ett flertal banker stora förluster på sina 
placeringar vilket inte uppmärksammades av revisorerna. Detta kan ses som ett 
misslyckande för revisorerna då många banker kollapsade endast en kort period efter att 
ha uppvisat en ”ren” revisionsberättelse. (House of Commons Treasury, 2008, s. 76) 
Med detta som utgångspunkt startade Europeiska kommissionen 2010 en utredning 
vilket resulterade i Grönbok för revisionspolitik, där lärdomar från krisen diskuterades.   

1.3 Problemdiskussion 
 
Att öka revisionskvaliteten är huvudsyftet i Grönbok (EU, Grönbok, 2010, s. 3). Ett av 
förslagen är att införa obligatorisk byrårotation, även kallad extern rotation, för publika 
bolag vilket innebär att dessa måste byta revisionsbyrå med regelbundna intervall. 
Kommissionen anser att för långa kontrakt med en och samma revisionsbyrå är ett hot 
mot oberoendet och har därför övervägt införande av obligatorisk revisionsbyrårotation, 
inte bara byte av huvudansvarig revisor. Kommissionen anser även att 
revisionsbranschen är allt för koncentrerad till ett fåtal aktörer, vilket kan ha en negativ 
påverkan på revisionskvaliteten. Genom att införa en obligatorisk byrårotation tror 
kommissionen att konkurrensen på marknaden kan ökas. (EU, Grönbok, 2010, s. 12, 16-
17) I november 2011 beslutade Europeiska kommissionen om ett revisionspaket efter att 
ha utvärderat förslagen i Grönbok (FAR, 2011). Ett av de slutgiltiga förslagen innebar 
att publika bolag måste byta revisionsbyrå vart sjätte alternativt vart nionde år. Den 
maximala längden på nio år kan endast beviljas bolag som revideras av två olika 
revisionsbyråer. Ett kontrakt på sex år är därmed den föreslagna standarden i de fall där 
bolaget endast behöver använda sig av en revisionbyrå. (Nonnenmacher, 2011) 
 
I dagsläget är obligatorisk byrårotation som omfattar samtliga företag införd i bland 
annat Qatar, Kambodja, Indonesien och Italien. Dessutom har länder som Kina och 
Indien krav på byrårotation för vissa specifika bolag. Länder som Grekland och Spanien 
har tidigare haft obligatorisk byrårotation men har valt att frångå systemet. (Singh, 
2012) Det finns tidigare studier från dessa länder som kartlägger vilka effekter en 
obligatorisk rotation haft. I Italien infördes obligatorisk byrårotation redan år 1974, 
vilket innebar att publika bolag var tvungna att byta revisionsbyrå åtminstone vart 
nionde år (Catanach & Walker, 1999 s. 47). I studier utförda i Italien efter införandet av 
obligatorisk byrårotation fann man inga bevis för att revisionskvaliteten skulle vara 
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högre vid obligatorisk rotationsplikt jämfört med frivillig (Cameran, Prencipe, & 
Trombetta, 2009). Arruñda och Paz-Ares (1997, s. 40) har studerat 
kostnadskonsekvenserna av byrårotation i Italien och kom fram till att kostnaderna för 
revision blev högre vid ett byte av revisionsbyrå. Den ökade kostnaden tror författarna 
beror på höga initiala uppstartskostnader, då antalet fakturerade timmar från 
revisionsbyråerna ökade med 8,2 procent. Spanien hade under en kort period, mellan 
1988-1995, obligatorisk byrårotation. Då detta inte medförde förväntade effekter 
avskaffades kravet 1995. (Catanach & Walker, 1999, s. 48).  
 
Flertalet studier diskuterar om en obligatorisk byrårotation skulle öka oberoendet hos 
revisorn och därmed trovärdigheten. Vissa studier hävdar att kvaliteten på revisionen är 
lägre under de tre första åren efter ett byte av revisionsbyrå. (Francis, 2004, s. 356-357; 
Geiger & Raghunandan, 2002) Enligt Kroll medför både intern och extern rotation 
väsentligt ökade kostnader då det tar tid att sätta sig in i företaget. Hon hävdar vidare att 
inga märkbara kvalitetsförbättringar uppnås genom rotationen. (Kroll, 2012, s. 44-45) 
 
Det finns en tydligt trend som visar att publika bolag väljer att anlita någon av 
revisionsbyråerna som tillhör ”The Big 4” (Deloitte, Ernst & Young, PwC och KPMG). 
I Europa har dessa aktörer en marknadsandel för publika bolag på över 85 procent. 
(European Commission, 2011, s. 3-4). När det gäller revisionsarvode har det visat sig att 
”The Big 4” tar mer betalt för sina tjänster. De har möjlighet till detta tack vare sitt goda 
rykte och den relativt låga konkurrensen på marknaden. Trots att ”The Big 4” har 
möjlighet att ta ut ett högre arvode än de mindre konkurrenterna, är revisionkostnaden 
fortfarande relativt låg om man ser till andel av ett bolags omsättning. I en amerikansk 
studie utförd mellan 2002-2003 visade det sig att revisionskostnaderna för amerikanska 
publika bolag var förhållandevis små. I genomsnitt betalade bolagen endast 0,04 procent 
av omsättningen och 0,03 procent av marknadsvärdet i revisionsarvode. (Francis, 2004, 
s. 348, 352) Vi har inte hittat några exakta uppgifter på revisionskostnadernas storlek i 
Sverige, men antar att siffrorna ser liknande ut på den svenska marknaden.  
 
I Sverige har Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) upprättat yrkesetiska regler 
för att skydda bolagen mot att revisionsbyråerna tar ut oskäliga arvoden. Tydliga krav 
anges om att arvodet för ett revisionsuppdrag ska vara skäligt i förhållande till 
uppdragets omfattning. (FAR, 2012, s. 9) Ett bolag som anlitar en revisionsbyrå har rätt 
att på förhand få uppgifter om den ungefärliga storleken på arvodet. Bolaget kan dock 
inte kräva ett fast pris på revisionen. Storleken på revisorns arvode ska framgå i 
bolagets årsredovisning. (Trohammar, 2005, s. 121-122)  
 
Tidigare studier (Chan, 1999; DeAngelo, 1981a; Simon & Francis, 1988) har undersökt 
om bolag erhåller initiala rabatter till följd av medvetna prissättningsstrategier från 
revisionsbyråerna. Enligt Simon och Francis (1988) fick klienterna i genomsnitt en 
initial rabatt på 24 procent under det inledande ämbetsåret. Under de två nästkommande 
åren gavs en rabatt på 15 procent och under det fjärde året återgick bolagens 
revisionskostnad till ”normal nivå”. Denna prissättningstrend sågs bland alla 
revisionsbyråer oavsett storlek eller marknad. Europeiska kommissionen tror att en 
obligatorisk byrårotation skulle motverka initiala rabatter, vilka kan ses som ett hot mot 
konkurrensen på marknaden.  
 
Kvalitet på revision kan beskrivas som två interagerande delar, en första som grundar 
sig på revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter och en andra som utgår från 
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revisorns vilja att rapportera felaktigheterna. Möjligheten att upptäcka fel baseras på 
revisorns kompetens och erfarenhet, medan valet att rapportera fel grundar sig i 
revisorns oberoende. (DeAngelo, 1981b, s. 115-116) Dessa båda delar skulle eventuellt 
påverkas vid ett införande av en obligatorisk rotationsplikt. Ett införande skulle 
förmodligen öka chanserna för att revisorn rapporterar felaktigheter i och med ett 
minskat beroende, å andra sidan skulle revisorns branschspecifika kunskap minska 
under de första åren av kontraktet. Tidigare forskning domineras av studier som 
undersöker effekter av intern rotation. Francis (2004) diskuterar vad tidigare forskning 
visar gällande kvalitet på revision efter byte av revisor. Slutsatserna är inte helt entydiga 
då vissa hävdar att kvaliteten ökar, medan andra hävdar att den minskar, under de första 
åren efter ett revisorsbyte. När det gäller kostnadsperspektivet medför ett byte av revisor 
stora initiala kostnader då denne måste sätta sig in i bolaget och utvärdera evenuella 
risker (DeAngelo, 1981b, s. 184).  
 
Det finns idag ingen forskning om kostnadseffekter av frivillig byrårotation som riktar 
sig mot publika bolag i Sverige. I internationella studier har man kunnat se en trend där 
revisionsbyråerna konkurrerar om klienterna genom att sänka arvodet initialt, för att 
locka till sig nya klienter. Dessa rabatter tas igen under påföljande ämbetsår. Vi frågar 
oss om denna trend även existerar i Sverige för publika bolag. Om bolagen erhåller 
initiala rabatter på revisionsavgiften kan det finnas incitament för bolagen att 
regelbundet byta revisionsbyrå. Genom att regelbundet byta revisionsbyrå kan i så fall 
bolagen undvika högre revisionsavgifter som revisionsbyråerna tar igen under senare 
ämbetsår. Vi frågar oss därför om det kan vara av värde för bolagen att regelbundet 
byta revisionsbyrå för att hålla nere revisionskostnaden? Om så är fallet, skulle det 
även öka revisorns oberoende och således revisionskvaliteten? 
 
Det finns i dagsläget ingen svensk forskning som undersöker hur bolagens  
revisionskostnader förändras i och med ett frivilligt byte. Det finns därmed ett 
forskningsgap gällande kostnadsförändringar för revisionstjänster, vilket gör det till ett 
intressant forskningsområde. Då ett revisionsbyråbyte innebär att den nya revisorn 
måste sätta sig in i klientens verksamhet och bransch, hävdar vissa att kvaliteten initialt 
sjunker i och med ett byte (Arruñada & Paz-Ares, 1997; DeAngelo, 1981b). Även 
kvalitetsaspekten av ett byråbyte är ett outforskat område i Sverige och vi anser det vara 
intressant att inkludera denna aspekt för att kunna skapa oss en helhetsbild. Ämnet har 
aktualiserats i och med Europeiska kommissionens förslag på byrårotation och vår 
förhoppning är att vår studie kan bidra med kunskap om hur revisionskostnaderna och 
revisionskvaliteten eventuellt skulle förändras vid ett införande. 
 
I studien kommer vi att undersöka konsekvenser av en frivillig byrårotation. Vår 
förhoppning är att resultaten från studien trots detta kan bidra med kunskap som går att 
applicera på en kontext med obligatorisk byrårotation. Vi är medvetna om att orsakerna 
till frivillig och obligatorisk byrårotation inte helt överensstämmer och att resultaten 
från studien inte är helt överförbara. Tidigare studier har visat att orsakerna till att bolag 
väljer att byta revisionsbyrå bland annat är att bolagen vill sänka sina 
revisionskostnader, upplever oro över revisionskvaliteten eller uppfattar revisorn som 
ineffektiv (Gregory & Collier, 1996, s. 14; Williams, 1988, s. 247-248).  Vid en 
obligatorisk byrårotation tvingas bolagen byta revisionsbyrå även om de inte har några 
övriga skäl till att byta byrå. Då bytet måste ske vid en specifik tidpunkt finns risken att 
bolagen inte finner en revisionsbyrå som uppfyller deras förväntningar, vilket kan ge 
negativa konsekvenser. Trots att det finns grundläggande skillnader mellan frivillig och 
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obligatorisk byrårotation hävdar Myers et al. (2003) att det är möjligt att överföra 
kunskap från en kontext med frivillig byrårotation till en med obligatorisk byrårotation.  

 

1.4 Problemformulering  
 
Utifrån vår problembakgrund och problemdiskussion har vi dragit slutsatsen att det 
saknas svensk forskning om byrårotation. Vi har formulerat följande problem: 
  
Vilka samband finns mellan frivillig byrårotation och förändringar i revisionskostnad 
respektive revisionskvalitet? 

1.5 Syfte 
 
Målet med vår studie är att kunna uttala oss om eventuella konsekvenser av 
byrårotation. Genom att studera svenska publika bolag som bytt revisionsbyrå vill vi 
undersöka om dessa bolag har erhållit rabatter på revisionstjänsten, eller om höga 
uppstartskostnader snarare lett till ökade revisionskostnader. Vi vill även söka samband 
som visar hur kvaliteten eventuellt påverkas av ett byte av revisionsbyrå.  

1.6 Avgränsningar  
 
I vår studie har vi valt att endast studera svenska publika bolag. Anledningen till att vi 
valt att avgränsa oss till publika bolag är att de enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 
måste redovisa ersättningen till bolagets samtliga revisorer (SFS 1995:1554, 5kap 20-
21§). Ett införande av EU-förslaget Grönbok skulle påverka samtliga EU-länder och det 
främsta skälet till att vi valt att inrikta oss mot svenska publika bolag är att 
årsredovisningarna är tillgängliga via välutformade databaser. Då vi vill se till 
genomsnitt har vi valt att inte göra ytterligare avgränsningar då en större datamängd ger 
ett mer tillförlitligt resultat.  
 
Andra skäl till att vi inriktat oss mot svenska bolag är att vi båda lättare kan relatera till 
den svenska marknaden jämfört med ett annat europeiskt land samt att vi i framtiden 
kommer att arbeta på den svenska marknaden där vi förhoppningsvis kan dra nytta av 
kunskaper från studien.  
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1.7 Begreppsförklaring  
 
Då vissa förekommande ord kan anses främmande för läsaren, kommer vi här att ge en 
beskrivning av dessa ords innebörd. Vi har valt att behålla vissa engelska begrepp då vi 
anser att dessa ger en tydligare och bättre beskrivning.  
 
Extern rotation = Byte av revisionsbyrå. 
Intern rotation = Byte av huvudansvarig revisor inom samma revisionsbyrå. 
 
Nedgradering = Bolag som väljer att byta från en revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4” 
till en ”mindre” revisionsbyrå. 
Uppgradering = Bolag som väljer att byta från en ”mindre” revisionsbyrå till en som 
tillhör ”The Big 4”. 
 
Ren revisionsberättelse = En revisionsberättelse som följer standardutformingen, det 
vill säga en revisionsberättelse utan anmärkning. 
Oren revisionsberättelse = En revisionsberättelse som avviker från standarden, antingen 
via anmärkning eller att revisorn inte har möjlighet att tillstyrka den finansiella 
informationen på grund av bristande informationsunderlag.  
 
 
Grönbok = Europeiska kommissionen publicerar regelbundet gröna böcker, som är 
förslag till lagändringar inom diverse områden. Genomgående i detta arbete syftar vi till 
den gröna bok som behandlar revision när vi nämner begreppet Grönbok.  
 
Klient = Med klient syftar vi till de publika bolagen som klienter till revisionsbyråerna.  
 
Tilläggstjänster = Tjänster förutom revision som erbjuds av en revisionsbyrå, t.ex. 
skatterådgivning, bokföring och hjälp vid förvärv. 
 
Väsentliga felaktigheter  = Felaktigheter eller utelämnande av information i de 
finansiella rapporterna anses vara väsentliga om de individuellt eller sammantaget 
påverkar intressenternas ekonomiska beslut.  
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Kapitel 2 - Vetenskapliga utgångspunkter  

Val av metod är en viktig och avgörande del av uppsatsskrivandet då det påverkar 
uppsatsen som helhet. Metoden är ett vetenskapligt sätt att behandla själva 
uppsatsämnet på. (Ejvegård, 1996, s. 29) I det här kapitlet kommer vi att inleda med en 
kort introduktion till valet att skriva om byrårotation, vilken förförståelse vi tar med oss 
i studien samt redogöra för de vetenskapliga utgångspunkter som ligger till grund för 
vår problemformulering.   

2.1 Ämnesval och förförståelse  
 
Idén att skriva om byrårotation väcktes när vi båda deltog i Ernst & Youngs 
utbildningsprogram, Talent Training. Vi förstod då att byrårotation var ett aktuellt 
ämnesområde inom revisionsbranschen vilket tilltalade oss.  
 
Vi läser båda två fjärde året på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet med 
inriktning mot redovisning. Under kurserna som vi läste på avancerad nivå diskuterades 
det även där om byrårotation och vilka konsekvenser ett införande av obligatorisk 
byrårotation skulle kunna medföra. Eftersom obligatorisk byrårotation inte är infört i 
Sverige har vi valt att studera frivilliga byten bland svenska publika bolag. Idag finns 
det begränsad svensk forskning inom det här ämnesområdet vilket gör det extra 
intressant att studera det närmare.   
 
Det är viktigt att ta föreställningar och tidigare erfarenheter i beaktande när man 
genomför en studie då dessa kan påverka och färga studien. Varje individs 
föreställningsram har sin grund i författarens bakgrund, uppväxtmiljö, utbildning och 
andra praktiska erfarenheter så som upplevelser från arbetslivet. (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 25-26) Förstahandsförståelse utgår från egna upplevelser och erfarenheter. Då 
ingen av oss har praktiserat eller arbetat på en revisionsbyrå eller liknande anser vi inte 
att vi har någon förstahandsförståelse som är relaterad till vårt ämnesområde. 
Andrahandsförståelse består däremot av erfarenheter som tillgodogjorts via exempelvis 
läroböcker, vetenskapliga artiklar och föreläsningar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 
Civilekonomprogrammet har gett oss en bred teoretisk kunskapsbas för hur revision ska 
utföras och vad som är viktigt inom området. Som nämnts ovan har vi båda två deltagit i 
Talent Training i Umeå där vi fick medverka i föredrag, seminarier och lösa 
verklighetsbaserade revisionscase. Genom utbildningen har vi fått en djupare förståelse 
för hur en revisor arbetar och hur en revision utförs. Det här är något vi tar med oss i vår 
studie då det kan hjälpa oss att förstå hur bolagen eventuellt påverkas av frivilliga 
byråbyten.  
 
Då vi endast byggt upp en övergripande förståelse för redovisning och revision besitter 
vi därmed inga djupgående kunskaper inom vårt valda ämnesområde. I vår studie har vi 
i möjligaste mån lagt våra värderingar och föreställningar åt sidan för att kunna vara 
objektiva i vårt förhållningssätt och därmed, förhoppningsvis, få ett mer tillförlitligt 
resultat.  
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2.2 Verklighetssyn och kunskapssyn 
 
En ontologi berör frågor om verkligheten, hur den är utformad och därmed hur den bör 
uppfattas. Forskarens ståndpunkt gällande hur verkligheten ska studeras påverkar synen 
på forskningsproblemet. (Saunders, 2009, s. 110) Verklighetssynen delas allmänt in i 
två grupper, objektivism och konstruktionism. (Bryman, 2011, s. 35- 36) 
 
En av utgångspunkterna i den objektiva verklighetssynen är att forskaren ska vara 
objektiv och värderingsfri i sina slutsatser. Konstruktionism går istället ut på att 
verkligheten är socialt konstruerad och att den är under konstant revidering. Om 
författaren har en konstruktionistisk ståndpunkt tolkar denne själv den sociala 
verkligheten för att kunna förstå och förklara fenomen. (Bryman, 2011, s. 36-37 ) 
 
Vi anser oss ha en objektiv verklighetssyn då vi utfört vår empiriska studie genom att 
samla in information i form av numeriska data från årsredovisningar som vi hämtade 
från databasen Affärsdata. I och med att vi hade begränsade förkunskaper inom 
ämnesområdet har vi medvetet försökt att inte skaffa oss några förutfattade meningar 
om ämnet och strävat efter att förbli objektiva i vårt förhållningssätt. Vi har därmed valt 
att utgå ifrån en objektiv verklighetssyn.  
 
Positivism och hermeneutik är två vetenskapliga kunskapssyner som handlar om vad 
forskaren betraktar som kunskap. Det är viktigt att klarlägga vilken kunskapssyn som 
forskaren arbetar efter då det kommer att påverka både studiens utformning och dess 
resultat. Positivismen utgår från att verkligheten går att avbilda genom att studera 
objektiva data, vilket resulterar i en forskningsprocess som utesluter personliga åsikter 
och värderingar. Motsatsen till positivismen är hermeneutiken som bygger på förståelse 
och tolkning. Med detta synsätt vill forskaren studera den sociala verkligheten och 
därmed fånga den subjektiva innebörden av olika sociala handlingar. (Patel & 
Davidson, 2011, s. 26-30)  
 
För att definiera studiens syfte och problemformuleringen passar en positivistisk 
kunskapssyn bättre eftersom studien syftar till att dra generella slutsatser om hur ett 
frivilligt byte av revisionsbyrå påverkar både kvaliteten och kostnaden av revision. 
Forskare som har en objektiv verklighetssyn använder sig oftast av en positivistisk 
kunskapssyn (Bryman, 2011, s. 30). Utgångspunkten i positivismen är att den enda 
kunskap som kan ses som verklig kunskap är den som kan uppfattas via sinnena (Patel 
& Davidson, 2011, s. 26).  
 
Viss kritik har dock riktats mot tanken om att samhällsvetenskapliga ämnen går att 
studera med ett objektivt positivistiskt tillvägagångssätt, då den samhällsvetenskapliga 
forskningens främsta uppgift är att tolka och förstå (Grønmo & Winqvist, 2006, s. 18-
19) Vår studie kommer ha inslag av tolkning och kan därmed inte likställas med det 
man inom naturvetenskaplig forskning anser vara objektivt. Vi kommer i största möjliga 
utsträckning sträva efter att förbli objektiva och därmed exkludera personliga åsikter 
och ståndpunkter. 
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2.3 Metodologi 
 
Vi har i vår studie undersökt om ett byte av revisionsbyrå påverkar revisionskostnaden 
eller revisionskvaliteten. Målet var därmed att kunna uttala oss om en eventuell trend 
utifrån en stor mängd numeriska data, vilket medförde att den kvantitativa metoden 
passade bättre än den kvalitativa. Den kvantitativa metoden används då man vill 
beskriva något med siffror medan den kvalitativa metoden används då man vill beskriva 
något med ord (Eliasson, 2010, s. 21).  
 
Då vi i studien utgått från ett objektivt synsätt och en positivistisk kunskapssyn faller 
det sig naturligt att anta att en kvantitativ undersökning passar vår studie bäst (Bryman, 
2011, s. 40). En förutsättning för att en kvantitativ studie ska vara trovärdig är att den är 
replikerbar, det vill säga att studien går att upprepa och då ge samma resultat (Eliasson, 
2010, s. 14). Vi anser att replikerbarheten är relativt hög i vår studie då de studerade 
variablerna är hämtade från årsredovisningar och därmed inte går att tolka på flera olika 
sätt. I en kvalitativ undersökning är det däremot svårt att upprepa en studie då det som 
observeras oftast är det som forskaren själv väljer att inrikta sig mot, vilket till stor del 
beror på dennes intressen (Bryman, 2011, s. 368 ).  
 
För att studien ska kunna generera ett rättvisande resultat är det viktigt att datamaterialet 
är baserat på ett stort urval (Eliasson, 2010, s. 28). Vi har valt att inte studera våra 
undersökningsobjekt på djupet utan strävar efter att söka samband mellan olika 
variabler utifrån en stor mängd data. I studien har vi formulerat ett flertal hypoteser som 
ligger till grund för vår empiri och analys. Hypotestestning är ett vanligt redskap för att 
pröva teorier och kritiskt värdera tidigare forskning när man utför kvantitativa 
undersökningar (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2002, s. 80). 

2.4 Vetenskaplig ansats 
 
Vi har i studien valt att utgå från befintliga teorier och tidigare forskning inom området 
byrårotation. Att byrårotation är ett område som det forskats mycket kring gör det 
lämpligt att utgå från ett deduktivt angreppssätt, vilket beskrivs som ”bevisandets väg” 
(Patel & Davidson, 2003, s. 23). 
 
Utifrån tidigare teorier och studier har vi skapat hypoteser som senare testats mot våra  
data. Det innebär att vi utgått från en deduktiv ansats, det vill säga att med utgångspunkt 
i befintliga teorier skapa hypoteser som sedan granskas empiriskt. Befintliga teorier styr 
därmed vilken typ av empirisk information som samlats in. Arbetssättet att använda 
hypoteser som prövas empiriskt kallas ofta för hypotetiskt-deduktivt. Målet är att kunna 
dra generella slutsatser om enskilda företeelser, i vårt fall hur kostnad och kvalitet 
påverkas vid ett revisionsbyråbyte. (Patel & Davidson, 2003, s. 23) En hypotes kan ses 
som ett antagande eller en kvalificerad gissning om ett specifikt förhållande. Hypotesen 
bygger på allmänt vedertagna fakta och nyttjas till att tydliggöra orsakssamband eller 
bidragande orsaker. (Ejvegård, 1996, s. 35) Denna ansats visade sig vara vanligt 
förekommande i tidigare vetenskapliga studier. 
 
Då det finns en bred teoretisk grund inom vårt forskningsområde, ansåg vi att det 
deduktiva angreppssättet passade bättre då det induktiva angreppssättet utgår från att 
forskaren skapar egna teorier utifrån insamlad data (Patel & Davidson, 2003, s. 24). Vi 
har utgått från tidigare internationella studier inom byrårotation för att skapa hypoteser. 
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Dessa hypoteser testade vi sedan mot en svensk kontext, vilket är en kontext som idag 
saknar relevant empirisk forskning. Vår förhoppning är att studien kan bidra med 
slutsatser som rör den svenska marknaden, men då vi endast gör återkoppling till teorier 
i slutet av vår uppsats menar vi ändå att vi har ett deduktivt angreppssätt och inte ett 
abduktivt som vore fallet om vi ansåg oss skapa helt nya teorier. Målet att därmed att 
finna orsakssamband mellan byrårotation och dess påverkan på revisionskostnader och 
revisionskvalitet. 

2.5 Perspektiv 
 
Det är viktigt att författaren förklarar ur vilket perspektiv studien är utförd då en studie 
lätt kan vinklas utifrån vems perspektiv den utgår ifrån. Att läsaren förstår studiens 
perspektiv underlättar även samstämmigheten mellan läsarens och författarens 
uppfattning av studien. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 55) Om läsaren inte 
förstår studiens perspektiv till fullo finns risk att dennes uppfattning om vilka delar i 
studien som är viktiga skiljer sig ifrån författarens. (Bjereld et al., 2002, s. 17) 
 
Huvuddelen av den tidigare forskningen inom byrårotation utgår antingen från 
revisionsbyråns eller från intressenternas perspektiv. I denna studie valde vi istället ett 
perspektiv som utgick från svenska publika bolag då det trots allt är dessa som använder 
sig av revision. Med perspektivet publika bolag syftar vi på bolagens ägare, då det är 
dessa som får stå för eventuella kostnads- och kvalitetsförändringar vid ett byråbyte. Vi 
syftar därmed inte till bolagens ledning då de endast är anställda på uppdrag av ägarna. 
En anledning till att vi valde bolagsperspektivet var att det är dessa som får stå för den 
största delen av en eventuell kostnadsökning vid ett byråbyte. Vi kommer därmed inte 
att se till den totala kostnaden för ett byråbyte, utan endast den del som påverkar de 
publika bolagen. När det gäller revisionskvaliteten kommer vi även där att utgå från 
bolagens perspektiv, det vill säga ägarnas perspektiv, då vi anser att deras uppfattning 
om vad som menas med ”hög” revisionskvalitet överensstämmer med den objektiva 
bilden av ”hög” revisionskvalitet. Den objektiva bilden av ”hög” revisionskvalitet 
innebär att revisorn oberoende tillhandahåller trovärdig information. 
 
Ett annat skäl till perspektivet svenska publika bolag var att det är just dessa bolag som 
skulle påverkas av ett eventuellt införande av Europeiska kommissionens förslag om 
obligatorisk byrårotation. Vi anser därmed att det finns ett forskningsgap rörande 
huruvida bolag direkt påverkas av ett byråbyte. 

 
                            Figur 1 - Metodologiska utgångspunkter 
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2.6 Sökord 
 
För att hitta relevant litteratur till vår teoretiska referensram har vi främst använt oss av 
databaserna Business Source Premier och Google Scholar. Ett av de centrala begrepp 
som vi använt som sökord är ”audit rotation”. Vi har framförallt använt oss av 
vetenskapliga artiklar som rör byrårotation då tillgången till annan litteratur inom 
området är begränsad. Då byrårotation endast är en liten del av redovisnings- och 
revisionsämnet finns inga böcker som enbart belyser det aktuella ämnet, vilket 
medförde att teorierna i kurslitteratur blev aningen förenklade och ytliga. Då vi sökte 
böcker använde vi databaserna Libris och Umeå Universitetsbiblioteks ALBUM. Vi 
använde oss där av både svenska och engelska sökord som till exempel: 
 

Ø ”Byrårotation”, ”Byte av revisionsbyrå”, ”Finansiella skandaler”, ”Audit 
rotation” och ”Audit tenure” 

Då vi istället sökte efter vetenskapliga artiklar i databaser använde vi endast engelska 
sökord då det inte finns några svenska artiklar inom området. Det visade sig finnas ett 
stort urval av internationella studier som rör byrårotation vilket medförde att vi kunde 
specificera våra sökord ytterligare. Vi hittade slutligen många artiklar som behandlade 
kvalitetsaspekten av byrårotation, men det visade sig svårare att hitta studier som 
behandlade kostnadsaspekterna. Några av de sökord vi använde här var: 
 

Ø ”Audit fees”, “Audit quality”, “Audit rotation”, “Mandatory audit rotation”, 
“Low balling”, “Abnormal accruals” 

För fullständig tabell över våra sökord och sökmotorer se bilaga 1. 

2.7 Källkritik 
 
För att avgöra om en källa ska användas i studien är det viktigt att först reflektera över 
tillförlitligheten. Det författaren bör ta ställning till är äkthetskrav, oberoendekrav, 
färskhetskrav och samtidighetskrav. Äkthetskravet innebär att informationen i källan är 
äkta och inte förfalskad eller utgjord av ett referat. Oberoendekravet handlar om källans 
ursprung, om det är en primärkälla eller en sekundärkälla. Färskhetskravet handlar om 
när en källa är publicerad, det vill säga att det oftast är bättre med en nyare än en äldre 
källa och samtidighetskravet innebär att källan är bättre om den är publicerad i nära 
anslutning till händelsen. (Ejvegård, 1996, s. 59-61)  
 
I vår studie har vi valt att utgå från internationella studier då det helt saknas relevant 
svensk forskning. Det är viktigt att reflektera över problem som kan uppstå då 
internationella studier använts för att förklara vår empiriska studie som är utförd på en 
svensk marknad. Då kontexterna skiljer sig åt finns risk att internationella studier inte är 
jämförbara med svenska studier. I vårt fall anser vi att dessa skillnader inte utgör något 
hinder då vi endast valt att studera svenska publika bolag vilka måste rätta sig efter det 
internationella regelverket International Financial Reporting Standards (IFRS). Målet 
med IFRS är att harmonisera redovisningsstandarderna och därmed undvika nationella 
skillnader i revisionskvalitet. Detta innebär att tidigare forskning inom byrårotation i 
stor utsträckning går att tillämpa på en svensk kontext. Däremot är det viktigt att 
reflektera över utomeuropeiska studiers överförbarhet då dessa i stor utsträckning inte 
omfattas av IFRS. Ur ett globalt perspektiv finns det stora likheter mellan de olika 
redovisningsstandarderna vilket gör att vi ändå med vissa förbehåll har använt oss av 
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studier som är utförda utanför Europa. Vi är medvetna om att tidigare forskning 
gällande obligatorisk byrårotation i dagsläget inte är direkt överförbar på en svensk 
marknad men om förslaget införs kommer de i framtiden att vara applicerbara.  
 
Vi har främst använt oss av vetenskapliga artiklar som källor. För att försäkra oss om 
deras relevans har vi nyttjat databaser godkända av Umeå Universitet. Som en 
ytterligare kvalitetskontroll har vi sorterat fram artiklar som är ”peer-reviewed”, det vill 
säga att artiklarna är granskade av oberoende forskare, i de databaser som erbjuder en 
sådan sökfunktion. Vi har även bedömt ”antal citeringar” för att värdera relevansen av 
artiklarna, ju fler citeringar desto mer pålitlig anses källan vara. Att flertalet av våra 
artiklar är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter inom olika specialområden kan också 
ses som en kvalitetsstämpel.  
 
De artiklar vi slutligen använt oss av anser vi vara av högt teoretiskt värde då 
majoriteten består av empiriska studier publicerade i tidsskrifter med gott internationellt 
anseende. Vi har kombinerat klassiska teorier, ofta från äldre studier, med den senaste 
forskningen inom byrårotation. Vi har därmed försökt få en bra balans mellan klassiska 
teorier och modern forskning. 
 
Att vi valt att använda artiklar som publicerats redan 1981 kan leda till att studiens 
färskhet ifrågasätts. Den information som framhålls i de äldre studierna berör områden 
som byrårotation, revisionskvalitet och revisionskostnader. Dessa äldre studier ligger till 
grund för dagens forskning och bland annat DeAngelo (1981) används frekvent som 
referens i moderna studier. Då den äldre forskningen fortfarande står sig och ligger till 
grund för dagens forskning anser vi det vara viktigt att även ta upp vissa av dessa äldre 
studier i vår uppsats. Äldre forskning behöver inte självklart betyda att forskningen är 
inaktuell, även om forskaren bör ta del av de senaste forskningsrönen inom ett område 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 89-90).   
 
Litteraturen som ligger till grund för de inledande kapitlen består även av böcker inom 
revisionsområdet. Vi har kombinerat böcker som innehåller lagtexter och standarder 
med annan litteratur, bland annat läroböcker. Vi är medvetna om att läroböcker ofta 
saknar perspektiven från djupgående forskning, men vi anser att de innehåller en bra 
sammanfattning av allmän karaktär. 
 
I enstaka fall i vårt inledningskapitel refererar vi till hemsidor, vilka har till syfte att ge 
en bakgrundsbeskrivning av ämnet. Dessa artiklar kommer från hemsidor som vi anser 
vara pålitliga, bland annat FAR och Europeiska Kommissionen. Vid ett tillfälle 
använder vi en artikel från Expressens hemsida i syfte att belysa skandalen inom 
Skandia. För att försäkra oss om dess giltighet jämfördes informationen i artikeln med 
information publicerat på Skandias egen hemsida. Vi är medvetna om att den 
information vi använt från olika webbsidor inte är lika tillförlitlig som vetenskapliga 
artiklar. Vi har ändå valt att använda oss av dessa då de endast använts till att ge läsaren 
en inblick i bakgrunden till problemen i inledningskapitlet. Vi har medvetet valt att helt 
exkludera hemsidor i vår teoretiska referensram för att inte på något sätt riskera att 
minska studiens tillförlitlighet.  
 
I teorikapitlet har vi använt vetenskapliga artiklar främst inom området byrårotation. Vi 
har valt artiklar som lyfter fram både kostnadsaspekter och kvalitetsaspekter av 
byrårotation. Då Europeiska kommissionens förslag om obligatorisk byrårotation var 
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det som fick oss intresserade av ämnet har vi även valt att lyfta fram studier från länder 
med erfarenhet av obligatorisk byrårotation. Vi hoppas att utifrån dessa teorier, 
kombinerat med våra egna empiriska resultat, kunna dra slutsatser om huruvida 
obligatorisk byrårotation bör införas. 
 
Vi har även använt publikationer från branchorganisationen IFAC, Europeiska 
Kommissionen, Justitiedepartementet, Bolagsverket, Revisorsnämnden och Sveriges 
Riksbank. Då publikationerna är primärkällor utgivna av dessa erkända organisationer 
anser vi att de uppfyller våra krav på att de ska vara äkta och oberoende.   
 
Vi har i största möjliga utsträckning använt oss av primärkällor, vilket inneburit att vi 
ofta fått söka oss tillbaka till klassiska verk. Vid enstaka tillfällen har vi ej haft tillgång 
till primärkällan utan fått förlita oss till en sekundärkälla. För att stärka tillförlitligheten 
av sekundärkällan har vi i vissa fall använt oss av minst två sekundärkällor som 
bekräftar varandras referat. För att undvika vinklade källor, som kan förekomma 
exempelvis då författaren har starka politiska åsikter, har vi sökt ytterligare information 
om författaren och dennes ståndpunkter. Enligt Ejvegård (1996, s. 18) är det viktigt att 
forskaren bildar sin egen uppfattning och bedömer om källan är vinklad. 
 
Vi har i vår studie valt att ta med källor som både stödjer och avfärdar våra egna idéer, 
vilket är viktigt för att inte resultatet ska bli missvisande och ge en felaktig bild. (Patel 
& Davidson, 2011, s. 69) Genom att visa tidigare studier med olika resultat breddas vår 
undersökningen och vi har därför valt att ta med studier som delvis utgår från andra 
perspektiv än bolagsperspektivet.   
 
Sammantaget anser vi att våra valda källor uppfyller kraven för äkthet, oberoende, 
färskhet och samtidighet. Samtidighetskravet anser vi vara uppfyllt i och med att de 
källor som beskriver specifika skandaler är publicerade i nära anslutning till 
händelserna. 
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Kapitel 3 - Teoretisk referensram  

I detta kapitel introduceras teorier samt resultat från tidigare forskning som rör vårt 
ämnesområde. Vi inleder kapitlet med en beskrivning av agentteorin som är en 
grundläggande utgångspunkt för att förstå hur behovet av revision uppkommer. 
Därefter följer en förklaring till vad som menas med revisorns oberoende följt av en 
ingående beskrivning av EU-förslagen som kan komma att påverka revisorsyrket i 
framtiden. Vidare beskrivs hur revisionskostnaderna ser ut och vad som är känt om 
bolagen erhåller initiala rabatter efter ett byråbyte. Vi har även försökt att definiera det 
komplexa begreppet revisionskvalitet och gett exempel på hur kvalitet kan mätas. 
Slutligen förklaras frivillig respektive obligatorisk byrårotation som är två centrala 
begrepp i vår studie. 

3.1 Agentteorin 
  
I detta avsnitt vill vi introducera läsaren till agentteorin som är en central teori för att 
förstå uppkomsten av ett revisionsbehov. För att läsaren ska förstå den pågående 
debatten om byrårotation behövs en grundläggande insikt i varför revision behövs.  
                        
Orsaken till behovet av revision grundar sig i existerande informationsassymmetrier 
mellan ägare och ledningen av ett bolag. Detta problem beskrivs ofta genom 
agentteorin. Agentteorin har sitt ursprung i behovet av att information som 
kommuniceras till intressenter är oberoende granskad. (Eilifsen et al., 2009, s. 6-7)  
 
Utgångspunkten i agentteorin är att företagets ledning fungerar som en agent till ägarna 
och att det finns en separation mellan ägandet och styrningen av bolaget. Agenten är  
bolagets ledning eller VD vars uppgift är att agera på ett sätt som uppfyller ägarnas 
intressen. Principalen består av bolagets aktieägare. Ett problem uppstår då både 
agenten och principalen vill maximera sin egen nytta, vilken inte alltid är helt 
samstämmig. Det kan uppstå informationsasymmetrier i och med att principalen inte har 
full insikt i bolagets styrning vilket utgör en risk för att agenten åsidosätter sina 
skyldigheter mot principalen. (Diamant, 2004, s. 79-82) 
 
Det finns två lösningar på agentproblemet. Antingen belönas agenten då den uppnår 
principalens målsättningar, eller så måste principalen lägga resurser på att övervaka 
agenten. Båda lösningarna anses ha brister då det är svårt att hitta en belöning som leder 
till en gemensam målsättning samtidigt som övervakning kan bli mycket kostsam för 
principalen. Ett alternativ till övervakning kan vara att låta en oberoende tredje part 
granska företaget. Den tredje parten blir i de flesta fall en revisor och dennes jobb blir 
att kontrollera att agenten fullföljt sina förpliktelser gentemot principalen. Revisorn 
utfärdar utifrån sin granskning en form av kvalitetssäkring för företagets verksamhet 
och dennes uppgift blir därmed att stärka förtroendet för den granskade verksamheten. 
(Eilifsen et al., 2009, s. 79-82)              
 
En förutsättning för att en revisor ska fungera som en länk mellan principalen och 
agenten är att dennes granskning sker oberoende. En lång ämbetstid kan utgöra ett hot 
mot revisorns oberoende då risken finns att denne får en för nära relation till agenten 
och därmed inte uppträder helt objektivt. Om principalen inte kan lita på revisorns 
utlåtande faller syftet med revisionen. Byrårotation skulle kunna minska risken för att 
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revisorn äventyrar sitt oberoende, vilket därmed kan förväntas öka principalens tilltro 
till agenten.  

3.2 Revisorns oberoende 
 
För att upprätthålla en hög trovärdighet på revisionen krävs det att revisorn upprätthåller 
ett oberoende förhållningssätt gentemot sina klienter. I detta avsnitt har vi valt att 
förklara vad som menas med oberoende och vilka faktorer som kan utgöra ett hot mot 
revisorns oberoende.  
 
Med oberoende menas att revisorn ”skall utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet och vara objektiv i sina ställningstaganden”. Revisorn ska även vid 
samtliga uppdrag kontrollera att det inte finns några faktorer som kan påverka dennes 
oberoende. (Diamant, 2004, s. 29-30) När en revisor genomför en lagstadgad revision är 
dennes oberoendeställning en förutsättning för att skapa tillförlitlighet i 
revisionsberättelsen. Revisionen skapar även trovärdighet i de finansiella rapporter som 
offentliggörs och har därmed ett stort värde för bolagets intressenter. (Europeiska 
kommissionen, 2002b, pkt. 1) Det finns flera faktorer som kan påverka och hota 
revisorns oberoendeställning, de vanligaste och mest omtalade är: 
                   

 
  

                                    Figur 2 - Oberoendehot 

   
 
Risker med för nära relationer 
Ett av huvudsyftena med att införa en obligatorisk byrårotation är att minska risken för 
ett bristande oberoende som kan uppstå genom för nära relationer mellan revisorn och 
klienten. Oron är att revisorn ska förlora sitt oberoende i takt med att vänskapen med 
klienten växer. Revisorn blir därmed mer ovillig att rapportera felaktigheter som kan 
skada klientens rykte. Oberoendehotet som uppkommer utifrån en för nära relation 
måste vägas mot kostnaderna för att byta revisionsbyrå, vilket i sin tur kan minska 
kvaliteten på revisionen. En ny revisionsbyrå har mindre kunskap om klientens 
verksamhet och eventuella risker i bolaget. (Morrill, 2008, s. 63)  
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Risker vid självutvärdering 
Det kan uppstå ett hot mot revisorns oberoende om denne utför både 
redovisningstjänster och revision åt en och samma klient. Revisorn måste därmed 
utvärdera sitt eget arbete vilket kan vara svårt ur ett objektivt perspektiv. (IFAC, 2010, 
s. 9)  
 
Arvodets storlek 
Tidigare forskning visar olika resultat angående sambandet mellan storleken på 
revisorns arvode och revisorns oberoende. Hope och Langli (2010, s. 576-577, 599) 
undersökte i sin studie i Norge bland privata bolag om det fanns något samband mellan 
storleken på revisorns arvode och dennes oberoende. Författarna fann inga empiriska 
bevis som talade för att ökade revisionsarvoden skulle minska revisorernas oberoende.  
 
Basioudis et al. (2008, s. 284-285) påstår däremot att det finns ett samband mellan hur 
ekonomiskt beroende revisorn är av sin klient och risk att revisorn felaktigt kommer att 
avge en revisionsberättelse som är till klientens fördel. Författarna har i studien kommit 
fram till att revisorer som erhåller höga arvodesintäkter från sina klienter löper större 
risk att äventyra sitt oberoende. Dessa höga intäkter uppstår genom att revisorerna 
tillhandahåller både revisionstjänster och tilläggstjänster till en och samma klient.  
 
Klienter som uttrycker hot mot revisorn  
Hot eller trakasserier kan uppstå när en revisor utför en revision och därmed avskräcks 
från att arbeta objektivt. Hotfulla situationer kan uppstå både genom faktiska och 
upplevda hot. (IFAC, 2010, s. 9) Det kan vara hot från klienten som säger att bolaget 
kommer att byta revisor om denne inte avger en revisionsberättelse som är till klientens 
fördel. Detta kan leda till att revisorn känner obehag och oro över att förlora sin klient. 
Om revisorn inte avsäger sig revisionsuppdraget när det föreligger ett hot finns det risk 
att revisorn äventyrar sitt oberoende. 
 
Egenintressehot 
En revisor kan ha ett egenintresse i klientens verksamhet, vilket kan uppstå om revisorn 
eller någon i dennes närhet äger aktier eller andra andelar i klientens bolag. (IFAC, 
2010, s. 9) Med andra ord uppstår ett hot mot oberoendet om revisorn själv har ett eget 
ekonomiskt eller annat intresse i klientens verksamhet. 
 
Risk för att bli stämd 
Hope och Langli (2010) diskuterar i sin studie om det föreligger ett samband mellan 
risken att bli stämd och revisorns oberoende. Studien är utförd i Norge där risken för att 
bli stämd är låg jämfört med USA där risken är betydligt högre. Författarna kommer 
fram till att revisorer i Norge är mindre benägna att äventyra sitt oberoende då 
kostnaderna för att bli stämd är höga, trots den låga risken. I det här sammanhanget kan 
Norge jämföras med Sverige och vi drar då slutsatsen att risken att bli stämd i Sverige 
är låg.  
 
För att minska ovanstående hot mot revisorns oberoende införde Europeiska 
kommissionen direktivet 2002/590/EG som bland annat krävde rotation av 
huvudansvarig revisor i publika bolag efter högst sju år. (Europeiska kommissionen, 
2002a) Under den pågående finanskrisen har det visat sig att kraven i direktivet 
2002/590/EG varit otillräckliga, vilket har gett upphov till nya utredningar och slutligen 
ett nytt förslag där bland annat krav på obligatorisk byrårotation framförts. Detta skulle 
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innebära en skärpning av det tidigare direktivet och EUs förhoppning är att det ska bidra 
till ett ökat oberoende hos revisorn och således en ökad trovärdighet för 
revisionsberättelsen. 

3.3 Europeiska kommissionens förslag om obligatorisk byrårotation 
 
Debatten om obligatorisk byrårotation intensifierades efter Europeiska kommissionens 
publikation av Grönbok som innehåller förslag till förändringar som skulle påverka 
revisorsyrket. I detta avsnitt lyfter vi fram några av huvudpunkterna i promemorian men 
fokuserar främst på förslaget om obligatorisk byrårotation.    
 
Europeiska kommissionen publicerade i oktober 2010 en Grönbok innehållande 
förändringsförslag för revisionsstadgar och regler. Grönbok kan ses  som en åtgärdsplan 
med anledning av den pågående finanskrisen, för att förhindra en upprepning. Bland 
annat diskuterades revisorns roll i den pågående finanskrisen och hur misstag som skett 
skulle kunna undvikas i framtiden. (EU, Grönbok, 2010) Den 30 november 2011 
presenterades ett reformpaket som bland annat föreslog obligatorisk byrårotation, 
kombinerad revision utförd av två oberoende byråer samt ett förbud mot att låta en och 
samma byrå kombinera revisionstjänster med tilläggstjänster till ett och samma bolag 
(European Commission, 2011).  
 
Utgångspunkten till detta förslag var att kommissionen ansåg att revisorerna hade 
kommit för lätt undan i den pågående krisen. Medan banker, investerare och 
centralbanker har blivit kraftigt ifrågasatta under den pågående finanskrisen har hittills i 
princip ingen ifrågasatt revisorns roll. Kommissionen ansåg att en för lång ämbetstid 
med en och samma revisionsbyrå kan vara ett hot mot oberoendet. De föreslog därför ett 
införande av obligatorisk byrårotation som en skärpning av dagens krav som endast 
innefattar byte av huvudansvarig revisor. (EU, Grönbok, 2010, s. 12) Några av 
slutsatserna som framfördes i reformpaketet var att det fanns ett så kallat 
”förväntningsgap” mellan vad intressenterna förväntade sig av revisionen och det arbete 
revisorn faktiskt utförde, att oberoendekravet inte alltid var uppfyllt och att 
revisionsmarknaden var för koncentrerad till ”The Big 4”. Bland publika bolag uppgick 
”The Big 4”s marknadsandel till i genomsnitt 85 procent i Europa, vilket kommissionen 
anser vara en för hög andel. (European Commission, 2011, s. 3-4) 
 
För att lösa dessa problem presenterades förslaget att publika bolag måste byta 
revisionsbyrå minst vart sjätte år, alternativt vart nionde om en gemensam revision 
utförts av två oberoende byråer. Kommissionen hävdar att man genom ett krav på 
byrårotation ökar revisorns oberoende vilket i sin tur leder till en högre kvalitet på 
revisionen. Sammanfattningsvis anser kommissionen att om trovärdigheten på revision 
ökas kan trovärdigheten för hela finansmarknaden återupprättas. (European 
Commission, 2011)  
 
Kommissionen anser att ett införande av obligatorisk byrårotation skulle öka revisorns 
oberoende och således revisionskvaliteten. Det verkar däremot vara oklart hur de 
publika bolagen skulle påverkas av lagförslaget. Förslaget utgår främst från 
intressenternas och revisionsbyråernas perspektiv. Eftersom det är de publika bolagen 
som får stå för eventuella kostnads- och kvalitetsförändringar av lagförslaget anser vi att 
större hänsyn bör tas till deras intressen.  
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3.4 Revisionskostnader 
Då förändringar i revisionskostnader vid byråbyte utgör en betydande del av vår 
frågeställning kommer vi i detta avsnitt att förklara hur den allmänna kostnadsstrukturen 
inom revisionstjänster ser ut ur ett globalt perspektiv. 
 
Många studier visar att ”The Big 4” runt om i världen tar mer betalt för sina tjänster 
jämfört med mindre revisionsbyråer. I en studie från 2004 kallas det extra pålägg som 
”The Big 4” tar ut, för ett prispremium, vilket ligger på cirka 20 procent. Anledningen 
till att ”The Big 4” kan ta ut en extra kostnad är att de är stora aktörer som har 
specialistkunskaper samt att de har revisorer som arbetar i många länder. Författaren 
använder ett globalt perspektiv och menar att detta prispremium tas ut i hela världen, 
vilket inkluderar Sverige. (Francis, 2004, s. 352)  

3.4.1 Rabatterade revisionstjänster  
Simon och Francis (1988) har i en studie undersökt 214 bolag som bytt revisionsbyrå 
mellan åren 1979-1984 i USA. Syftet med studien var testa om det fanns tecken på att 
bolagen erhållit rabatterade revisionsavgifter under de inledande ämbetsåren. Resultatet 
visade att det gavs en genomsnittlig inital rabatt på 24 procent under det första 
ämbetsåret. Under de två nästkommande åren gavs i genomsnitt en rabatt på 15 procent 
och under det fjärde året återgick arvodet till ”normal nivå”. Denna trend sågs bland alla 
revisionsbyråer oavsett storlek eller marknad. (Simon & Francis, 1988)  
 
En senare studie gjord i USA (2006) visar hur revisionskostnaden förändras efter 
frivillig byrårotation. Författarna har valt att dela in revisionbyråerna i två segment. En 
oligopolmarknad, som består av de största aktörerna, "The Big 4" och en "atomisk" 
marknad som består av många små revisionsbyråer. Studien visar att priskonkurrensen 
är högre på den atomiska marknaden jämfört med den oligopolistiska marknaden. I 
genomsnitt fick klienterna på den atomiska marknaden 24 procent rabatt efter ett 
revisionsbyråbyte jämfört med endast 4 procent rabatt på den oligopolistiska 
marknaden. Författarna tror att detta beror på att omsättningshastigheten av klienter är 
högre bland de små revisionsbyråerna. Nya kunder står för 34 procent av alla kunder 
hos de små revisionsbyråerna men endast 9 procent är nya kunder hos de stora 
revisionsbyråerna. Att kundernas omsättningshastighet är större bland de små företagen 
kan förklaras av marknadsstrukturen inom revisionsbranschen. (Ghosh & Lustgarten, 
2006, s. 333) 
 
DeAngelo (1981a, s. 113, 117-118) och Chan (1999, s. 609, 613, 633-634) har en 
uppfattning som skiljer sig något från ovanstående studier. De hävdar att 
revisionskostnaden är lägre efter ett byte av byrå eftersom byråerna försöker locka till 
sig nya klienter med hjälp av specialerbjudanden och rabatterade priser. När bolagen 
byter revisor och revisionsbyrå innebär det ökade kostnader för både klienten och byrån. 
Tanken bakom det rabatterade priset är att revisorerna i framtiden kommer att höja 
arvodena för att på så sätt kompensera för de "förlorade" intäkterna från de första åren.  
 
Som flera studier antyder verkar det finnas en trend som talar för att publika bolag 
erhåller initiala rabatter på revisionsavgifter och att dessa rabatter tas igen under 
påföljande ämbetsår. Dessa studier är främst utförda i USA vilket kan innebära att 
resultaten inte är helt överförbara till en svensk kontext. Det är dock samma 
revisionsbyråer som granskar majoriteten av både den svenska och internationella 
marknaden för publika bolag, vilket borde innebära att vissa likheter finns. Vi kommer i 
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vår empiriska studie att undersöka om denna trend existerar även i Sverige vid frivilliga 
byråbyten.  

3.5 Revisionskvalitet 
 
I det här avsnittet kommer vi att ge en förklaring till det svårdefinerade begreppet 
revisionskvalitet. Vi kommer även att exemplifiera hur tidigare studier gått till väga för 
att mäta revisionskvalitet.   

 
Begreppet revisionskvalitet har visat sig ha olika innebörd för olika aktörer. Studier 
visar att 70 procent av alla investerare förväntar sig att revisionen ska ge en absolut 
försäkran om att det inte finns några materiella felaktigheter i de finansiella rapporterna. 
(Wooten & Colson, 2003, s. 48) Denna bild delas inte av revisorerna, vars uppgift är att 
förstå bolagens verksamhet och specifika risker. Utifrån kunskap om bolaget bedömer 
sedan revisorn vilka poster som bör granskas utifrån väsentlighet och risk. Med 
väsentlighet menas de poster som är tillräckligt stora för att ett utelämnande av felet 
skulle påverka en investerares eller annan användares beslut. Med risk menas var i 
redovisningen det är störst risk för felaktigheter. Utifrån den sammanlagda 
bedömningen av risker och väsentligeter beslutar revisorn vilka poster som ska granskas 
och i vilken omfattning. Det är därmed inte möjligt för en revisor att granska varje 
enskild post. (Trohammar, 2005, s. 22-23)  
 
Revisionskvalitet är ett område som det forskats mycket kring. Trots det har inte en 
enhetlig definition av det komplexa begreppet skapats. En vanligen förekommande 
beskrivning av revisionskvalitet är den som DeAngelo (1981b, s. 115-116) framför,  
som vi illustrerat i figur 3, det vill säga att kvalitet på revision kan delas in i två 
interagerande delar, där den första grundar sig på revisorns förmåga att upptäcka 
felaktigheter och den andra på revisorns vilja att rapportera felen. Sannolikheten för att 
upptäcka fel beror på revisorns kompetensnivå och erfarenhet, medan valet att 
rapportera fel grundar sig i revisorns oberoende. Om bolaget i fråga efter att tagit del av 
revisorns anmärkning inte åtgärdar felen skrivs en ”oren” revisionsberättelse. (Becker, 
Defond, Jiambalvo, & Subramanyam, 1998, s. 6-8, 17)  
 

Figur 3 – Revisionskvalitet 
 

Kompetens	  
(förmåga	  att	  
upptäcka	  fel)	  

Oberoende	  
(vilja	  att	  

rapportera	  fel)	  

Revisionskvalitet	  
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3.5.1 Mått på revisionskvalitet 
Som tidigare forskning antyder finns inget universellt mått som är applicerbart på 
revisionskvalitet. Forskare har därför använt sig av olika indirekta mått som ansetts visa 
en hög alternativt låg revisionskvalitet. En populär indikator för revisionskvalitet är 
”onormala” periodiseringar som kan tyda på att företaget medvetet försöker styra sina 
resultat (Klein, 2002, s. 376). Ett annat mått som använts i studier är antal utfärdade 
fortlevnadspostulat (going-concern report) där revisorn bedömer bolagets 
fortlevnadsförmåga. Om intressenter agerar på ett förväntat sätt efter att revisorn 
framfört tvivel på bolagets fortlevnadsförmåga, det vill säga säljer sina aktier, anses 
revisionen hålla en hög nivå. (Francis, 2004, s. 349)  
 
”Orena” revisionsberättelser kan vara en annan typ av kvalitetsmått där det krävs både 
hög kompetens och ett stort oberoende för att revisorn ska känna sig bekväm med att 
utfärda en ”oren” rapport. I vissa studier hävdas det att om ett bolag är reviderat av en 
av de stora revisionsbyråerna är kvaliteten på revisionen högre, då de större byråerna 
har mer att förlora om de inte lyckas upprätthålla en hög kvalitetsnivå (DeAngelo, 
1981b).    
 
Ett ytterligare sätt att mäta revisionskvalitet är enligt Lee et al. (2009, s. 88, 99 ) att 
mäta fördröjningar i rapporteringen av revisionsberättelsen. Resultatet från studien visar 
att långa ämbetstider har ett negativt samband med fördröjningar i rapporteringen, det 
vill säga att ju längre erfarenhet en revisor har av en klient desto kortare tid tar det att 
utfärda revisionsberättelsen. Resultaten visade även att de bolag som låter 
revisionsbyråerna utföra tilläggstjänster i större utsträckning förbättrar 
revisionskvaliteten och minskar antalet dagar till rapportering. Tilläggstjänster ökar 
revisorns kunskap om bolagen, vilket effektiviserar dennes arbete. Långa fördröjningar 
kan vara ett tecken på låg kvalitet. Vidare anser författarna att ett införande av 
obligatorisk intern rotation skulle öka fördröjningen i rapportering och därmed minska 
kvaliteten åren efter bytet.  
 
I en annan studie undersöktes hur periodiseringarna förändrats vid uppgradering 
alternativt nedgradering av revisionsbyrå. Med uppgradering syftar författarna till om 
bolaget gått från att anlita en revisionsbyrå som inte tillhör ”The Big 4” till en som 
tillhör ”The Big 4”. Nedgradering innebär att bolaget gått från att anlita en revisionsbyrå 
som tillhör ”The Big 4” till en som inte tillhör ”The Big 4”. I studien utvärderades 
byråbyten gjorda 2003-2005. Det visade sig att bolag som går från en större 
revisionsbyrå till en mindre uppvisade en ökning av periodiseringar, vilket kan vara ett 
tecken på minskad revisionskvalitet. För bolag som bytte från och till en revisionsbyrå 
inom samma storleksordning fanns ingen tydlig förändring i storleken på 
periodiseringarna. Studien visade även tecken på att uppgradering av revisionsbyrå 
minskade andelen ”onormala” periodiseringar, vilket är en indikation på ökad 
revisionskvalitet. (Carver, Hollingsworth, & Stanley, 2011, s. 55) 
 

Ø Nedgradering = minskad revisionskvalitet  
Ø Uppgradering = ökad revisionskvalitet 
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3.5.2 Ämbetstidens påverkan på kvaliteten 
Då ämbetstiden omfattning ses som ett hot mot oberoendet vill vi i detta avsnitt förklara 
vad tidigare forskning anser om detta samband.  
  
Myers et al. (2003) har studerat hur revisionskvaliteten i USA förändras med tiden 
under pågående revisionsuppdrag. Som mått på kvalitet användes ”onormala” 
periodiseringar. I studien fann man inga tecken på att uppdragsperiodens längd skulle ha 
en negativ påverkan på periodiseringarnas storlek, snarare visade det sig att en längre 
uppdragstid minskade de ”onormala” periodiseringarna. Detta innebar att 
revisionskvaliteten ökade med tiden. Studien är utförd på en marknad där det inte finns 
några krav på byrårotation, men författarna hävdar ändå att resultaten går att använda 
som argument mot att obligatorisk byrårotation skulle öka kvaliteten på revisionen.  
 
I en studie av Geiger och Raghunandan (2002) undersöktes sambandet mellan ämbetstid 
och kvalitet utifrån revisorns utlåtande i direkt anslutning till en konkurs. Data bestod 
av 117 bolag som ansökt om konkurs mellan åren 1996-1998. Det visade sig att revisorn 
utfärdade fortlevnadsanmärkningar i mindre utsträckning under de inledande 
ämbetsåren, vilket tyder på en lägre kvalitet under de första åren av ett uppdrag. 
Resultaten överensstämmer med flertalet tidigare studier och även resultatet från 
ovanstående studie av Myers et al. (2003). Geiger och Raghunandan (2002) tror att den 
initialt lägre kvaliteten kan bero på att revisorn har svårare att helt oberoende bedöma en 
ny klient jämfört med en klient som denne har lång erfarenhet av. De påpekar att det 
finns en inlärningskurva som över tid ökar kunskapen om klienten. Inga resultat talade 
för att det skulle finnas ett samband mellan en lång ämbetstid och låg kvalitet eller att 
en obligatorisk byrårotation skulle vara nödvändig för att öka kvaliteten på revisionen.  
 
Som nämnts ovan är revisionskvalitet ett komplext begrepp som inte går att mäta på ett 
universellt sätt. Alla mått har både fördelar och nackdelar vilket måste tas i beaktande. I 
avsnittet gavs exempel på de mest vanligt förkommande måtten på revisionskvalitet. 
För att studera hur revisionskvaliteten påverkas av ett byråbyte kommer vi att använda 
oss av två av de nämnda måtten, fördröjningar i rapporteringen av revisionsberättelsen 
och uppgradering eller nedgradering av revisionsbyrå (typ av byte). Då tidigare studier 
visar att revisionskvaliteten ökar med ämbetstiden borde även fördröjningar i 
rapporteringen minska.  

3.6 Frivillig byrårotation  
 
Idag har svenska publika bolag möjlighet att själva välja om de ska byta revisionsbyrå. 
Eftersom det är frivilliga byråbyten vi fokuserar på i studien är det viktigt att förstå 
vilka faktorer som avgör bolagens beslut att byta revisor eller revisionsbyrå. 

3.6.1 Orsaker till frivilliga byråbyten  
Det finns många studier som visar att revisionskostnaderna är lägre under de första åren 
av ett samarbete, för att senare följas av kostnadsökningar. Därmed kan en av 
anledningarna till att byta revisionsbyrå vara att bolagen vill sänka sina 
revisionskostnader. Det kan naturligtvis vara så att bolagen byter revisionsbyrå av andra 
skäl som inte har något samband med minskningen i revisionsarvodet. Bolag kan till 
exempel vilja byta från en mindre revisionsbyrå till en av de större revisionsbyråerna, 
med anledningen att de vill öka trovärdigheten på den finansiella rapporteringen samt 
minska eventuella informationsasymmetrier. Det kan dessutom finnas andra skäl till att 
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bolagen byter revisionsbyrå, exempel på dessa orsaker inkluderar: oenigheter rörande 
omfattningen av revisionen, oro över revisionskvaliteten och personliga konflikter 
mellan bolagets VD och huvudansvarig revisor. (Gregory & Collier, 1996, s. 14) 
 
I Williams artikel (1988, s. 247-248) diskuteras tre förklaringar till varför ett bolag 
skulle vilja byta revisor alternativt revisionsbyrå, vilka är: 
 
Förändringar i avtalsmiljön 
Agentteorin anser att klienten och revisorn har ett komplext kontrakt. Ett byte av revisor 
kommer därmed att påverka agentkontraktet. När det sker omstruktureringar i bolagets 
ledning, kan nya chefer begära att en ny revisor eller revisionsbyrå tillsätts eftersom den 
gamla revisorn kan ha ett nära samband med den tidigare ledningen eller att den nya 
chefen vill ha nya infallsvinklar. 
 
Revisorns effektivitet 
Det är mycket sannolikt att ett bolag vill ersätta en ineffektiv revisor. Revisorns 
effektivitet eller ineffektivitet kan vara knuten till dennes erfarenhet av en specifik 
bransch. Revisorn är naturligtvis mer effektiv om denne har stor erfarenhet inom en 
specifik bransch och därmed förstår hur bolagen påverkas av externa faktorer. Genom 
åren har revisorerna bekantat sig med bolagens verksamhet och skapat en ökad 
förståelse vilket ökar revisorns effektivitet . 
 
Klientens rykte 
Managers kan begära att byta revisor eller revisionsfirma om de upplever att bolagets 
rykte är skadat bland aktieägarna. Ett dåligt rykte kan uppstå till exempel genom att: 
 

Ø Bolaget har utelämnat en olaglig handling eller om de har publicerat 
vilseledande information. 

Ø Bolaget visar upp en ”oren” revisionsberättelse.  
Ø Bolaget visar upp dåliga eller försämrade resultat. 

 
Personer i ledningen som är eller har varit inblandade i olagliga eller vilseledande 
aktiviteter kan snabbt förlora förtroendet bland aktieägarna när dessa handlingar 
offentliggörs. Det är då ledningens uppgift att vinna tillbaka aktieägarnas förtroende, 
vilket kan uppnås genom att byta revisor eller revisionsbyrå och därigenom förbättra 
övervakningssystemet för att vidare öka trovärdigheten i den finansiella rapporteringen. 
Om revisorn utfärdar en ”oren” revisionsberättelse får ledningen ofta incitament att byta 
revisionsbyrå i hopp om att vinna tillbaka förtroendet hos aktieägarna. (Williams, 1988, 
s. 247-248) 
 
Vår studie kommer inte att kunna svara på varför svenska publika bolag byter 
revisionsbyrå men vi kommer att kunna utvärdera vissa konsekvenser av bytet. Det är 
ändå viktigt att förstå att det finns olika orsaker till varför bolag bytt byrå då detta kan 
påverka studiens resultat. 
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3.7 Obligatorisk byrårotation 
 
I dagsläget finns det ett flertal länder med erfarenhet från obligatorisk byrårotation. I 
detta avsnitt kommer vi att sammanfatta resultat från tidigare studier utförda i dessa 
länder för att se vilka konsekvenser den obligatoriska byrårotationen har haft.  

3.7.1 Fördelar och nackdelar med en obligatorisk rotationsplikt 
Under många år har en livlig debatt förekommit om huruvida företagskollapser går att 
härleda till en bristfällig revisionskvalitet. En bristande revisionskvalitet kan uppkomma 
i två situationer, den ena där revisorn misslyckas med att upptäcka felaktigheter och en 
annan där revisorn medvetet undviker att rapportera det upptäckta felet. (Arruñada & 
Paz-Ares, 1997, s. 57; Catanach & Walker, 1999, s. 44)  
 
Personer som förespråkar en obligatorisk rotationsplikt vidhåller att ett införande skulle 
öka oberoendet mellan revisorn och bolaget och därigenom även kvaliteten på 
revisionen. Dessa personer hävdar att kvaliteten på revisionen minskar med tiden under 
ett uppdrag. Ett annat argument för obligatorisk rotationsplikt som ofta framförs är att 
rotation skulle öka konkurrensen på marknaden. (Catanach & Walker, 1999, s. 44- 45; 
EU, Grönbok, 2010, s. 6 -7; Healey & Kim, 2003, s. 11)  
 
Vid ett införande av obligatorisk byrårotation skulle kostnaderna enligt Healey & Kim 
(2003, s. 11) öka med ca 20 procent under de två första åren efter ett byte, men om man 
jämför dessa kostnader med kostnaderna för de historiska finansiella skandalerna är de 
fortfarande relativt små. Då vissa hävdar att inget i tidigare regleringar kunde ha 
förhindrat historiska kriser som delvis ansetts bero på revisorernas bristande oberoende, 
anses obligatorisk byrårotation vara den enda möjliga lösningen. Bland annat tror vissa 
att Enronskandalen hade kunnat undvikas om det funnits ett rotationskrav som hade 
minskat Arthur Andersens beroende av Enron som klient och revisorerna hade tvingats 
upprätthålla sitt oberoende. 
 
Motståndare till en obligatorisk rotationsplikt anser å andra sidan att kostnaderna för 
införandet är så stora att nackdelarna överstiger fördelarna. Bland annat innefattar ett 
byte av revisionsbyrå stora initiala kostnader (Healey & Kim, 2003 s, 11). Detta skulle 
innebära att bolagen som tvingas byta revisionsbyrå får betala ett högre pris för 
revisionstjänsten (Arruñada & Paz-Ares, 1997, s. 32). En annan nackdel som framförs 
är att en obligatorisk byrårotation skulle minska viljan från revisionsbyråerna att 
specialisera sig i enskilda branscher, vilket skulle minska kompetensen och därigenom 
även kvaliteten (Catanach & Walker, 1999, s. 45). Argumentet att en övre gräns för 
längden på revisionsuppdraget skulle öka oberoendet har starkt ifrågasatts i flera studier 
där motiv som marknadskonkurrens, risk att tappa sitt goda rykte och hot om 
stämningar anses vara tillräckliga incitament för att revisorn ska behålla sitt oberoende 
(DeFond, Raghunandan, & Subramanyam, 2002, s. 1251). Kvaliteten på revisionen har 
enligt Geiger och Raghundan (2002, s. 67) tvärtemot visat sig vara lägre under de 
inledande åren, då de fann betydligt fler revisionsmisslyckanden under de första åren av 
ett uppdrag. 
 
Enligt Tilley (2012, s. 65) skulle Europeiska kommissionens förslag om obligatorisk 
byrårotation få en motsatt effekt än vad som intentionen med regleringen varit. Syftet 
med regleringen är att öka revisorns oberoende och objektiviteten, men Tilley anser att 
byrårotation skulle minska förtroendet för revisionen på grund av att den nye revisorn 
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inte har tillräcklig kunskap om bolaget. Bolagsspecifik kunskap är något som tar ett 
flertal år att bygga upp.  

3.7.2 Erfarenheter från länder med obligatorisk byrårotation 
I Italien infördes obligatorisk byrårotation redan år 1974, vilket innebar att publika 
bolag var tvungna att byta revisionsbyrå åtminstone vart nionde år (Catanach & Walker, 
1999 s. 47). Kontraktet med revisonsbyrån skulle med den nya lagen förnyas vart tredje 
år och det var därmed möjligt att förnya ett kontrakt upp till tre gånger med samma 
revisionsbyrå innan en helt ny byrå måste kontrakteras. Det har visat sig att de flesta 
publika bolag valt att stanna hos en och samma byrå under den maximala 
nioårsperioden trots att de haft möjlighet att byta så ofta som vart tredje år. I Italien är 
det numera inte heller tillåtet för en revisionsbyrå att kombinera revision till publika 
bolag med andra tjänster. 
 
Cameran et al. (2009) testar i sin studie om kvaliteten på revision hos italienska publika 
bolag minskar med ämbetstiden och om investerarnas förtroende för revisionskvaliteten 
även den minskar med ämbetstiden. Som mått på kvalitet användes periodiseringar, då 
stora periodiseringar anses vara tecken på låg revisionskvalitet. Data samlades in mellan 
åren 1985-2004 och inkluderade alla publika bolag som hade krav på obligatorisk 
byrårotation.  För att studera effekten av införandet av obligatorisk rotationsplikt 
jämfördes kvaliteten efter ett frivilligt revisionsbyte med kvaliteten efter ett 
obligatoriskt byte. Ingen tydlig skillnad i revisionskvalitet kunde noteras vid 
obligatoriskt byte jämfört med ett frivilligt byte. Snarare visade det sig att det fanns en 
inlärningskurva som bidrog till att kvaliteten ökade under kontraktstiden. Även den 
kvalitet som investerare upplevde ökade med tiden av kontraktet och det fanns ingen 
markant skillnad i hur kvalitet uppfattades vid en obligatorisk rotation jämfört med vid 
frivillig rotation. (Cameran et al., 2009) 
 
I Spanien infördes obligatorisk extern rotation 1988. Planen var att publika bolag skulle 
byta revisionsbyrå vart 9:e år. Systemet avskaffades redan efter 7 år, det vill säga 1995. 
Till skillnad från andra länder, där syftet med införande var att öka revisorns oberoende, 
ville man i Spanien öka konkurrensen och samtidigt underlätta för lokala 
revisionsbyråer att slå sig in på marknaden (Catanach & Walker, 1999, s. 48).  
 
Ruiz-Barbadillo et al. (2009, s. 130-132) har i en spansk studie jämfört revisorns 
agerande under en tid med obligatorisk byrårotation med en där frivillig rotation rådde. 
Med revisorns agerande syftade man i denna studie på sannolikheten att revisorn 
redovisar en fortlevnadsanmärkning. Det visade sig tvärtemot vad många experter 
uttryckt att revisorerna hade en mer konservativ hållning under perioden då det inte 
fanns krav på byrårotation jämfört med tiden då rotation var obligatorisk. Bolagen 
erhöll även fler fortlevnadsanmärkningar i perioden efter avskaffandet. Revisorns 
incitament att behålla sitt goda rykte var enligt denna studie lägre vid obligatorisk 
byrårotation, vilket ledde till en omvänd effekt jämfört med syftet med införandet. 
Marknadens egna mekanismer verkade därmed vara de mest effektiva för att 
upprätthålla en hög kvalitet på revisionen. I en annan studie skattades de initiala 
uppstartskostnaderna vid obligatorisk byrårotation till ca 25 procent av den totala 
revisionskostnaden. Siffran är dock ofullständig då den endast tar hänsyn till revisorns 
initiala kostnader och inte den del av uppstartskostnaden som bolaget fick stå för. Den 
faktiska initiala kostnaden vid obligatorisk byrårotation var därmed högre än de skattade 
25 procenten. (Arruñada & Paz-Ares, 1997, s. 36) 
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3.7.3 Kostnadseffekter vid obligatorisk byrårotation  
Hur en obligatorisk extern rotation har påverkat revisionskostnaderna i Italien är något 
som studerats av Arruñda och Paz-Ares (1997). Det visade sig att rotationskravet 
medfört en ökad kostnad för revision på ca 15 procent i nominella termer (8,8 procent i 
reell köpkraft). Den ökade kostnaden tror författarna beror på höga initiala 
uppstartskostnader, då antalet fakturerade timmar från revisionsbyråerna ökade med 8,2 
procent. Kostnaden per fakturerad timme visade endast en marginell ökning och den 
största delen av kostnadsökningen kom därmed från antalet fakturerade timmar. Det 
visade sig trots ökade totalkostnader att bolagens egna kostnader för revision sjönk det 
första året efter ett byråbyte. Detta tror författarna beror på ett högt initialt 
konkurrenstryck som minskar när revisionsbyrån väl kontrakterat ett bolag. 
Revisionsbyråerna kunde ta igen förlorade initiala intäkter under påföljande år, vilket 
innebar en höjning av revisionsarvodet. Författarna tror att detta mönster kommer att bli 
vanligare i framtiden och att man allt oftare kommer att se lägre revisionskostnader för 
bolagen året efter ett byte, men att revisionsbyråerna tar igen den förlorade intäkten 
under påföljande år.  
 
Arruñda och Paz-Ares (1997) kom till slutsatsen att obligatorisk byrårotation under alla 
omständigheter leder till högre totalkostnader som i sin tur ökar revisionskostnadens 
storlek. Författarna skiljer här på explicita direkta kostnader och implicita indirekta 
kostnader som uppstår vid bytet. De explicita kostnaderna som går att härleda till 
revisorn består bland annat av uppstartskostnader då denne måste sätta sig in i både 
marknaden där företaget verkar samt i företagets redovisning. Bolagens explicita 
kostnader uppkommer bland annat då de måste avsätta interna resurser för att bistå 
revisorn. Bolagen kan även initialt tvingas avsätta tid och resurser åt att finna en ny 
passande revisor.  
 
Implicita kostnader uppkommer bland annat av att tidigare investerade 
uppstartskostnader helt tappar sitt värde i och med bytet av revisionsbyrå. Även tilliten 
till en revisor är något som förlorar sitt värde och måste byggas upp på nytt. Bolagets 
aktievärde är något som kan påverkas både positivt och negativt av ett byte. Den totala 
kostnaden av en obligatorisk byrårotation är i och med kombinationen av explicita och 
implicita kostnader svårberäknade, men studier tyder på att uppstartskostnaden ökar 
med 15-25 procent vid byte av revisionsbyrå. Dessa kostnader inkluderar den tid som 
behövs för att lära känna kunden, identifiera risker samt lära känna branschen i sin 
helhet. (Arruñada & Paz-Ares, 1997) 

3.7.4 Kvalitetspåverkan vid obligatorisk byrårotation 
Något som ofta används som motivering för ett införande av obligatorisk byrårotation är 
att ett långvarigt samarbete mellan en revisor och en klient kan ge en negativ inverkan 
på kvaliteten genom ett minskat oberoende. Enligt Kroll (2012, s. 44-45) visar studier 
från länder med erfarenhet av byrårotation att revisionskostnaderna får en kraftig ökning 
i och med byrårotationskravet, men att det inte finns några bevis för att kvaliteten på 
revisionen skulle öka.  
 
En av riskerna med en obligatorisk rotationsplikt är att revisorns företagsspecifika 
kunskap försvinner. Då företagsspecifik kunskap är nödvändig för att utföra en effektiv 
revision, skulle en obligatorisk byrårotation medföra att kunskaper går om intet. 
Därmed kommer effekten av rotationen att motsäga intentionerna med regleringen. 
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Risken är alltså att kvaliteten sjunker vid införande av obligatorisk byrårotation. (Chi, 
2011, s. 280-281) 
 
Europeiska kommissionens förslag om obligatorisk byrårotation var det som fick oss 
intresserade av ämnet byrårotation. Studier visar att effekterna från frivillig respektive 
obligatorisk byrårotation inte skiljer sig åt nämnvärt, vilket gör att tidigare studier om 
obligatorisk byrårotation är användbara för att bilda en uppfattning om hur ett införande 
skulle kunna påverka svenska publika bolag. 

3.8 Erfarenheter från den svenska marknaden 
 
Då vår studie utgår från den svenska marknaden är det viktigt att läsaren får insikt i 
vilka regelverk som gäller för svenska publika bolag. I detta avsnitt kommer vi att 
förklara hur revisionsregelverket för svenska publika bolag ser ut i dagsläget och vi 
kommer att redovisa resultat från tidigare svensk forskning.  
 
Sedan 1 januari 2005 tillämpas EUs redovisningsstandard IAS/IFRS för alla svenska 
publika bolag. Införandet innebär att alla noterade bolag måste upprätta 
koncernredovisningar i enighet med den av Europeiska kommissionens antagna 
internationella redovisningsstandarden. International Accounting Standard Board 
(IASB) är den organisation som ger ut standarderna i International Financial Reporting 
Standards (IFRS) vilka tidigare betecknades International Accounting Standards (IAS). 
IASB bildades med syfte att alla årsredovisningar skulle vara internationellt jämförbara 
oavsett ursprungsland.  (Westermark, 2005, s. 10, 18, 21, 27)  
 
I den Europeiska redovisningsstandarden finns idag ett krav på att publika bolag måste 
byta huvudansvarig revisor minst vart sjunde år. I vissa fall är de nationella 
regleringarna hårdare och kräver en tätare rotation, i dessa fall ska bolagen följa sina 
nationella krav. (International Federation of Accountants, 2009, s. 55) Det finns idag 
inget krav på obligatorisk byrårotation i Sverige, men som tidigare nämnts är det ett av 
förslagen i EUs Grönbok från 2010.  
 
I dagsläget finns ingen adekvat forskning om varken intern eller extern byrårotation i 
Sverige. Det har även visat sig vara svårt att finna forskning om revisionskvalitet och 
revisionskostnader i Sverige. I en studie bland små och medelstora företag av Sundgren 
och Svanström (2013) undersöktes om revisionskvaliteten skiljer sig mellan olika 
revisionsbyråer. I studien användes sanktioner mot revisorn som kvalitetsmått, om det 
utfärdats sanktioner mot revisorn var det ett tecken på låg revisionskvalitet. Det visade 
sig att det var mer jämlik kvalitet mellan olika kontor inom samma byrå hos de sex 
största revisionsbyråerna än hos de mindre där det fanns avvikelser mellan olika kontor. 
Vidare fann de att risken för disciplinära sanktioner var betydligt större för revisorer 
som var anställda vid de mindre revisionsbyråerna.  
 
Med utgångspunkt från Sundgren och Svanströms studie som visar att kvaliteten är 
lägre hos de mindre revisionsbyråerna anser vi det vara av stor vikt att förstå hur 
revisionsbytet sett ut innan vi kan dra några slutsatser. Att ett bolag bytt från en stor 
revisionsbyrå till en liten kan alltså vara ett tecken på en minskad revisionskvalitet även 
på den svenska marknaden. 
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3.9 Teoritablå 
 
Här följer en sammanfattning över de mest väsentliga empiriska studierna och deras 
resultat, vilka vi tar med oss vidare i arbetet. 
 

Författare Titel Bakgrund Undersökning Resultat 
 
Arruñda & 
Paz-Ares 
(1997) 

 
"Mandatory 
rotation of 
company 
auditors: A 
critical 
examination. 
International 
Review of Law 
and Economics" 

 
Studien baseras på 
tidigare förslag om ett 
införande av 
obligatorisk 
byrårotation. Förslaget 
går att härleda till 
tidigare 
företagskollapser som 
uppkommit efter 
bristfällig 
revisionskvalitet. 

 
Detta är en kvantitativ studie där 
författarna testar kostnadseffekter 
av byrårotation. I studien 
analyseras vilka implicita 
respektive explicita kostnader 
obligatorisk byrårotation innebär.  

 
Slutsatsen från studien var att 
byrårotation medför stora 
initiala kostnader. Det visade 
sig även att kvaliteten på 
revisionen ökade med 
ämbetstiden, vilket motsäger 
rotationsförslagen. 

 
Carver et 
al. (2011) 

 
"Recent Auditor 
Downgrade 
Activity and 
Changes in 
Client 
Discretionary 
Accruals" 

 
Marknaden för 
revisionstjänster har 
genomgått dramatiska 
förändringar under de 
senaste åren, vilket har 
resulterat i en kraftig 
ökning av bolag som 
anlitar mindre 
revisionsbyråer. 

 
Undersökte hur kvaliteten 
förändras vid ett 
revisionsbyråbyte. 

 
Det visade sig att om 
bolagen har gått från en 
mindre revisionsbyrå till en 
av "The Big 4" ökar 
kvaliteten och vise versa. 

 
DeAngelo 
(1981a) 

 
”Auditor 
independence, 
”low balling”, 
and disclosure 
regulation” 

 
Studien grundar sig på 
teorier om att bolag 
erhåller initiala 
rabatter på 
revisionstjänster. 

 
Undersökte huruvida initiala 
rabatter ges efter ett byråbyte. 

 
Resultatet visade att 
revisionskostnaden är lägre 
efter byråbyte eftersom 
byråerna försöker locka till 
sig nya klienter. Det visade 
sig även att 
revisionsbyråerna senare 
höjde arvodena för att på så 
sätt kompensera för förlorade 
intäkter.  

 
DeAngelo 
(1981b) 

 
“Auditor size 
and auditor 
quality" 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lagstiftare och små 
revisionsbyråer anser 
att det inte finns något 
samband mellan 
storleken på 
revisionsbyrån och 
revisionskvaliteten. 

 
I studien undersöktes om det fanns 
ett samband mellan storleken på 
revisionsbyrån och 
revisionskvalitén. Man ville även 
förklara det komplex begreppet 
revisionskvalitet. 

 
Ett av resultaten från studien 
var att revisionskvalitet kan 
beskrivas som; revisorns 
förmåga att upptäcka 
felaktigheter samt dennes 
vilja att rapportera fel. Större 
revisionsbyråer har en högre 
revisionskvalitet, vilket tros 
bero på att de har mer att 
förlora om de inte lyckas 
upprätthålla hög kvalitet. 
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Francis 
(2004) 

 
"What do we 
know about 
audit quality" 

 
Sammanställer 25 års 
revisionsforskning 
främst från USA. 

 
Studien utvärderar utvecklingen 
inom revisionskvalitet och 
revisionskostnader i publika 
bolag. 

 
Resultaten från studien visade 
att det fanns en positiv 
korrelation mellan arvodet och 
kvaliteten. Bolagens 
revisionskostnader är små i 
jämförelse med omsättningen. 
Kvaliteten visade sig vara 
högre hos "The Big 4". 

 
Ghosh & 
Lustgarten 
(2006) 

 
"Pricing of 
Initial Audit 
Engagement by 
Large and Small 
Audit Firms" 

 
Den initiala 
konkurrensen mellan 
olika revisionsbyråer. 

 
Undersökte om 
klientomsättningshastigheten och 
priskonkurrensen är mer intensiv 
bland små revisionsbyråer än 
bland stora byråer. 

 
Klientomsättningshastigheten 
visade sig vara högre bland 
små revisionsbyråer. Små 
byråer ger i genomsnitt 24% i 
rabatt under det första 
ämbetsåret. "The Big 4" ger 
endast 4% i rabatt under det 
första året. 

 
Lee et al. 
(2009) 

 
"Do Lengthy 
Auditor Tenure 
and the 
provision of 
Non-Audit 
Services by the 
External Auditor 
Reduce Audit 
Report Lags" 

 
För att upprätthålla en 
effektiv 
kapitalmarknad är det 
viktigt att bolagen 
publicerar sina 
finansiella rapporter 
inom rimlig tid. Tiden 
det tar för bolaget att 
publicera dessa 
rapporter beror till stor 
del på företagets 
revisor. 

 
I studien undersöktes 
ämbetsperiodens samband med 
fördröjningar i rapporteringar av 
finansiella rapporter. 

 
Det visade sig finnas ett 
negativt samband mellan 
längden på uppdraget och 
fördröjningen av 
rapporteringen av de 
finansiella rapporterna.  
Fördröjningar i rapporteringen 
kan innebära en lägre 
revisionskvalitet. 

 
Simon & 
Francis 
(1988) 

 
"The Effects of 
Auditor Change 
on Audit Fees: 
Tests of Price 
Cutting and 
Price Recovery" 

 
De tidigare rapporterna 
där det uttryckts en oro 
angående initiala 
prisrabatters påverkan 
på revisionskvaliteten. 

 
Studien undersökte företag som 
bytt revisionsbyrå mellan åren 
1979-1984 med syftat att se 
omfattningen av initiala rabatter. 

 
Det visade sig att rabatten 
under det första ämbetsåret 
uppgick till i genomsnitt 24%, 
följt av 15% under de två 
nästkommande året. Efter 4 år 
var storleken på arvodet 
tillbaka på en ”normal nivå”. 
 

 

                    Tabell 1 - Teoritablå 

 

3.10 Utvalda variabler från vår teoretiska referensram  
 
I det här avsnittet har vi utifrån huvuddragen i vår teoretiska referensram ställt upp ett 
flertal hypoteser som vi ämnar undersöka i den empiriska studien för att kunna besvara 
våra frågeställningar. Slutligen följer en undersökningsmodell som ger en översikt över 
våra utvalda variabler.    

3.10.1 Förändringar i revisionskostnader  
Från de tidigare studierna kan slutsatsen dras att revisionskostnaden är lägre under de 
tre första åren efter ett revisionsbyråbyte. Detta mönster tror författarna beror på ökad 
initial konkurrens mellan revisionsbyråerna i samband med ett byråbyte. Konkurrensen 
anses dock minska med tiden vilket möjliggör för byråerna att senare ta igen förlorade 
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intäkter. Med följande hypoteser vill vi testa om detta mönster existerar och hur lång tid 
det tar innan revisionskostnaderna är tillbaka till ”normala nivåer” efter att ett bolag bytt 
revisionsbyrå. Som tidigare nämnts antas revisionskostnaderna återgå till ”normala 
nivåer” fyra år efter ett byråbyte. Med ”normala nivåer” menas revisionskostnaden 
innan ett byte och med rabatter menas revisionskostnader som är lägre än det normala. 
Vi kommer att studera revisionkostnadernas utveckling året efter byråbytet, tre år efter 
byråbytet samt fyra år efter byråbytet. Vi anser att en fyraårsperiod ger en övergripande 
bild över revisionskostnadernas utveckling efter ett byte av revisionsbyrå. Utifrån detta 
har vi ställt upp följande hypoteser: 
 
H0: Publika bolag erhåller i genomsnitt ingen rabatt året efter att ha anlitat en ny 
revisionsbyrå. 
H1: Publika bolag erhåller i genomsnitt rabatter året efter att ha anlitat en ny 
revisionsbyrå.  
 
H0: Publika bolag erhåller i genomsnitt ingen rabatt det tredje året efter att ha anlitat en 
ny revisionsbyrå. 
H2: Publika bolag erhåller i genomsnitt rabatter det tredje året efter att ha anlitat en ny 
revisionsbyrå. 
 
H0: Publika bolags revisionskostnader uppgår i genomsnitt till ”normala nivåer” fyra år 
efter att ha anlitat en ny revisionsbyrå. 
H3: Publika bolags revisionskostnader uppgår inte i genomsnitt till ”normala nivåer” 
fyra år efter att ha anlitat en ny revisionsbyrå.  

3.10.2 Skillnader i revisionskostnader  
Tidigare internationella och svenska studier har visat att bolag som anlitat “The Big 4” 
får betala mer i revisionskostnader jämfört med de bolag som valt att anlita en 
revisionsbyrå som inte tillhör “The Big 4”. Tidigare svenska studier har endast 
fokuserat på små och medelstora bolag. Vi vill därför se om även svenska publika bolag 
som anlitat “The Big 4”  betalar mer i revisionskostnader än bolag som anlitat en byrå 
som inte tilllhör ”The Big 4”. Utifrån detta har vi ställt upp följande hypotes: 
 
H0: Publika bolag behöver i genomsnitt inte betala mer i revisionskostnader om de 
väljer att anlita en revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4”. 
H4: Publika bolag behöver i genomsnitt betala mer i revisionskostnader om de väljer att 
anlita en revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4”. 

 
3.10.3 Förändring i revisionskvalitet 
Det finns flera olika indirekta sätt att mäta revisionskvalitet och alla sätt har sina 
fördelar och nackdelar. Vi har valt att undersöka påverkan av revisionskvalitet genom 
förhållandevis enkla men fortfarande vedertagna tillvägagångssätt. Tidgare studier 
använder i stor utsträckning ”onormala” periodiseringar som kvalitetsmått. Vi kommer 
att använda oss av två mått på kvalitet, dels fördröjningar i rapporteringen av 
revsionsberättelsen och även uppgradering (byte från mindre byrå till en av ”The Big 
4”) eller nedgradering (byte från ”The Big 4” till en mindre byrå”). Vi är medvetna om 
att dessa mått har vissa brister och att ”onormala” periodiseringar förmodligen hade 
varit ett bättre kvalitetsmått. Då ”onormala” periodiseringar är komplexa och svåra att 
mäta och vår studie är tidsbegränsad har vi valt att exkludera detta mått från vår studie. 
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Vi anser att de mått vi valt ger en relativt tillförlitlig indikation på kvalitetsaspekten 
samtidigt som de är mindre tidskrävande än periodiseringarna. Utifrån detta har vi ställt 
upp följande hypoteser: 
 
H0: Revisionskvaliteten påverkas inte i genomsnitt då ett bolag anlitat en ny 
revisionsbyrå.  
H5: Revisionskvaliteten påverkas i genomsnitt då ett bolag anlitat en ny revisionsbyrå. 

3.10.4 Kontrollvariabler 
För att få en djupare förståelse för hur kostnadsstrukturen ser ut på revisionsmarknaden 
vill vi inkludera tilläggstjänster i vår studie. I dagsläget kan bolagen köpa både 
revisions- och tilläggstjänster från samma revisionsbyrå. Teorier visar att bolagen 
erhåller rabatter under de första ämbetsåren. (Chan, 1999; DeAngelo, 1981a; Ghosh & 
Lustgarten, 2006; Simon & Francis, 1988). Vi tror att revisionsbyråerna tar igen dessa 
rabatter genom en kombination av högre arvoden för revisionen och att man säljer in 
andra tjänster till sina klienter. För att få en helheltsbild kommer vi att inkludera 
förändringen i både revisionskostnader och kostnader för tilläggstjänster. Vi finner inga 
belägg i tidigare studier för att byråer medvetet tar igen förlorade intäkter från rabatter 
via en ökad försäljning av tilläggstjänster men då vi tror att ett sådant samband existerar 
vill vi inkludera denna aspekt i vår studie.  

3.10.5 Undersökningsmodell  
Utifrån vår teoretiska referensram och våra uppställda hypoteser har vi sammanfattat de 
variabler som vi tar med oss och som vi syftar till att undersöka i vår empiriska studie. 

Figur 4 - Undersökningmodell 
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Kapitel 4 - Tillvägagångssätt 

I följande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis ges en redogörelse 
för valet av svenska publika bolag som population och varför vi valt att genomföra en 
totalundersökning. Vi kommer även att förklara vilken typ av information vi samlat in 
från bolagens årsredovisningar. Därefter redogör vi för olika val och hur de påverkat 
det slutliga resultatet. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion kring hur vi gått 
tillväga för att utföra studien. 

4.1 Genomförande 
 
Vi har som tidigare nämnts valt att använda en kvantitativ metod i vår studie. Den 
kvantitativa metoden rekommenderas då man vill beskriva något med siffror och då 
resultatet påverkar en större grupp (Eliasson, 2010, s. 21). Hypotestestning är ett vanligt 
redskap för att pröva teorier och tidigare forskning när man utför kvantitativa 
undersökningar (Bjereld et al., 2002, s. 80). Då vårt mål är att söka samband mellan 
olika variabler snarare än att skapa en djupare förståelse passade den kvantitativa 
metoden bäst. 

4.1.1 Våra variabler 
Vi har utgått från tidigare teorier och studier inom området byrårotation och därefter 
ställt upp lämpliga hypoteser. Vi har sedan i våra tester kombinerat deskriptiv statistik 
med enklare analytisk statistiska tester, vilket innebär att vi sökt numeriska samband, så 
kallade orsakssamband mellan två variabler. Våra beroende variabler är: 
 

Ø Revisionskostnad: Som mått på revisionskostnad har vi använt 
revisionskostnadens andel av nettoomsättningen. Denna variabel klassificeras 
som en kvotvariabel i och med att den uttrycks i numeriska värden och dess 
storlek går att mäta i förhållande till nettoomsättning (Eliasson, 2006, s. 38).  

Ø Revisionskvalitet: Som mått på revisionskvalitet har vi använt ”fördröjningar i 
rapporteringen”. Vi har i denna variabel använt oss av antal dagar från 
räkenskapsårets slut till att revisionsberättelsen utfärdats. Enligt teorierna 
innebär en ökning av antalet dagar en försämrad revisionskvalitet och vice versa. 
Revisionskvalitet testas även genom att kombinera ”fördröjningar i 
rapporteringen” med vilken ”typ av byte” som gjorts. 

 
De beroende resultatvariablerna Y har i vår studie, som nämnts ovan, varit publika 
bolags revisionskostnad och revisionskvalitet. Vi ville söka samband genom att ta reda 
på om en förändring i  någon av de olika oberoende bakgrundsvariablerna X orsakar en 
förändring av värdet på  någon av de två beroende variablerna Y (Dahmström, 2011, s. 
17).   
 
Som komplement till den beroende variabeln revisionskostnad har vi använt kostnader 
för tilläggstjänster då vi tror att revisionsbyråer tar igen rabatter via försäljning av 
tilläggstjänster. De beroende variablerna har vi sedan testat mot tre oberoende 
bakgrundsvariabler, vilka vi förklarar nedan: 
 

Ø Typ av revisionsbyrå: Denna variabel har vi delat in i två grupper; ”The Big 4” 
och ”Non-Big 4”. ”The Big 4” består av de fyra största revisionsbyråerna i 



 

33 
 

Sverige vilka inkluderar; PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte. ”Non-Big 
4” har i vår studie varit ”mindre” revisionsbyråer som företräder publika bolag 
vilka bytt revisionsbyrå. Enligt teorier är revisionskvaliteten högre för företag 
som anlitat en revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4” och dessutom tar ”The Big 
4” i genomsnitt mer betalt för sina tjänster.   
 

Ø Typ av byte (”uppgradering eller nedgradering”): Denna variabel är uppdelad i 
tre grupper; byte till en revisionsbyrå inom samma storlek, byte från en 
”mindre” revisionsbyrå till en som tillhör ”The Big 4” samt byte från en 
revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4” till en ”mindre” byrå. Enligt teorierna 
innebär en uppgradering en ökad revisionskvalitet och vice versa. 

 
Ø Olika år: Vi har använt oss av fyra olika år; året före ett byråbyte, året efter ett 

byråbyte samt tre och fyra år efter ett byte. Enligt teorierna erhåller bolagen 
initiala rabatter på revisionskostnaden de första åren efter ett byte. 
Revisionskostnaden återgår sedan till ”normala” nivåer under påföljande år. 
Teorier om revisionskvalitetens förändring under åren efter ett byråbyte är inte 
samstämmiga utifrån tillgänga studier då vissa hävdar att kvaliteten minskar 
medan andra anser att den ökar. Inledningsvis ville vi studera året före bytet, året 
efter bytet, tre år efter bytet och slutligen fem år efter bytet. Vi insåg dock 
relativt tidigt att vår population och vårt urval skulle bli väldigt litet om vi valt 
att studera endast bolag som bytt mellan 1998 och 2006. År 2006 hade varit det 
sista tillgängliga bytesåret om vi hade valt att studera det femte året efter bytet. 
För att öka studiens trovärdighet valde vi att studera det fjärde året efter bytet 
istället för det femte och kunde således inkludera bolag som bytt revisionsbyrå 
år 2007. Att vi inte studerade det andra året efter bytet berodde helt enkelt på 
begränsade resurser till att undersöka samtliga fyra år efter bytet.  

4.2 Population och urval 
 
Vid planering av en studie är det viktigt att författaren tar ställning till vem eller vilka 
som ska undersökas (Holme & Solvang, 1997, s. 181). Vår valda population utgörs av 
svenska publika bolag som bytt revisionsbyrå mellan åren 1998-2007. Vidare måste 
författaren bestämma hur undersökningen ska genomföras, det vill säga om denne ska 
använda sig av en totalundersökning eller en urvalsundersökning. Vi har i vår studie 
valt att utföra en totalundersökning där alla publika bolag som bytt revisionsbyrå mellan 
åren 1998-2007 ingår. Vanligtvis är populationen stor vilket gör en totalundersökning 
alltför dyr och tidskrävande att genomföra. I vårt fall är urvalet begränsat till svenska 
publika bolag som bytt revisionsbyrå vilket utgör en relativt liten population. Då 
populationen har en begränsad storlek, vilket gäller vår population, är det inte motiverat 
att genomföra andra undersökningar än en totalundersökning (Dahmström, 2011, s. 75-
76).  

4.3 Datainsamling 
 
Umeå Universitetsbibliotek tillhandahåller databaser där det finns information om 
svenska publika bolag. Då vi visste att databasen Affärsdata tillhandahöll information 
om vilka bolag som bytt påskrivande och huvudansvarig revisor var vår förhoppning att 
hitta data om vilka bolag som bytt revisionsbyrå. Vi lyckades inte hitta sådan 
information vilket gjorde att vi letade vidare i andra databaser, bland annat i Retriever, 
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utan framgång. Nästa steg blev att personligen kontakta ansvariga för databaserna 
Affärsdata och Retriever. Vi fick där informationen att sådana data inte fanns 
tillgänglig. Därefter kontaktade vi Bolagsverket och Revisorsnämnden för att se om de 
kunde bidra med önskad information. Det visade sig att de inte heller hade en 
sammanställning över informationen vi sökte. Slutligen kontaktade vi de 
revisionsbyråer som tillhör ”The Big 4” för att se om de kunde bistå med information 
om vilka bolag som bytt revisionsbyrå, alternativt vilka nya kontrakt respektive byrå 
erhållit. Revisionsbyråerna var inte villiga att lämna ut sådan information. Vi fick 
därmed ge upp våra planer på att hitta färdiga listor gällande bolag som bytt 
revisionsbyråer. Den nya planen blev istället att själva ta reda på alla bolag som bytt.  
Genom databasen Retriever fick vi tillgång till tillförlitliga listor över alla svenska 
publika bolag som vi sedan exporterade till Excel. Listan över alla svenska publika 
bolag fick vi fram genom att använda funktionen ”utökad sökning”, därefter valde vi 
fliken ”om bolaget” där vi kunde välja börslista och då vi ville få tag i alla noterade 
bolag valde vi ”alla” börslistor. Vi fick då upp en träfflista på 537 publika bolag i 
Sverige vilka vi därefter exporterade till Excel.  
 
Utifrån listan kunde vi därefter söka på bolagsnamnen i databasen Affärsdata, för att få 
tillgång till bolagens årsredovisningar. I publika bolags årsredovisningar framgick 
vilken revisionsbyrå som anlitats. Genom att jämföra årsredovisningar för olika år 
kunde vi se om bolagen bytt revisionsbyrå. Vår förhoppning var att studera byten 
mellan åren 1996-2007 men då Affärsdata endast tillhandahöll årsredovisningar från 
1998, fick vi begränsa oss till åren 1998-2007. 
  
Anledningen till att vi valt att inte studera bolag som bytt revisionsbyrå efter år 2007 var 
att vi ville se hur revisionskostnaden har utvecklas under en fyraårsperiod efter bytet. 
En av orsakerna till att vi ville se utvecklingen av revisionskostnaden så långt som fyra 
år efter ett byråbyte var att tidigare studier (Simon & Francis, 1988) visar att 
revisionskostnaden återgår till en ”normal nivå” först fyra år efter ett byråbyte. Om vi 
då hade valt att endast använda oss av revisionskostnaden året efter bytet hade vi inte 
kunnat se om initiala rabatter följs av kostnadsökningar. I och med att det inte finns 
liknande studier på den svenska marknaden, ville vi undersöka om en liknande trend 
kunde ses. Därmed blev år 2007 det senaste året där det fanns möjlighet att undersöka 
utvecklingen av revisionskostnaderna fyra år efter bytet. 

4.3.1 Insamlingsprocessen 
För att hitta de bolag som bytt revisionsbyrå under åren 1998-2011 gick vi manuellt 
igenom varje bolags årsredovisningar. För varje bolag inledde vi med att studera vilken 
revisionsbyrå de, enligt årsredovisningen, anlitat 2011 och jämförde med den 
revisionsbyrå som anlitades 1998. Om byråerna skiljde sig åt var vi tvungna att gå 
igenom ytterligare årsredovisningar för att se om det skett flera byten samt vilket år 
byterna skett. I de bolag som visade sig ha bytt revisionsbyrå studerade vi i genomsnitt 
årsredovisningar för åtta olika år. För de bolag som inte bytt byrå kontrollerade vi i 
genomsnitt fem årsredovisningar. Orsaken till att vi studerade mer än två 
årsredovisningar hos de bolag som anlitade samma revisionsbyrå 1998 och 2011 var att 
hitta de bolag som bytt från en byrå till en annan och senare tillbaka till den initiala 
byrån. Totalt innebar det att vi gick igenom ca 3060 årsredovisningar. Av totalt 537 
svenska publika bolag hade 119 bolag bytt revisionsbyrå under åren 1998-2007. Från 
dessa 119 bolag genomförde vi vår datainsamling. De data vi tog med oss från 
respektive bolag bestod av nettoomsättning, revisionskostnad, kostnad för 
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tilläggstjänster, datum för utfärdande av revisionsberättelsen, bytesår samt från och till 
vilken revisionsbyrå bolagen bytt. För respektive bolag insamlades data från totalt fyra 
olika år.  

4.3.2 Bortfall 
Under datainsamlingsprocessen råkade vi ut för externt bortfall, det vill säga att enstaka 
bolag helt försvann från vår studie (Byström & Byström, 2011, s. 358). I den inledande 
insamlingsprocessen då vi letade efter bolag som bytt revisionsbyrå fick vi ett visst 
bortfall från vår potentiella population då några bolag inte redogjorde för vilken 
revisionsbyrå som anlitats, vilket medförde att vi inte kunde bedöma om bolagen bytt 
revisionsbyrå. Detta scenario var vanligast för bolag som bytte byrå under de första åren 
vi valde att studera. Vi hade även ett fåtal bortfall från vår potentiella population på 
grund av dåligt inskannade årsredovisningar som ej gick att läsa. Även bolag som bytt 
revisionsbyrå flera gånger under perioden och inte anlitat en och samma byrå under en 
sammanhängande fyraårsperiod exkluderades från studien. 

4.3.3 Regleringar som påverkat studien 
Vårt problem med att vissa bolag inte redogjorde för vilken revisionsbyrå de anlitat 
förekom endast i årsredovisningar fram till år 2005. Vi hade även svårigheter att utläsa 
tilläggstjänsternas andel av de totala revisionskostnaderna under de första åren som vi 
valde att studera. Från 2005 måste alla svenska publika bolag följa den internationella 
redovisningsstandarden IFRS (SFS 1995:1554, 7kap 32§). Detta innebar att bolagen var 
tvungna att i sin årsredovisning separera revisionstjänster och tilläggstjänster. De blev 
dessutom tvungna att redovisa vilken revisionsbyrå de anlitat (SFS 1995:1554, 5kap 
21§). Denna regeländring innebar att det i årsredovisningar från år 2005 tydligt framgår 
både vilken revisionsbyrå som anlitats och hur mycket bolagen betalat i 
revisionskostnader, respektive kostnader för tilläggstjänster. 

4.3.4 Sammanfattande bild över datainsamlingsprocessen 
Här följer figur 5 som visar hur urvalsprocessen gått till. Vi började med att studera 
samtliga svenska publika bolags årsredovisningar och valde sedan att utesluta de bolag 
som inte uppfyllde våra krav. Detta mynnade slutligen ut i vår population.  
  

 
                                             Figur 5 - Urvals- och datainsamlingsprocessen 

Årsredovisningar	  från	  
1998-‐2011	  

Bolag	  som	  inte	  bytt	  
revisionsbyrå	  
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redovisar	  vilken	  byrå	  

som	  anlitats	  
	  

Uteslutna	  från	  vår	  
studie	  

Bolag	  som	  bytt	  byrå	  för	  
sent,	  dvs	  efter	  2007	  

Bolag	  som	  bytt	  
revisionsbyrå	  under	  
åren	  1998-‐2007	  

Vår	  population	  
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4.4 Val som påverkat studien 
 
För att ta reda på om det existerar initiala rabatter även i Sverige har vi studerat 
revisionskostnaden året innan ett revisionsbyråbyte, året efter bytet, tre år efter bytet och 
slutligen fyra år efter bytet. Att studera ett så långt tidsintervall gav oss möjlighet att 
upptäcka eventuella trender som tyder på att initiala rabatter existerar och att dessa 
senare följs av kostnadsökningar. Revisionskostnadens storlek kan påverkas av andra 
faktorer än medvetna rabatter som till exempel en ökning eller minskning i bolagens 
nettoomsättning vilket ökar, alternativt minskar, omfattningen av revision. Detta har vi 
tagit hänsyn till genom att relatera revisionskostnaden i förhållande till bolagens totala 
nettoomsättning. Vi är medvetna om att detta inte är ett optimalt val och att förhållandet 
mellan revisionskonstnaden och nettoomsättning kan bero på andra saker än initiala 
rabatter. Det optimala valet hade varit att använda revisionskostnad i förhållande till 
revisionens omfattning, det vill säga antal timmar fakturerade för revision. Då det inte 
finns publicerat i bolagens årsredovisningar hur många revisionstimmar de betalt för 
kunde vi därför inte använda oss av detta mått. Vi anser därför att revisionskostnad i 
förhållande till nettoomsättning är det bästa måttet utifrån våra förutsättningar och 
resurser.    
 
I en studie där syftet är att undersöka kostnadsförändringar mellan olika år måste 
hänsyn tas till inflation som påverkar prisbilden. Då vi valt att se till revisionskostnaden 
i förhållande till nettoomsätttning försvinner problemet med inflation. Detta i och med 
att både revisionskostnaden och nettoomsättningen påverkas lika mycket av inflation 
och därmed hålls förhållandet mellan de två variablerna konstanta oavsett om en 
inflationsjustering görs eller ej.  
 
Vi har även valt att undersöka hur revisionskvaliteten förändras vid byråbyte. Även här  
har vi utgått från information tillgänglig via bolagens årsredovisningar. 
Revisionskvalitet är ett komplext begrepp som är svårt att mäta. I tidigare studier har det 
använts indirekta mått som ansetts mäta kvalitetsförändringar. Vi har använt oss av två 
kvalitetsmått som förekommit i tidigare studier, ”fördröjningar i rapporteringen” och 
”typ av byte”. I det första måttet undersöktes om tiden det tog för revisorn att utfärda 
revisionsberättelsen ökade eller minskade vid ett revisionsbyråbyte. Att det tar längre 
tid att utfärda revisionsberättelsen kan innebära att revisionskvaliteten har minskat. I det 
andra måttet undersöktes om bolaget bytt från en mindre byrå till en av ”The Big 4” 
(uppgradering), vilket indikerar en ökad revisionskvalitet och vice versa.  
 
Vi är medvetna om att dessa två mått kan anses vara ”trubbiga” och att ”onormala” 
periodiseringar eventuellt hade varit ett bättre mått. På grund av att studien är 
tidsbegränsad och att vi valt att kombinera kostnads- och kvalitetsaspekten har vi trots 
allt valt dessa två mått. Vi anser dock att dessa mått kan ge tydliga indikationer på 
huruvida revisionskvaliteten förändras vid ett byråbyte och under ämbetstiden.  
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4.5 Bearbetning av data 
 
För att underlätta vårt arbete har vi använt oss av Excel samt statistikprogrammet SPSS. 
Vi förberedde och kodade data i Excel med syftet att kunna utföra valda statistiska tester 
för att skapa underlag för slutsatser om effekter av byrårotation.  Med SPSS har vi 
genomfört statistiska analyser samt ställt upp olika typer av diagram och tabeller. 
Genom SPSS har vi även testat våra uppställda hypoteser och dragit slutsatser utifrån 
testresultaten.  
 
Statistik används för att kvantitativt bearbeta data. Det finns två typer av statistik, 
deskriptiv och analytisk. Den deskriptiva används då man vill beskriva 
forskningsproblemet i siffror medan analytisk statistik används för att testa statistiska 
hypoteser. (Patel & Davidson, 2003, s. 109) Vi har i huvudsak valt att använda oss av 
deskriptiv statistik för att beskriva förändringar i vår population. Vi valde dock att 
komplettera den deskriptiva statistiken med hypotesprövningar för att se om det fanns 
en statistisk signifikant skillnad i förändringarna för de respektive hypoteserna. 
Anledningen till att vi valde att utföra signifikanstester var bland annat att vi ville ta 
reda på om dessa förändringar var applicerbara även på bolag som bytt revisionsbyrå för 
sent och därför inte fanns med i vår population. 

4.5.1 Deskriptiv statistik 
Vi har valt att använda deskriptiv statistik som är en metod som presenterar och 
sammanfattar data på ett informativt sätt. Deskriptiv statistik används ofta då man vill 
belysa medelvärden, median och intervallvärden. (Keller & Duxbury Press, 2005, s. 2) 
En förutsättning för att kunna utföra en deskriptiv undersökning är att det sedan tidigare 
finns en viss mängd kunskap inom området (Patel & Davidson, 2003, s. 13). De 
förhållanden vi uttalar oss om är baserade på tidigare information i form av numeriska 
data från årsredovisningar.  
 
Vi har redovisat våra resultat i ”box-plots”, stapeldiagram och tabeller. ”Box-plots” 
använde vi då de ger en bra översikt över spridningen av våra data. Med hjälp av ”box-
plots” är det möjligt att utläsa medianen som är det mittersta värdet i en fördelning och 
även fördelningar inom olika percentiler (Wahlin, 2011, s. 29). Vi har studerat den 25:e 
och 75:e percentilen då dessa ger oss information om spridningen av den del av vår data 
(50 procent av observationerna) som ligger i mitten av alla observationer, det vill säga 
inom boxen. Anledningen till att vi valt att inkludera percentiler är att de ger en 
rättvisande bild över fördelningen av våra data. Medelvärdet kan lätt påverkas av 
”outliers” (vi kommer fortsättningsvis i studien att benämna dessa som ”extremvärden”) 
medan 25:e och 75:e percentilen visar hur stor del av våra data som ligger innanför 
boxen oavsett ”extremvärden”. För att medelvärdet ska ge en rättvisande bild har vi valt 
att ta bort vissa ”extremvärden” från våra data. I stapeldiagramen ser vi hur olika 
oberoende variabler ger upphov till en variation i medelvärdet för våra beroende 
variabler. Vi kommer även att redovisa fördelningen av revisionskostnader i förhållande 
till kostnader för tilläggstjänster genom stapeldiagram. I tabellerna redovisas mer exakta 
värden än vad som kan utläsas i våra diagram och vi kommer även att utvärdera om våra 
tester är statistiskt signifikanta.  

4.5.2 Analytisk statistik 
Vi har även utfört enstaka statistiska analyser i form av hypotestester. Målet med vår 
studie är att kunna besvara våra uppsatta hypoteser som utvecklades utifrån befintlig 
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teori. Utifrån respektive variabels medelvärde har vi testat om det finns en signifikant 
skillnad. Vi utförde regressioner där vi jämförde medelvärdet på två variabler i taget. 
Dessa regressioner utfördes både via parade t-test och oberoende t-test. Parade t-test 
användes för hypotes H1-H3 då det fanns ett beroende mellan de två grupperna. I 
hypotes H4-H5 fanns inget beroende mellan de två grupperna och därmed utfördes så 
kallade oberoende t-test.  
 
Vi har använt oss av en femprocentig signifikansnivå, vilket innebär att om testerna 
visar sig vara signifikanta kan man med 95 procents säkerhet lita på att rätt beslut tagits 
då nollhypotesen förkastats. För att det ska vara möjligt att överhuvudtaget förkasta en 
nollhypotes krävs det att p-värdet understiger den valda signifikansnivån. (Wahlin, 
2011, s. 164-165) Sannolikheten för att nollhypotesen felaktligt förkastas är lika stor 
som den valda signifikansnivån (Keller & Duxbury Press, 2005, s. 326). Att förkasta en 
nollhypotes innebär att statistisk signifikans uppnåtts. Detta innebär att de skillnader 
som noterats beror på faktorer som inte endast kan förklaras av en slumpmässig 
variation. Genom att förkasta nollhypotesen bekräftas därmed alternativhypotesen.  
 
Nollhypotesen, H0, formulerade vi som att det inte föreligger något samband, alternativt 
att det inte finns någon skillnad mellan de olika variablerna, och att avvikelser endast 
beror på slumpen. Alternativhypoteserna, H1-H5,  formulerade vi som att det existerar 
ett samband, alternativt att det finns skillnader mellan de olika variablerna. 
 
I vårt fall är signifikansnivån något mindre essentiell då vi utfört en totalundersökning, 
vilket innebär att vi vet att resultaten är giltiga för hela vår population. Däremot är 
signifikansnivån mycket viktig att ta i beaktande om vi vill dra slutsatser som sträcker 
sig utanför vår population. Om statistisk signifikans uppnås i våra tester kommer vi med 
större säkerhet att kunna uttala oss om hur bolagens revisionskostnader och 
revisionskvalitet påverkas av byråbyten i framtiden och i andra kontexter, givet att inga 
yttre faktorer ändras, såsom lagförändringar.  

4.6 Kodning av data 
 
Då datainsamlingen var klar transformerade vi materialet till siffror för att därefter 
kunna utföra hypotestester i statistikprogrammet SPSS. När man kodar data bryts svaren 
ner och betecknas sedan med siffror som kan användas i olika dataprogram (Eliasson, 
2006, s. 38). 

4.6.1 Bytesår 
Vi har samlat in data från fyra olika år; året före bytet, året efter bytet, tre år efter bytet 
och fyra år efter bytet. Med bytesåret menar vi det första året som bolaget anlitat en ny 
revisionsbyrå. Åren klassificeras som en kategorisk variabel och har kodats enligt 
följande: 
 
År  Kodning 
Året före bytet 0 
Året efter bytet 1 
3 år efter bytet  3 
4 år efter bytet 4 
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4.6.2 Typ av byte  
Under datainsamlingen noterades hur revisionsbyråbytet sett ut, det vill säga om 
bolagen bytt från en ”mindre” revisionsbyrå till en som tillhör ”The Big 4”, om de bytt 
från en som tillhör ”The Big 4” till en ”mindre” byrå eller om bolaget bytt till och från 
en byrå inom samma storleksordning. Denna varibel kategoriseras som en 
nominalvariabel då den inte går att rangordna. De siffror som tilldelas varje variabel vid 
kodning är de som används för att skilja på de olika svarsalternativen. (Eliasson, 2006, 
s. 38) Detta har vi kodat om enligt följande: 
 
Typ av byte Kodning 
Byte till byrå inom samma storlek 0 
Nedgradering 1 
Uppgradering 2 

 

4.6.3 Typ av byrå 
Med denna variabel vill vi skilja på bolag som anlitat en revisionsbyrå som tillhör ”The 
Big 4” eller ”Non-Big 4” året före byråbytet. Vi har kategoriserat variabeln så att endast 
två svarsalternativ används. Denna typ av variabel kallas ”diktom variabel” och består 
av nominalvariabler som kan kategoriseras i olika grupper (Eliasson, 2006, s. 38-39). 
En sådan typ av variabel går inte att rangordna utan det är ord som avgör vilken kategori 
data tillhör. (Keller & Duxbury Press, 2005, s. 19) 
 
Typ av byrå Kodning 
”Non-Big 4” 0 
”The Big 4” 1 

4.6.4 Fördröjningar i rapporteringen 
Vid datainsamlingen  noterade vi datum för utfärdande av revisionsberättelsen. Då det 
inte är möjligt att genomföra statistiska tester utifrån datum omvandlade vi dessa till 
diskreta numeriska varibler. Vi utgick från räkenskapsårets slutdatum och räknade fram 
antalet dagar från slutdatumet till utfärdande av revisionsberättelsen. Bytena har skett 
under olika år, där även skottår förekommit, men då detta endast påverkar enstaka 
bolags inrapporteringstid med en dag har vi valt att inte ta hänsyn till skottår. Vi anser 
inte att detta påverkat vårt slutresultat. Vi har tagit hänsyn till att vissa bolag har brutna 
räkenskapsår genom att notera och utgå från respektive bolags räkenskapsår. Denna 
variabel klassificeras som en intervallvariabel, det vill säga att den går att mäta med 
siffror och vi vet hur stort avståndet mellan variablerna är (Eliasson, 2006, s. 38).    

4.6.5 Revisionskostnader och tilläggstjänster 
I årsredovisningar från åren före 2005 separerade inte alla bolag sina kostnader för 
tilläggstjänster från revisionskostnaderna. Vi har i dessa enstaka fall dragit den 
förenklade slutsatsen att hela beloppet tillhör revisionskostnader. Då detta kan ge 
missvisande reslutat har vi valt att i separata tester slå samman revisionskostnader och 
kostnader för tilläggstjänster som vi benämner totala kostnader. Dessa totala kostnader 
fungerar som ett komplement till testerna med avseende på revisionskostnaderna.    
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Kapitel 5 - Empiri och analys 

I det här kapitlet redovisas och analyseras resultaten från vår empiriska studie. 
Resultaten kommer att återkopplas och jämföras med vår teoretiska referensram. 
Empirin och analysen redovisas under samma kapitel för att ge läsaren en tydligare 
översikt av resultaten. Vi inleder med att återkoppla till vår undersökningsmodell som 
fungerat som en bas för den empiriska studien. 

       Figur 6 - Undersökningsmodell 

5.1 Analysmetod 
 
Då vi använder oss av en kvantitativ metod faller det sig naturligt att använda statistiska 
analyser då vi presenterar våra resultat. Som nämnts i kapitel fyra har vi valt att använda 
deskriptiv statistik med vissa inslag av hypotestestningar. Resultaten från studien har vi 
valt att presentera i diagram och tabeller. I tabellerna redovisas medelvärden, 
centralmått samt spridningsmått i form av percentiler. I ett flertal tabeller ser 
medelvärdet onormalt högt ut, vilket beror på att vissa extremvärden inte exkluderades 
från vår data. Dessa går inte att utläsa i våra figurer då vi valde att använda en ”liten” 
skala som åskådliggör förändringar mellan åren. Hade vi valt en större skala hade  
extremvärden visats, men samtidigt hade det inte gått att se förändringarna mellan åren 
lika tydligt. De höga medelvärdena är därför ett resultat av osynliga extremvärden.   
 
Detta kapitel är uppdelat efter våra uppställda hypoteser. Varje avsnitt inleds med en 
presentation av våra empiriska resultat följt av diagram och tabeller som slutligen 
analyseras. Resultaten analyseras utifrån den teoretiska referensramen som vi 
presenterat i kapitel tre.  
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5.2 Fördelning av byten 
 

 
 
   

I figur 7 ovan presenteras hur många av bolagen som har bytt revisionsbyrå under åren 
1998-2007 och om bolagen bytt till en byrå inom samma storlek, om de har nedgraderat 
eller om bolagen uppgraderat. Efter justering av ”extremvärden” bestod våra data av 
totalt 115 st byråbyten. Från figuren kan vi konstatera att majoriteten av bolagen, 73 
stycken (63,5 procent av bolagen), bytte till en revisionsbyrå som tillhör samma storlek. 
27 bolag (23,5 procent) uppgraderade och endast 15 bolag (13 procent) nedgraderade. 

5.3 Rabatter året efter byråbytet 
 

H0: Publika bolag erhåller i genomsnitt ingen rabatt året efter att ha anlitat en ny 
revisionsbyrå. 

H1: Publika bolag erhåller i genomsnitt rabatter året efter att ha anlitat en ny 
revisionsbyrå.  

 
På nästa sida i figur 8 kan vi utläsa revisionskostnadens storlek i förhållande till 
nettoomsättning för de bolag som bytt revisionsbyrå. Siffrorna är för året före och året 
efter bytet. I tabell 2 visas centralmått och spridningsmått. Medelvärdet för 
revisionskostnaden ökade med 28,04∗ procent året efter bytet från 1,63 procent till 2,087 
procent av nettoomsättningen. Det blå strecket i ”box-plotten” i figur 8 visar medianen. 
Medianen minskade med 16 procent året efter byråbytet från 0,3 procent till 0,252 
procent av nettoomsättningen. Inom den blå ”box-plotten” finns 50 procent av bytena, 
                                                             
∗ (2,087-1,63)/1,63=0,2804 (28,04%) 

          Figur 7 - Antal byråbyten 
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den nedersta kanten i boxen kallas för 25:e percentilen och den översta för den 75:e 
percentilen. Året före bytet låg 50 procent av revisionskostnaderna inom intervallet 
0,101 procent och 0,847 procent, medan det året efter låg på mellan 0,099 procent och 
0,854 procent av nettoomsättningen. För att kunna dra slutsatsen att testet är statistiskt 
signifikant krävs det att p-värdet är lägre än signifikansgraden. Vi har i våra tester 
använt en femprocentig signifikansnivå. Vi testade om dessa skillnader i 
revisionskostnaden var signifikanta, vilket de inte var då p-värdet blev 0,445. 

För samma år undersökte vi hur bolagens totala kostnader, revisionskostnader och 
kostnader för tilläggstjänster, förändrats efter bytet. Det var ingen större skillnad i 
medelvärdet då de minskade med endast 0,54 procent året efter bytet. Från figur 9 och 
tabell 2 kan vi utläsa att medianen minskade med bara 0,25 procent.  Året innan bytet 
låg 50 procent av bolagens totala kostnader inom intervallet 0,171 till 1,293 procent, 
medan de året efter låg mellan 0,131 och 1,181 procent. P-värdet för de totala 
kostnaderna uppgick till 0,985, vilket innebar att det inte fanns någon signifikant 
skillnad.  

Då varken förändringarna i revisionskostnaderna eller i de totala kostnaderna var 
signifikanta mellan åren kan vi inte förkasta nollhypotesen. Detta känns logiskt då 
förändringarna var så pass små. Då vi utfört en totalundersökning kan vi trots icke 
signifikanta värdena dra slutsatser som är giltiga för hela vår population. Skillnader som 
noteras i våra resultat gäller för vår population men kan teoretiskt vara en följd av 
slumpvariation. Det går heller inte att överföra icke signifikanta resultat till andra 
kontexter och populationer.  

I figurerna och tabellen nedan har vi endast studerat generella förändringar och kan 
därmed inte uttala oss om hur varje specifikt bolag har utvecklats mellan åren. Vi 
utförde därför ytterligare tester för att kunna studera förändringen i revisionskostnad för 
varje specifikt bolag. Från figur 20 och tabell 9 i bilaga 2 kan vi utläsa att 25 procent av 
bolagen fick en minskning av revisionskostnaden med mer än 0,143 procent året efter 
byråbytet. Medianbolagets revisionskostnad var i princip oförändrad mellan åren (-
0,007 procent), medan de 25 procent av bolagen med störst ökning fick en ökning på 
0,0624 procent året efter byråbytet.  

           Figur 8 - Revisionskostnad i förhållande till omsättning Figur 9 – Totala kostnader i förhållande till omsättning 
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           	  	  Tabell 2 - Statistisk data för H1 

Enligt Simon och Francis (1988) gavs det i USA en genomsnitt initial rabatt på 24 
procent under det första året efter ett byråbyte. En senare amerikansk studie av Ghosh 
och Lustgarten (2006, s. 333) indikerade att bolag som bytt revisionsbyrå erhöll initiala 
rabatter. Det visade sig dock att bolag som bytt inom eller till en ”mindre” byrå i 
genomsnitt erhöll 24 procents rabatt medan bolag som bytt inom eller till ”The Big 4” 
endast erhöll fyra procents rabatt på revisionskostnaden under det första ämbetsåret.  
Andra studier talar för att dessa rabatter på revisionskostnaderna ges på grund av att 
byråerna försöker locka till sig nya klienter på olika sätt (Chan, 1999, s. 609, 613, 633-
634; DeAngelo, 1981a, s. 113, 117-118). Dessa studier överensstämmer inte med våra 
resultat som visade att medelvärdet för revisionskostnaden, i procent av 
nettoomsättningen, ökade med 28,04 procent året efter bytet medan de totala 
kostnaderna i princip var oförändrade. Att våra resultat avviker från tidigare publicerade 
resultat tror vi kan bero på att de tidigare studierna är utförda i USA. Den amerikanska 
marknaden skiljer sig i vissa delar från den svenska, vilket gör att forskningsresultat inte 
alltid går att överföra till en svensk kontext. Bland annat följer amerikanska publika 
bolag redovisningsstandarden GAAP, vilken inte är helt jämförbar med den europeiska 
standarden IFRS.  

Våra resultat visade att revisionskostnaden ökade med 28,04 procent året efter ett 
byråbyte vilket överensstämmer med resultaten från en studie av Aruñda och Paz-Ares 
(1997, s. 40). I studien undersöktes effekterna av en obligatorisk byrårotation i Italien 
och det visade sig att rotationskravet medförde en kostnadsökning på 15 procent året 
efter bytet. Orsaken tror författarna är stora initiala uppstartskostnader vid ett byråbyte. 
Denna kontext är inte helt jämförbar med den som råder i vår studie då det i dagsläget 
inte finns något krav på obligatorisk byrårotation i Sverige. Vi anser dock att likartade 
uppstartskostnader uppstår oavsett om bytet skett frivilligt eller påtvingat.    

5.4 Rabatter tre år efter byråbytet 
 

H0: Publika bolag erhåller i genomsnitt ingen rabatt det tredje året efter att ha anlitat en 
ny revisionsbyrå. 

H2: Publika bolag erhåller i genomsnitt rabatter det tredje året efter att ha anlitat en ny 
revisionsbyrå. 

 
I figur 10 och tabell 3 presenteras förändringarna i revisionskostnadens storlek mellan 
året före bytet och 3 år efter bytet. Medelvärdet för revisionskostnaden minskade med 
20,67 procent 3 år efter bytet. Även medianen minskade med 24 procent 3 år efter bytet. 
Året före bytet låg 50 procent av bolagens revisionskostnader inom intervallet 0,101 till 
0,847 procent och 3 år efter bytet låg det mellan 0,1002 procent och 0,68 procent. 

År Kostnad Medelvärde Median 25:e percentilen 75:e percentilen p-värde 
Året före bytet Revisionskostnad 1,63 % 0,3 % 0,101 % 0,847 %  
Året efter bytet Revisionskostnad 2,087 % 0,252 % 0,099 % 0,854 % 0,445 
Året före bytet Totala kostnader 2,581 % 0,406 % 0,171 % 1,293 %  
Året efter bytet Totala kostnader  2,567 % 0,405 % 0,131 % 1,181 % 0,985 



 

44 
 

Förändringen i revisionskostnaden är inte signifikant då p-värdet var 0,322. Trots att 
dessa skillnader inte är signifikanta visar de att kostnaderna i reala termer för vår 
population minskade 3 år efter bytet.  

Förändringarna i bolagens totala kostnader visas i figur 11 och i tabell 3. Från figuren 
kan vi tydligt utläsa att kostnaderna minskade 3 år efter bytet. Medelvärdet minskade 
med 39,48 procent och medianen med 29,56 procent. Av de totala kostnaderna låg 50 
procent av de totala kostnaderna inom intervallet 0,171 och 1,293 procent men efter 
bytet låg de mellan 0,14 och 0,794 procent. P-värdet var 0,038, vilket är signifikant och 
vi kan därmed konstatera att förändringen i den totala kostnaden inte endast kan 
förklaras genom slumpmässiga variationer. Sammanfattningsvis kan vi se att både 
revisionskostnaden och de totala kostnaderna har minskat 3 år efter bytet. För 
revisionskostnaderna är minskningarna inte tillräckligt stora för att nollhypotesen ska 
kunna förkastas. För de totala kostnaderna kan vi däremot förkasta nollhypotesen och 
konstatera att bolagen erhåller rabatter som är tillräckligt stora för att resultatet ska bli 
statistiskt signifikant.  

Förändringen i revisionskostnad för varje specifikt bolag kan utläsas i figur 21 och 
tabell 9 i bilaga 2 där vi kan se att 25 procent av bolagen fick en minskning av 
revisionskostnaden med mer än 0,264 procent 3 år efter byråbytet. Medianbolagets 
revisionskostnad minskade med 0,111 procent, medan de 25 procent av bolagen med 
störst ökning fick en ökning av revisionskostnaden på 0,0808 procent 3 år efter 
byråbytet. 

  
 
 

 

 

 

Figur 11 – Totala kostnader i förhållande till omsättning Figur 10 - Revisionskostnad i förhållande till omsättning      
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          Tabell 3 - Statistisk data för H2 

 

I en studie av Simon och Francis (1988) visade det sig att amerikanska bolag erhöll 15 
procent i rabatt på revisionskostnaden tre år efter bytet. Denna trend fick stöd av bland 
annat DeAngelo (1981a, s. 113, 117-118) och Chan (1999, s. 609, 613, 633-634). Vår 
studie visade att bolagen erhöll rabatter på både revisionskostnaden och på de totala 
kostnaderna där tilläggstjänster är inkluderade. I genomsnitt fick bolagen 20,67 procent 
rabatt på revisionskostnaden och 39,48 procent på de totala kostnaderna, vilket är 
betydligt högre än resultaten från tidigare studier.  

Det faktum att rabatter uppkommit först år tre tror vi beror på att bolagen året efter bytet 
betalat avvecklingskostnader till den gamla revisionsbyrån vilket ökade den 
sammanlagda revisionskostnaden. Eventuella initiala rabatter försvinner därmed på 
grund av kostnader till den tidigare revisionsbyrån. Denna slutsats grundar vi på egna 
observationer i årsredovisningar. Exempel på detta finns i bilaga 3 där det tydligt 
framgår att bolaget i samband med byråbytet betalade revisionskostnader till flertalet 
revisionsbyråer. Tre år efter bytet har de flesta bolagen helt sagt upp samarbetet med 
den tidigare byrån, vilket minskar kostnaderna. Tre år efter bytet uppvisar bolagen lägre 
revisionskostnader än året före bytet, vilket borde vara tecken på rabatterade 
revisionskostnader. Vår studie skiljer sig från tidigare studiers resultat då svenska 
publika bolag erhåller rabatter först tre år efter bytet och inte året efter bytet. Vi kan inte 
uttala oss om huruvida dessa rabatter ges redan två år efter bytet då vi exkluderat detta 
år från vår studie.    

5.5 Rabatter fyra efter byråbytet 
 

H0: Publika bolags revisionskostnader uppgår i genomsnitt till ”normala nivåer” fyra år 
efter att ha anlitat en ny revisionsbyrå. 
 
H3: Publika bolags revisionskostnader uppgår i genomsnitt inte till ”normala nivåer” 
fyra år efter att ha anlitat en ny revisionsbyrå.  

 
Sista året som vi samlade in data från var det 4:e året efter revisionsbyråbytet. 
Revisionskostnadens förändring presenteras på nästa sida i både figur 12 och i tabell 4. 
Revisionskostnadens medelvärde var 0,8 procent större 4 år efter bytet jämfört med året 
före bytet. Medelvärdet för revisionskostnaden minskade däremot med 25,33 procent 4 
år efter bytet. Året före bytet låg 50 procent av revisionskostnaderna inom intervallet 
0,101 och 0,854 procent, medan de fyra år efter låg mellan 0,112 och 0,507 procent. 
Förändringen i revisionskostnad är inte signifikant då p-värdet var 0,981. Vi kan 
därmed inte förkasta nollhypotesen.  

År Kostnad Medelvärde Median 25:e percentilen 75:e percentilen p-värde 

Året före bytet Revisionskostnad 1,63 % 0,3 % 0,101 % 0,847 %  
3 år efter bytet Revisionskostnad 1,293 % 0,228 % 0,1002 % 0,68 % 0,322 
Året före bytet Totala kostnader 2,581 % 0,406 % 0,171 % 1,293 %  
3 år efter bytet Totala kostnader  1,562 % 0,286 % 0,14 % 0,794 % 0,038 
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Förändringarna i bolagens totala kostnader visas i figur 13 och i tabell 4. Från figuren 
kan vi utläsa att kostnaderna minskade 4 år efter bytet. Medelvärdet minskade med 
28,71 procent och medianen med 25,37 procent. Av de totala kostnaderna låg 50 
procent inom intervallet 0,171 och 1,293 procent året före bytet medan det 4 år efter 
bytet låg mellan 0,139 och 0,67 procent. P-värdet var 0,266, vilket inte är signifikant 
och vi kan inte förkasta nollhypotesen. Sammanfattningsvis har de totala kostnaderna 
minskat 4 år efter bytet medan revisionskostnadens medelvärde ökat marginellt. I både 
figur 12, 13 och tabell 4 kan vi utläsa att ”box-plottarna” har minskat och avståndet 
mellan 25:e och 75:e percentilen har krympt. 

Förändringen i revisionskostnad för varje specifikt bolag kan utläsas i figur 22 och 
tabell 9 i bilaga 2. Här kan vi utläsa att 25 procent av bolagen fick en minskning av 
revisionskostnaden med mer än 0,299 procent 4 år efter byråbytet. Medianbolagets 
revisionskostnad minskade med 0,032 procent, medan de 25 procent av bolagen med 
störst ökning fick en ökning av revisionskostnaden på 0,066 procent 4 år efter byråbytet. 

                   

                    Tabell 4 - Statistisk data för H3 

 

År Kostnad Medelvärde Median 25:e percentilen 75:e percentilen p-värde 
Året före bytet Revisionskostnad 1,63 % 0,3 % 0,101 % 0,847 %  
4 år efter bytet Revisionskostnad 1,643 % 0,224 % 0,112 % 0,507 % 0,981 
Året före bytet Totala kostnader 2,581 0,406 % 0,171 % 1,293 %  
4 år efter bytet Totala kostnader 1,84 % 0,303 % 0,139 % 0,67 % 0,266 

          Figur 13 – Totala kostnader i  förhållande till omsättning                                   Figur 12 – Revisionskostnad i förhållande till omsättning 



 

47 
 

Enligt Simon och Francis (1988) återgick revisionskostnaden till ”normala nivåer” fyra 
år efter byråbytet. I vårt fall skulle detta innebära att revisionskostnaden var lika stor 
fyra år efter bytet som året före bytet. Om vi endast ser till revisionskostnaden så 
stämmer de överens med tidigare teorier, då revisionskostnaden endast skiljer sig 
marginellt år fyra jämfört med året före bytet. Om vi däremot ser till de totala 
kostnaderna så är de fortfarande lägre fyra år efter bytet jämfört med året före bytet, 
vilket beror på minskningen i kostnader för tilläggstjänster.  

5.6 Sammanfattande kostnadsanalys  
 

I ovanstående figur sammanfattas medelvärden för de år vi studerat. Varje stapel är 
uppdelad i revisionskostnader och tilläggstjänster och tillsammans utgör dessa de totala 
genomsnittliga kostnaderna. Respektive kostnad är beräknad i förhållande till 
nettoomsättning. Diagrammet uppvisar en tydlig minskning av kostnad för 
tilläggstjänster åren efter bytet av revisionsbyrå.  Året före bytet utgör tilläggstjänster 
0,951 procent av nettoomsättning och fyra år efter bytet utgör de endast 0,197 procent, 
vilket innebär en minskning på 79,3 procent. Kostnaderna för revisionstjänster visar en 
annan utveckling. Dessa ökade året efter bytet, minskade tre år efter bytet och återgick 
fyra år efter bytet till ”normala nivåer”.  Om vi istället studerar de totala kostnadernas 
utveckling så kan vi se att kostnaderna året före bytet och året efter bytet inte skiljer sig 
åt, 3 år efter bytet minskar de totala kostnaderna och 4 år efter bytet ökar de något. 

Enligt DeAngelo (1981a, s. 113, 117-118) sänktes revisionsavgiften efter ett byråbyte 
eftersom revisionsbyråerna försökte locka till sig nya klienter. Dessa rabatter togs 
senare igen av revisionsbyråerna genom att höja arvodet och på så sätt kompensera för 
förlorade intäkter. Utifrån ovanstående resultat från vår empiriska studie kan vi 

                                           Figur 14 - Sammanfattande tabell över totala revisionskostnader 
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konstatera att revisionskostnaden ökade året efter bytet och rabatter gavs tre år efter 
bytet. De rabatter som svenska publika bolag erhåller uppkommer med en viss 
förskjutning jämfört med tidigare studier från andra länder. Fyra år efter bytet återgick 
revisionskostnaden till ”normala nivåer”, vilket överensstämmer med befintliga teorier. 
Att revisionskostnaden höjdes fyra år efter bytet kan vara en indikation på att 
DeAngelos (1981a) teori om att rabatter följs av kostnadsökningar stämmer in även på 
den svenska marknaden.   

Vi kunde med en femprocentig signifikansnivå endast delvis förkasta en av ovanstående 
nollhypoteser, H2. Majoriteten av våra tester gav därmed inte önskvärda statistiskt 
säkerställda resultat. Som tidigare nämnts har vi utfört en totalundersökning på alla 
svenska publika bolag som bytt revisionsbyrå mellan 1998-2007, vilket medför att vi 
trots icke signifikanta resultat kan uttala oss om vår population.  

5.7 Kostnadsnivå 
 

H0: Publika bolag behöver i genomsnitt inte betala mer i revisionskostnader om de 
väljer att anlita en revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4”. 

H4: Publika bolag måste i genomsnitt betala mer i revisionskostnader om de väljer att 
anlita en revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4”.  
 
 
I nedanstående figur 15 och tabell 5 kan vi utläsa att revisionskostnaden i genomsnitt är 
högre för bolag som anlitat ”The Big 4”. Bolag som anlitat ”The Big 4” betalade i 
genomsnitt 1,79 procent av nettoomsättningen i revisionskostnad, medan bolag som 
anlitat en ”mindre” byrå i genomsnitt betalade 1,203 procent av nettoomsättningen i 
revisionskostnad. Detta innebär att bolag som anlitat en revisionsbyrå som tillhör ”The 
Big 4” i genomsnitt betalade 48,79 procent mer i revisionskostnad än bolag som anlitat 
en ”mindre” byrå.  
 
Resultaten från våra undersökningar om totala kostnader, som innefattar både 
revisionskostnader och kostnader för tilläggstjänster, kan vi se i figur 16 och tabell 5. 
Bolag som anlitat ”The Big 4” får betala mer. Totalt sett betalade bolag som anlitade en 
revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4” 38,49 procent mer än bolag som anlitar en 
”mindre” revisionsbyrå. Även om det fanns en tydlig skillnad var den inte tillräckligt 
stor för att kunna förkasta nollhypotesen. Med en signifikansnivå på fem procent blev p-
värdet alltför högt (0,453 för revisionskostnader och 0,53 för totala kostnader) för att 
vårt test skulle ge statistisk signifikans. Men då vi utfört en totalundersökning kan vi i 
analogi med tidigare resonemang, trots de icke signifikanta värdena, finna stöd för att 
bolagen i vår population som anlitat en revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4” fick 
betala en högre kostnad än bolag som anlitat en ”mindre” revisionsbyrå. 
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                 Tabell 5 - Signifikansnivåer till H4 
   

Resultatet från vår studie visar därmed att ”The Big 4” tar mer betalt oavsett om vi ser 
till revisionskostnaderna eller till de totala kostnaderna. Detta resultat överensstämmer 
med Francis (2004, s. 352) studie som visar att ”The Big 4” tar ut ett prispremium på 20 
procent. Författaren anser att ”The Big 4” kan ta ut detta prispremium på grund av att de 
är stora aktörer som har specialistkunskaper samt att de har kontor i många länder. Våra 
resultat visar att detta prispremium är ännu högre på den svenska marknaden. Svenska 
publika bolag betalar enligt våra resultat i genomsnitt ett prispremium på 48,79 procent 
för revisionstjänster och 38,49 procent i prispremium på totala kostnader för revision 
och tilläggstjänster då de anlitat en revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4”.  
  
Francis (2004) anser även att det finns en positiv korrelation mellan revisionskostnadens 
storlek och revisionskvalitet. Det skulle då innebära att bolag som anlitar en byrå som 
tillhör ”The Big 4”, vilka tar mer betalt för sina tjänster, har en högre revisionskvalitet. 
Denna bild delas av Sundgren och Svanström (2013) som dragit slutsatsen att 
revisionskvaliteten är lägre hos de mindre revisionsbyråerna i Sverige. Basioudis et al. 
(2008, s. 284-285) påstår däremot att högre arvoden minskar revisorns oberoende och 
därmed även revisionskvaliteten, vilket skulle innebära att revisionskvaliteten snarare är 
lägre för bolag som anlitar en byrå som tillhör ”The Big 4”. Då de tidigare studierna 
säger emot varandra är det svårt att dra en entydig slutsats. Vi kan utifrån vår empiriska 
studie konstatera att svenska publika bolag betalar ett prispremium om de valt att anlita 
en revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4”. Sundgren och Svanström (2013) har liksom 
oss studerat bolag på den svenska marknaden, vilket skulle kunna innebära att deras 

 p-värde 
Revisionskostnader 0,453 
Totala kostnader 0,53 

                              Figur 15 - Revisionskostnad uppdelad i typ av byrå                                   Figur 16 - Totala kostnader uppdelad i typ av byrå                 
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slutsatser är mer applicerbara på vår kontext än utländska studier. Vi skulle i så fall 
kunna postulera att bolag som anlitat en revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4” har högre 
revisionskvalitet. Ett sådant resonemang får även stöd at DeAngelo (1981b) som 
konstaterat att större revisionsbyråer har högre revisionskvalitet, vilket anses bero på att 
de större byråerna har mer att förlora om de inte lyckas upprätthålla en hög 
revisionskvalitet. 

5.8 Revisionskvalitet – Åren efter byråbytet 
 

H0: Revisionskvaliteten påverkas i genomsnitt inte då ett bolag anlitat en ny 
revisionsbyrå.  

H5: Revisionskvaliteten påverkas i genomsnitt då ett bolag anlitat en ny revisionsbyrå. 

 
I detta fall mättes revisionskvaliteten som ”fördröjningar i rapporteringen”. Med 
”fördröjningar i rapporteringen” syftar vi till antal dagar från räkenskapsårets slut tills 
dess att revisorn utfärdar revisionsberättelsen. I figur 17 illustreras en ”box-plot” som 
visar den genomsnittliga förändringen i dagar till rapportering under de olika åren. Det 
var inte möjligt att ur figuren utläsa någon specifik trend då medianvärdet håller sig 
relativt konstant över åren. Däremot verkar det som att spridningen av våra data är 
större under året före bytet av revisionsbyrå. Vi har i denna ”box-plot” justerat bort 
”extremvärden” som ger en missvisande bild. ”Extremvärden” har vi i detta test 
definierat som dagar till rapportering som överstiger 6 månader. Enligt (SFS 1999:1079, 
27§) skall revisorn lämna revisionsberättelsen till företagsledningen senast 5,5 månader 
efter räkenskapsårets slut. I vår studie avrundade vi detta till sex månader då olika 
månader har olika antal dagar vilket hade kunnat innebära att vi oavsiktligt exkluderade 
något bolag som låg precis på gränsen.  
 
Om vi istället fokuserar på tabell 6 kan vi se en skillnad i medelvärdet för de olika åren. 
Året före bytet uppgick dagar till rapportering till 88 dagar medan de fyra år efter 
byråbytet uppgick till 96 dagar. Det visade sig alltså att ”fördröjningar i rapporteringen” 
hade en marginell ökning under samtliga år som undersöktes.   
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                Tabell 6 - Statistisk data H5 

Våra resultat visar alltså att antal ”fördröjningar i rapporteringen” ökar efter bytet och 
även med ämbetstiden. Året innan bytet uppgick dagar till rapportering till 88 dagar, 
året efter bytet uppgick de till 91 dagar och fyra år efter bytet 96 dagar. Enligt Lee et al. 
(2009), som till skillnad från oss studerat intern rotation, medför ett byte av revisor en 
ökad ”fördröjning i rapporteringen” och även ökade kostnader. Vidare visade det sig att 
antalet dagar till rapportering minskar med ämbetstiden, vilket skulle betyda en ökad 
revisionskvalitet ju längre en och samma revisionsbyrå anlitats. I vår studie kan vi se att 
”fördröjningar i rapporteringen” ökar vid ett revisionsbyråbyte och att 
revisionskvaliteten därmed minskar, vilket överensstämmer med studien av Lee et al. 
(2009). Däremot visade våra resultat att antalet dagar till rapportering fortsatte att öka 
åren efter bytet, vilket skulle innebära att kvaliteten minskade med ämbetstiden. Våra 
fynd stöds därmed inte fullt ut av resultaten som Lee et al. (2009) publicerade. Detta 
gäller även studien av Geiger och Raghunandan (2002) och Myers et al. (2003) som 
talar för att en anlitad revisor har en inlärningskurva som över tid ökar kunskapen om 
klienten, vilket därmed antas öka revisionskvaliteten.   

Vidare ansåg Lee et al. att bolag som anlitar revisionsbyråer för tilläggstjänster har färre 
dagar till rapportering och således högre revisionskvalitet. Detta på grund av att revisorn 
genom tilläggstjänster blir mer insatt i bolaget och kan utföra revisionen mer effektivt. I 
figur 14 (sammanfattande tabell över totala revisionskostnader) kan vi utläsa att bolagen 
köpte tilläggstjänster i mindre utsträckning året efter bytet. Denna trend var tydlig för 
samtliga år. Vi tror att den minskade andelen tilläggstjänster kan vara en bidragande 

År Medelvärde (dagar till rapportering) Median 25:e percentilen 75:e percentilen 
0 87,86 86 65,75 112 
1 91,12 85 67,75 107,75 
3 93,37 90 70,75 111,25 
4 96,12 93 71 112 

                                                                                                                                          Figur 17 - Dagar till rapportering 
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orsak till att ”fördröjningar i rapporteringen” ökade och att revisionskvaliteten således 
sjönk med ämbetstiden, istället för att öka.  

Slutsatsen från detta resultat är att bolag som bytt revisionsbyrå i genomsnitt tenderar att 
få lägre revisionskvalitet efter bytet. Våra resultat visar även att revisionskvaliteten 
förefaller minska med ämbetstiden.    

5.9 Revisionskvalitet – Typ av byte 
 

H0: Revisionskvaliteten påverkas inte då ett bolag anlitat en ny revisionsbyrå.  

H5: Revisionskvaliteten påverkas då ett bolag anlitat en ny revisionsbyrå. 

 
I detta test studerade vi om det fanns ett samband mellan ”fördröjningar i 
rapporteringen” året efter ett byråbyte och vilket typ av byte som gjorts. Här delade vi 
upp ”typ av byte” i tre kategorier; bolag som bytt till en revisionsbyrå inom samma 
storlek, bolag som bytt från en ”mindre” revisionsbyrå till en som tillhör ”The Big 4” 
samt bolag som bytt från en byrå som tillhör ”The Big 4” till en ”mindre” byrå. Om 
”fördröjningar i rapporteringen” visade sig öka vid en specifik ”typ av byte” kan det 
vara ett tecken på en minskad revisionskvalitet. I figur 18 kan vi utläsa att när bolagen 
valde att byta till en revisionsbyrå inom samma storlek var antalet dagar till rapportering 
i genomsnitt 90 dagar, vilket överensstämde med antalet dagar om bolagen valde att 
uppgradera. Om bolagen däremot valde att nedgradera uppgick dagar till rapportering i 
genomsnitt till 97 dagar.  Vi testade även om det fanns en signifikant skillnad mellan de 
olika typerna av byten, se tabell 7. Det visade sig att det inte fanns någon signifikant 
skillnad mellan olika typer av byten då vi använde en femprocentig signifikansnivå. Vi 
kan därmed inte förkasta nollhypotesen eller dra några generella slutsatser. Då vi utfört 
en totalundersökning kan vi trots bristande signifikans notera att dagar till rapportering i 
vår population ökar med i genomsnitt 7 dagar eller 7,78 procent om bolagen väljer att 
nedgradera, jämfört med om de byter till en byrå inom samma storlek. 
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              Tabell 7 - Signifikansnivå H5 

Carver et al. (2011) undersökte i en studie hur kvaliteten förändras efter olika typer av 
revisionsbyråbyten. I studien delades ”typ av byte” in i två grupper; bolag som bytt från 
en ”mindre” revisionsbyrå till en som tillhör ”The Big 4” (uppgradering) och bolag som 
bytt från en byrå som tillhör ”The Big 4” till en ”mindre” byrå (nedgradering). 
Resultaten visade att de bolag som uppgraderat ökade sin revisionskvalitet medan de 
bolag som nedgraderat minskade sin revisionskvalitet. Revisionskvalitet mättes i denna 
studie i form av ”onormala” periodiseringar. I vår studie där vi kombinerade 
”fördröjningar i rapporteringen” med ”typ av byte”, visade det sig att bolag som 
nedgraderat vid byte av revisionsbyrå hade fler dagar till rapportering. Det fanns ingen 
synlig trend för bolag som bytt till en byrå inom samma storlek eller bolag som 
uppgraderat.  

Slutsatsen från detta är att bolag som nedgraderat hade större ”fördröjningar i 
rapporteringen” vilket talar för en lägre revisionskvalitet. Denna slutsats 
överensstämmer med tidigare nämnda studier av DeAngelo (1981b), Francis (2004) och 
Sundgren och Svanström (2013) som alla hävdar att revisionskvaliteten är högre hos 
”The Big 4” och därmed lägre hos ”mindre” revisionsbyråer.   

	  

	  

	  

  p-värde 
Byte till byrå inom samma storlek Nedgradering 0,416 
Byte till byrå inom samma storlek Uppgradering 0,911 
Nedgradering Uppgradering 0,594 

                                                                                          Figur 18 - Dagar till rapportering kombinerat med typ av byte 
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Kapitel 6 - Diskussion och slutsats 

I detta kapitel reflekterar vi över tidigare presenterade resultat och därefter diskuterar 
vi våra slutsatser gällande byrårotation. Vi kommer även att kommentera hur våra 
resultat överensstämmer med vår teoretiska referensram. Därefter följer förslag till 
framtida forskning inom ämnesområdet.  

6.1 Studiens slutsats 
 
I vårt inledande kapitel skapades en problemformulering som vi med vår studie ville 
besvara. Den frågeställning vi ville besvara var följande: 

Vilka samband finns mellan frivillig byrårotation och förändringar i revisionskostnad 
respektive revisionskvalitet? 

6.1.1 Kostnadsförändringar vid byrårotation 
Som ett första led i att försöka besvara problemet om hur revisionskostnad och 
revisionskvalitet påverkas av byrårotation kom vi fram till att det finns ett visst samband 
mellan förändringar i revisionskostnaden och frivillig byrårotation. Medelvärdet för 
revisionskostnad ökade med 28,04 procent året efter ett frivilligt byte av revisionsbyrå. 
Detta resultat avviker från flera tidigare publicerade studier som menar att bolag erhåller 
rabatter på revisionskostnaden året efter bytet (DeAngelo, 1981a; Ghosh & Lustgarten, 
2006; Simon & Francis, 1988). Arruñda och Paz-Ares (1997) menade dock att den 
totala kostnaden ökade vid ett revisionsbyråbyte men att revisionsbyråerna valde att ge 
rabatter på revisionsarvodet av konkurrensskäl. I vår studie gavs inga rabatter utan 
snarare ökade revisionskostnaden året efter byråbytet, vilket vi tror beror på att många 
av bolagen fortfarande hade utgifter till den gamla revisionsbyrån året efter bytet. Det är 
rimligt att anta att ett byråbyte medför vissa avvecklingskostnader för bolagen.  

Våra resultat visade att bolagen tre år efter ett byråbyte i genomsnitt erhöll 20,67 
procent i rabatt på revisionskostnaden. Detta tror vi kan bero på att revisionsbyråerna 
ger bolagen rabatter vid ett byråbyte, men på grund av avvecklingskostnader under året 
efter bytet så syns inte dessa rabatter i årsredovisningen förrän tre år efter bytet då 
bolagen endast har utgifter till den ”nya” revisionsbyrån. Vi tror att det kan existera 
initiala rabatter redan två år efter bytet, men detta förblir ovisst då vi valde att exkludera 
detta år från vår studie. Fyra år efter bytet var revisionskostnaden tillbaka på ”normala” 
nivåer vilket överensstämmer med de presenterade teorierna.    

Sammanfattningsvis tyder våra resultat angående revisionskostnader på att det 
föreligger ett samband mellan ett frivilligt byråbyte och förändringar i 
revisionskostnader. Publika bolag får ökade revisionskostnader året efter bytet, men tre 
år efter bytet erhåller de rabatter och fyra år efter bytet återgår revisionskostnaden till 
normala nivåer. Vi gör detta antagande trots att inte alla tester var signifikanta, utifrån 
att vi har utfört en totalundersökning som innebär att resultaten är giltiga för vår 
population. 

6.1.2 Kvalitetsförändringar vid byrårotation 
Den andra delen i vårt problem, som vi ville besvara, var vilka samband det finns 
mellan frivillig byrårotation och förändringar i revisionskvaliteten.  Vi kom fram till att 
det även här fanns ett visst samband. Resultaten visade att revisionskvaliteten, mätt som 
”fördröjningar i rapporteringen”, minskade vid ett frivilligt byråbyte. Vidare tyder 
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resultaten på att kvaliteten fortsatte att minska både tre och fyra år efter bytet. Detta 
resultat har delvis stöd av Lee et al. (2009) som menade att revisionskvaliteten 
minskade vid ett byte av revisor och att den ökar med ämbetstiden. Detta genom att 
revisorn får större kunskap om bolaget. Våra resultat tyder på att revisionskvaliteten 
snarare minskar med ämbetstiden. Vidare talade våra resultat för att bolag som 
nedgraderade vid bytet fick en lägre revisionskvalitet, medan de som bytte till byrå 
inom samma storlek eller uppgraderade inte uppvisade någon förändring i 
revisionskvaliteten. 
 
Vår slutsats angående sambandet mellan ett frivilligt byråbyte och förändringar i 
revisionskvaliteten är att kvaliteten förefaller minska vid ett byte. Kvaliteten fortsätter 
sedan att minska både tre och fyra år efter ett byråbyte. Dessa kvalitetstester uppnådde 
inte statistisk signifikans, men även här ger upplägget totalundersökning stöd för 
resonemanget. 

6.1.3 Existerar prispremium i Sverige? 
Studiens resultat visar även att ”The Big 4” tar mer betalt för sina tjänster än ”mindre” 
byråer. Detta resultat överensstämmer med internationella studier som visar att ”The 
Big 4” tar mer betalt för sina tjänster vilket tros bero på att de är stora aktörer med 
specialistkompetens och att de har revisorer som arbetar i många länder. (Francis, 2004) 
Om obligatorisk byrårotation införs är en av förhoppningarna att höja den låga 
konkurrensen på marknaden. Vi tror att det även skulle kunna medföra lägre priser hos 
”The Big 4” och därmed ett lägre prispremium. 

6.1.4 Förändringar i kontrollvariabeln 
Innan vi utförde den empiriska studien ansåg vi, utan teoretiskt stöd, att det fanns ett 
visst samband mellan revisionkostnader och tilläggstjänster och att delar av de 
eventuella initiala rabatterna vid ett byråbyte togs igen via försäljning av 
tilläggstjänster. Vi valde därför att inkludera denna variabel i vår studie. Vi fick dock 
inget stöd för denna teori då det visade sig att kostnaden för tilläggstjänster minskade 
över tiden. Vad detta beror på förblir ovisst, men en anledning skulle kunna vara den 
pågående finanskrisen. Krisen kan ha gjort bolagen mer försiktiga i sina investeringar 
och att man därmed prioriterat bort tilläggstjänster. En annan möjlig förklaring kan vara 
att initiala rabatter förekommer och i stor utsträckning ges på tilläggstjänster istället för 
på revisionskostnaden.  

6.2 Är det av värde för bolag att regelbundet byta revisionsbyrå?  
 
Inledningsvis ställde vi oss frågan;  
 
Kan det vara av värde för svenska publika bolag att regelbundet byta revisionsbyrå?  
 
Svaret på denna fråga är sammantaget nej. Baserat på våra resultat anser vi att ett byte 
av revisionsbyrå i genomsnitt medför både ökade kostnader och minskad 
revisionskvalitet. Om en byrå väljer att byta från en ”mindre” byrå till en som tillhör 
”The Big 4” ökar däremot revisionskvaliteten men samtidigt ökar revisionskostnaderna.  
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6.3 Bör byrårotation införas? 
 
Den första frågan vi ställer oss är om frivilliga byten kan jämföras med en kontext vid 
obligatorisk byrårotation? Vi anser att detta delvis är möjligt, men dock inte helt fullt ut. 
Vi är medvetna om att orsakerna till själva bytet skiljer sig åt, men vi anser att 
effekterna har flera likheter. Denna åsikt stöds av tidigare forskare som anser att frivillig 
och obligatorisk byrårotation har stora likheter och därmed går att jämföra (Myers et al., 
2003).    
 
Vår studie indikerar att revisionskvaliteten minskar vid byråbytet och sedan fortsätter  
att minska med ämbetstiden. Vi anser därmed att ett införande av obligatorisk 
byrårotation inte skulle ge de kvalitetsförbättringar som den Europeiska kommissionen 
efterfrågar. Våra resultat tyder på en försämring i revisionskvalitet redan under ett fåtal 
ämbetsår. Med den negativa trend i revisionskvalitet vi ser i våra data, frågar vi oss om 
en obligatorisk byrårotation på sex år skulle vara en alltför lång ämbetstid där man låter 
revisionskvaliteten sjunka alltför mycket? Det kan å andra sidan vara så att 
revisionskvaliteten förbättras efter ytterligare ett antal år, vilket i så fall skulle innebära 
att de tillåtna ämbetsåren snarare borde ökas för att höja revisionskvaliteten.  
 
Vi måste även ta i beaktande att vi studerat en kontext med frivillig byrårotation och att 
det kan finnas underliggande aspekter som gör att vi kan ha svårt att uttala oss om 
effekterna av en obligatorisk byrårotation. Vi tror dock att vissa effekter av frivillig 
byrårotation är överförbara på obligatorisk byrårotation, bland annat uppstartskostnader 
som borde uppkomma oavsett orsaken till bytet. Hur däremot uppstartskostnaderna 
fördelas mellan bolagen och revisionsbyråerna tror vi kan skilja sig åt mellan frivillig 
och obligatorisk byrårotation. Vi anser att obligatorisk byrårotation förmodligen skulle 
minska de initiala rabatterna då revisionsbyråerna inte har samma möjlighet att senare ta 
igen dessa rabatter i och med den begränsade ämbetstiden. 
 
Den 25 april i år kom ett besult från EU-parlamentets juridiska utskott (JURI) i form av 
ett revisionspaket. Beslutet omfattar obligatorisk byrårotation på 14 år som på nationell 
basis kan bli förlängt till 25 år utifrån vissa förutsättningar. Det kommer fortfarande att 
vara tillåtet att en och samma revisionsbyrå utför både revision och tilläggstjänster. Det 
tidigare förslaget om krav på gemensam revision slopades även i detta beslut. Målet är 
att inom en snar framtid ta ett slutgiltigt beslut angående detta revisionspaket. Beslutet 
kommer att fattas i samråd mellan Europeiska kommissionen, Europa parlamentet och 
Ministerrådet. Med detta paket är förhoppningarna att revisionen ska bli mer oberoende 
och revisionskvaliteten högre. En av anledningarna till att man i förslaget ökade den 
maximalt tillåtna ämbetstiden från sex år till 14 år var att majoriten ansåg att sex år 
skulle vara för kostsamt för bolagen. (European Parliament, 2013) 
 
Som våra presenterade teorier och resultat visar medför byrårotation stora initiala 
kostnader, vilket skulle stödja förslaget om en förlängd ämbetstid. Vi frågar oss dock 
om en tillåten ämbetstid på 14 år kommer att ge några effekter överhuvudtaget på 
revisionskvaliteten. Förhoppningarna från JURIs sida är att öka revisorns oberoende, 
men vår åsikt är att revisorn under 14 år i vissa fall hinner bli alltför beroende. Att 
införa en reglering som inte medför önskade effekter känns som en onödig åtgärd. 
Obligatorisk byrårotation medför ökade kostnader samtidigt som risken borde öka för 
misstag och brister i revisionen. Revisionskvaliteten minskar enligt våra teorier vid både 
frivillig och obligatorisk byrårotation på grund av att bolagsspecifik kunskap går 
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förlorad då den är svår att överföra till den efterträdande byrån. Efter ett byråbyte tar det 
sedan några år innan revisionen åter är effektiv, vilket också har en negativ inverkan på 
revisionskvaliteten. (Geiger & Raghunandan, 2002) Om regleringen inte lyckas öka 
revisorns oberoende kommer den totala revisionskvaliteten istället att minska.  
 
Vår slutsats blir därmed att obligatorisk byrårotation inte bör införas då syftet med 
regleringen faller om både revisionskvaliteten minskar och revisionskostnaden ökar vid 
ett införande. 

6.4  Studiens bidrag 
 
Ämnet byrårotation har studerats tidigare av bland annat Arruñda och Paz-Ares (1997), 
Chi (2011), DeAngelo (1981b) och Kroll (2012). Dessa studier har undersökt kvalitets- 
och kostnadseffekter av både frivillig och obligatorisk byrårotation.  
 
Vi har i vår studie använt en annan infallsvinkel med motiveringen att vi ville studera 
kostnads- och kvalitetseffekter av byrårotation utifrån bolagens perspektiv, då det är 
dessa som använder sig av revisionstjänster. Tidigare studier har främst utgått från 
revisionsbyråernas och intressenternas perspektiv. Det saknas idag helt svensk 
forskning inom byrårotation och vår studie har därför tillfört ny information till 
forskningsområdet. Resultaten av vår studie kan vara av värde för samhället i stort då 
hela samhället bygger på en väl fungerande finansiell marknad. En förutsättning för en 
väl fungerande finansiell marknad är trovärdighet, vilket kräver att de som granskar 
bolagen är objektiva och ger en sann bild av verkligheten. 
 
Vårt praktiska bidrag riktar sig främst till styrelsen och ledningen för publika bolag, 
men även till beslutsfattare som ska ta ställning för eller emot ett införande av 
obligatorisk byrårotation. Då publika bolag idag själva kan välja om de vill byta 
revisionsbyrå har vi i vår studie dragit slutsatser som kan fungera som beslutsunderlag 
då bolagen överväger att byta revisionsbyrå. Bland annat visar vår studie att ett byte av 
revisionsbyrå medför ökade revisionskostnader året efter bytet, minskade kostnader tre 
år efter bytet och fyra år efter bytet är revisionskostnaden tillbaka på samma nivå som 
före bytet. Vidare visade våra resultat att ”The Big 4” tar mer betalt för sina tjänster 
men samtidigt blir revisionskvaliteten högre för de bolag som väljer att byta från en 
”mindre” byrå till en som tillhör ”The Big 4”. Bolagen måste därmed överväga om de 
prioriterar lägre kostnader eller högre revisionskvalitet. Vidare visade resultaten att 
bolag som byter från en revisionsbyrå som tillhör ”The Big 4” till en ”mindre” får en 
lägre revisionskvalitet. Revisionskvaliteten visade sig bli sämre efter ett byte och sjönk 
sedan ytterligare med ämbetstiden. Konklusionen blir att vi inte anser att det finns något 
egenvärde för för bolagen i att regelbundet/regelmässigt byta revisionsbyrå.  
 
Vi har i vår studie undersökt hur revisionskostnaden och revisionskvaliteten påverkas 
vid ett revisionsbyråbyte för svenska publika bolag och resultaten utgör således det 
teoretiska bidraget.  
 
Vi har sammanfattningsvis i studien lyft fram både fördelar och nackdelar med ett 
byråbyte och utvärderat om det kan vara av värde för bolagen att regelbundet byta 
revisionsbyrå. I dagsläget har EU inte beslutat om de ska införa förslaget om 
obligatorisk byrårotation för publika bolag. Vår förhoppning är att vår studie kan bidra 
med ny kunskap om frivillig byrårotation som kan tas i beaktande vid beslutet.  
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6.5 Framtida forskning 
 
I dagsläget är forskningen inom både frivillig och obligatorisk byrårotation relativt 
begränsad både i Sverige och inom Europa. Majoriteten av den befintliga forskningen är 
utförd i USA som i många aspekter skiljer sig från en svensk och europeisk kontext. I 
och med förslaget om införande av obligatorisk byrårotation anser vi att det behövs 
ytterligare forskning för att rätt beslut ska kunna fattas. Det finns bland annat 
möjligheter att göra ytterligare studier i länder som har erfarenhet av obligatorisk 
byrårotation, så som Italien och Spanien. Vi anser även att det bör utföras fler svenska 
studier om frivillig byrårotation och att dessa till viss del kan ligga till grund för beslutet 
om obligatorisk byrårotation.  
 
I vår studie valde vi att utföra en kvantitativ undersökning där vi studerade kostnads- 
och kvalitetseffekterna från ett bolagsperspektiv. Undersökningen baserades på 
objektiva data från bolagens årsredovisningar. Studien gav oss resultat som visade 
genomsnittliga trender vid byråbyten. Vi anser att det skulle vara av värde att 
komplettera vår kvantitativa studie med en kvalitativ undersökning som mer djupgående 
kan undersöka orsakerna till varför bolag väljer att byta revisionsbyrå. Vi tror att de 
grundläggande orsakerna till bytet kan ge mer ingående förklaringar till de kostnads- 
och kvalitetsförändringar vi såg i vår studie.  
 
Det hade även varit intressant med studier rörande byrårotation som mäter kvalitet med 
andra mått. I många internationella studier används onormala periodiseringar som 
kvalitetsmått och det hade därför varit värdefullt att använda sig av detta mått under 
svenska betingelser. Då hade det varit möjligt att jämföra resultaten från vår studie där 
vi använt ”fördröjningar i rapporteringen” samt ”typ av byte” med en studie där 
onormala periodiseringar använts. Det hade varit intressant att se om sådana jämförelser 
hade lett fram till samma resultat och slutsatser.   
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Kapitel 7 – Giltighetsanspråk 

I detta kapitel kommer vi att bedöma hur väl vår studie uppfyller sanningskriterierna. 
Utifrån dessa kommer vi att dra slutsatser om studiens vetenskapliga värde. Slutligen 
redogör vi för hur vi behandlat etiska aspekter under studiens gång. 

7.1 Generalisering 
 
Målet med de flesta kvantitativa studier är att kunna generalisera resultaten till hela 
populationen (Bryman, 2011, s. 168). En förutsättning för att kunna generalisera 
resultaten är bland annat att det finns ett representativt urval. Populationen måste även 
vara tillräckligt stor för att kunna göra ett urval där resultaten blir statistiskt signifikanta. 
(Bjereld et al., 2002, s. 86-87)  

I vår studie har vi inte gjort något urval då populationen, svenska publika bolag som 
bytt revisionsbyrå mellan åren 1998-2007, visade sig vara relativt liten. Vi valde därför 
att utföra en totalundersökning vilket innebar att samtliga bolag i populationen 
studerades. I och med detta har vi med säkerhet kunnat uttala oss om hur resultaten 
påverkar vår population (Patel & Davidson, 2003, s. 54). Då majoriteten av resultaten 
inte fick signifikanta värden kan vi inte överföra dessa resultat till andra populationer 
och kontexter.   

7.2 Reliabilitet  
 
Reliabilitet syftar till att besvara frågan ”ifall undersökningen är pålitlig?”. Det vill säga 
om undersökningen kommer att ge samma resultat om den upprepas under liknande 
förhållanden. Om vi kan lita på att resultatet går att upprepa har studien en hög 
reliabilitet. Om en studie inte är möjlig att kontrollera ifrågasätts den vetenskapliga 
trovärdigheten och därmed även de slutsatser undersökningen kommit fram till. 
(Eliasson, 2010, s. 14-15) För att bedöma reliabiliteten i vår studie utgår vi från tre 
kriterier vilka är; stabilitet, internbedömarreliabilitet och mätprocessens reliabilitet.  

7.2.1 Stabilitet 
Stabilitet innebär att samma sak ska kunna mätas vid olika tidpunkter och få samma 
resultat (Bryman, 2011, s. 160). Då vi tydligt har beskrivit hur vi utfört vår studie anser 
vi att det borde vara möjligt att replikera studien vid ett senare tillfälle. I och med detta 
borde vår studie ha en hög grad av stabilitet. De data vi använt i studien kommer från 
publika bolags årsredovisningar, vilka är offentliga handlingar vars basala struktur inte 
förändras nämnvärt över tiden. Detta innebär att om en forskare upprepar vår studie har 
denne möjlighet att få tag i samma material och därmed erhålla samma resultat om 
denne väljer att studera samma år som vi undersökte.  

Vi frågar oss dock om resultaten skulle bli de samma om studien upprepas men med 
andra undersökningsår. Att våra undersökningsår inkluderar den senaste finanskrisen 
kan eventuellt ha påverkat våra resultat. Kommer resultaten att bli desamma om studien 
återupprepas efter ett införande av obligatorisk byrårotation? Vi tror att det kan finnas 
vissa grundläggande skillnader som förmodligen kommer att påverka resultaten.   
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7.2.2 Internbedömarreliabilitet  
Internbedömarreliabilitet handlar om subjektiva bedömningar och hur väl dessa 
överensstämmer mellan olika forskare. (Bryman, 2011, s. 160) Då vi studerade 
revisionskostnaden utgick vi helt från numeriska data från bolagens årsredovisningar 
och då dessa inte går att tolka på olika sätt exkluderade vi därmed subjektiva 
bedömningar. Denna del av studien anser vi därför ha en hög internbedömarreliabilitet. 
Revisionskvalitet är ett mer komplext begrepp som går att tolka på flera sätt utifrån 
olika variabler. För att minimera subjektiva bedömningar för denna variabel valde vi att 
bedöma revisionskvalitet utifrån objektiva data från årsredovisningar i form av 
”fördröjningar i rapporteringen” och ”typ av byte”. I studien har vi varit konsekventa i 
vår bedömning av ”fördröjningar i rapporteringen” genom att konstant utgå från dagar 
från räkenskapsårets slut till utfärdande av revisionsberättelsen för respektive bolag. Vi 
har även varit konsekventa i vår bedömning av ”typ av byte” genom att skilja på 
revisionsbyråer som tillhör ”The Big 4” och ”mindre” byråer och utifrån detta bedömt 
om bolagen uppgraderat eller nedgraderat.   

7.2.3 Mätprocessens reliabilitet 
Vid datainsamling kan mätprocessen ge upphov till slumpmässiga fel. Slumpmässiga fel 
definieras som den variation som uppstår om en studie upprepas vid ett senare tillfälle 
och med samma mätinstrument. Målet är att få så liten slumpvariation som möjligt för 
att på så sätt öka studiens tillförlitlighet. (Dahmström, 2011, s. 368) För att undvika 
slumpmässiga fel har vi dubbelkontrollerat avvikande resultat samt gjort stickprov i 
våra data. Det finns viss risk att det förekommer mindre slumpmässiga fel men då vi i 
stor utsträckning har kontrollerat avvikande resultat anser vi att dessa eventuella mindre 
slumpmässiga fel inte har påverkat slutresultatet. 

Ju högre reliabilitet i en studie, desto bättre blir möjligheterna att uppnå en hög validitet 
(Eliasson, 2010, s. 16). 

7.3 Validitet  
 
Validiteten bedömer hur väl studien mäter det som den avser att mäta. För att uppnå en 
hög nivå av validitet krävs det att reliabiliteten är tillräckligt bra. Det är även viktigt att 
vid datainsamlingen kontrollera att informationen som samlats in är giltig. (Eliasson, 
2010, s. 16) Vi har i vår datainsamling främst utgått från den oberoende databasen 
Affärsdata som tillhandahåller svenska publika bolags årsredovisningar. Då dessa 
årsredovisningar är granskade av oberoende revisorer anser vi att informationen har en 
hög validitet. Nedan följer en bedömning av validitet utifrån mätnings- och intern 
validitet. 

7.3.1 Mätningsvaliditet 
Mätningsvaliditet, även kallad begreppsvaliditet bedömer hur väl de valda måtten mäter 
det som avses. Om måtten har låg mätningsvaliditet får studien ett systematiskt fel. 
Detta fel finns kvar även om fler mätningar genomförs. Det finns en större risk för 
mätfel om det som ska mätas är ett abstrakt begrepp. Vår studie består både av konkreta 
och abstrakta begrepp. Revisionskostnad är en konkret variabel som mäts på ett tydligt 
sätt. Revisionskvalitet däremot är en abstrakt variabel som inte går att mäta på ett 
entydigt sätt. Vi har noggrant studerat hur tidigare forskare valt att behandla och mäta 
revisionskvalitet. För att ytterligare stärka mätningsvaliditeten har vi använt två olika 
mått för revisionskvalitet; ”fördröjningar i rapporteringen” och ”typ av byte”. Vi har 
genom hela arbetet försökt att visa en medvetenhet om att dessa mått inte är optimala, 
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men att de ändå kan ge tillförlitliga indikationer på om revisionskvaliteten förändras vid 
ett byråbyte. Alla mått på revisionskvalitet har vissa brister och inget mått är optimalt, 
vilket är viktigt att ta i beaktande.   

7.3.2 Intern validitet 
Intern validitet bedömer hur starka de kausala sambanden är mellan olika variabler. 
Med kausala samband menas hur säkra vi kan vara på att en variation i den beroende 
variabeln beror på en förändring i den oberoende variabeln och att det inte är någon 
annan faktor som gett upphov till variationen. (Bryman, 2011, s. 50) De 
kostnadsförändringar som noterats åren efter byråbytet kan bero på andra saker än just 
själva bytet. Vi har haft i åtanke under studiens gång att faktorer som ligger utanför vår 
vetskap kan ligga till grund för förändringar i revisionskostnad och revisionskvalitet. Vi 
har även varit försiktiga när vi gjort en bedömning av resultaten. För att åstadkomma en 
så hög intern validitet som möjligt har vi med stor eftertänksamhet och medvetenhet 
valt ut våra undersökningsvariabler baserat på tidigare studiers resultat. För att i större 
utsträckning kunna förklara variationen i den beroende revisionskostnadsvariabeln har 
vi kompletterat med kostnad för tilläggstjänster. I och med att vi varit medvetna om 
problemen med underliggande faktorer, kompletterat med andra variabler samt baserat 
våra undersökningsvariabler på tidigare teorier anser vi oss ha uppnått en relativt hög 
intern validitet. 

7.4 Kritik mot studien 

7.4.1 Urval 
Vi valde att utföra en totalundersökning och därmed inkludera samtliga svenska publika 
bolag som bytt revisionsbyrå. Detta innebar att vi inte gjorde något urval och att våra 
studerade bolag därmed får anses vara representativa. Inledningsvis ville vi studera 
publika bolag som bytt revisionsbyrå mellan åren 1996-2007, men på grund av att 
databasen Affärsdata endast tillhandahöll årsredovisningar från 1998 fick vi minska 
antal studerade år. Detta medförde att vi fick en mindre population än önskvärt, vilken 
totalt bestod av 119 bolag. En större population hade förmodligen ökat möjligheterna 
för att våra resultat i större utsträckning skulle bli statistiskt signifikanta. 

7.4.2 Sekundärdata  
Listan över alla svenska publika bolag fick vi fram genom databasen Retriever. Då vi 
inte själva skapat listan, klassificeras den som sekundärdata. Vi kan därmed inte med all 
säkerhet lita på att listan är fullständig och uppdaterad. Men då Retriever är en 
respekterad databas som tillhandahålls av Umeå Universitetsbibliotek anser vi den vara 
en tillräckligt trovärdig källa.  
 
Den slutgiltiga datainsamlingen genomfördes via databasen Affärsdata där i princip alla 
publika bolags, förutom vissa bankers, årsredovisningar finns tillgängliga. Vi valde 
därför att exkludera dessa banker från vår population. Även årsredovisningar är 
sekundärdata, men då de är granskade både av bolagen själva och av oberoende 
revisorer anser vi att dessa under normala omständigheter är tillförlitliga källor. En 
ytterligare kvalitetsstämpel är att årsredovisningarna är inskickade och registrerade hos 
bolagsverket.  
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7.4.3 Tillvägagångssätt 
Vid genomförandet av vår empiriska studie uppmärksammade vi vissa brister i studiens 
uppbyggnad. Uppbyggnaden baserades på tidigare studier som efter det empiriska 
genomförandet inte visade sig optimal för våra data. Bland annat anser vi att det hade 
varit ett bättre val att undersöka även det andra året efter bytet då vi tror att de initiala 
rabatterna som vi uppmärksammade kan ha uppkommit redan då. Det förblir nu istället 
ovisst. Om vi hade haft större resurser hade vi även velat undersöka fler år för att se om 
trenden med minskad revisionskvalitet fortsätter eller om längre erfarenhet av bolagen 
leder till ökad revisionskvalitet.  

7.4.4 Underliggande faktorer 
Det är möjligt att det finns underliggande faktorer som har påverkat förändringen i 
revisionskostnad och revisionskvalitet vid byråbytet. Dessa faktorer har vi inte haft 
möjlighet att ta hänsyn till i vår studie då de ligger utanför vår vetskap. Faktorer som 
kan ha påverkat revisionskvaliteten, mätt som ”fördröjningar i rapporteringen”, kan 
bland annat vara revisionsbyråers egen policy eller interna faktorer i de respektive 
bolagen. Trots att vi inte kunnat ta hänsyn till dessa faktorer har vi haft dem i åtanke 
under hela studiens gång.    

7.5 Etiska aspekter 

 
                        Figur 19 - Regler för statistiksekretess (Dahmström, 2011, s. 423)   

I figur 19 visas hur en handling klassificeras. En handling kan antingen vara allmän 
eller icke allmän. En allmän handling förvaras hos en statlig eller kommunal myndighet, 
medan en icke allmän handling är en sådan som förvaras hos privata företag, föreningar 
eller organisationer. Grundregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. I vissa 
fall finns undantag vilka regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. (Dahmström, 
2011, s. 422-423)  

Enligt ÅRL (SFS 1995:1554, 8kap 1,3§) och Bokföringslagen (BFL) (SFS 1999:1078, 
6kap 2§) är årsredovisningar offentliga handlingar som ska registreras hos bolagsverket.  
Dessa handlingar finns tillgängliga via databasen Affärsdata. I och med att våra data 
består av offentliga handlingar finns inga väsentliga etiska aspekter som vi varit 
tvungna att ta i beaktande. Vi har inte namngett eller uppmärksammat siffror från 
specifika bolag, utan istället valt att redovisa generella samband och trender. Då vår 
population består 115 bolag finns heller ingen risk att våra slutsatser kan kopplas till ett 
specifikt bolag.  
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Bilaga 1 - Sökord och sökmotorer 
 

 
 

Tabell 8 – Sökord och sökmotorer 

 
 
 
 
 

Revisionskvalitet Byrårotation Revisionskostnader Generella 
områden 

Sökmotorer 

Abnormal 
accruals 

Audit firm 
change 

Audit fees Arthur 
Andersen 

Business source 
premier 

Audit quality Audit firm 
rotation 

Audit pricing Audit 
profession 

Diva 

Audit quality + 
Sweden 

Audit rotation Audit pricing + 
evidence from 
Sweden 

Auditor 
independence 

Emerald 

Audit reporting 
failures 

Audit rotation + 
Sweden 

Discount on audit 
fees 

Auditor 
rotation 

Google Scholar 

Discretianary 
accruals 

Audit tenure Initial audit pricing Enron  Libris 

Going-concern 
report 

Evidence+ 
Mandatory audit 
firm rotation 

Low balling European 
Commission 

Umeå 
Universitetsbiblioteks 
söktjänst 

Reporting lags Implementation 
of mandatory 
audit rotation 

Quvasi-rents Europeiska 
kommissionen 

 

Audit quality + 
learning curve 

Mandatory audit 
firm rotation 

Audit fees 
competition 

Finansiella 
skandaler 

 

 Mandatory audit 
rotation 

 Green paper  

 Research on 
audit rotation 

 HQ bank  

 Volontary audit 
firm change 

 Non-audit 
services 

 

   Skandia  
   Financial crisis  
   Financial crisis 

in Europe 
 

   Background to 
the financial 
crisis 

 

   Economic 
crisis in 
Europé 

 



 

 
 

Bilaga 2 - Förändring av revisionskostnad 

Figur 20- Förändring av revisionskostnad  

 
Figur 21 – Förändring av revisionskostnad 



 

 
 

Figur 22 – Förändring av revisionskostnad  
 

År 25:e percentilen Median 75:e percentilen 
Förändring av revisionskostnad år 
1 jämfört med år 0 

-0,143 % -0,007 % 0,0624 % 

Förändring av revisionskostnad år 
3 jämfört med år 0 

-0,264 % -0,111 % 0,0808 % 

Förändring av revisionskostnad år 
4 jämfört med år 0 

-0,299 % -0,032 % 0,066 % 

      
              Tabell 9 – Förändring av revisionskostnad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3 - Revisionskostnader till revisionsbyråerna 
 

  
 

Figur 23 - Revisionskostnader till revisionsbyråerna 
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