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Sammandrag 

I denna studie genomförs en undersökning av revisionsarvoden och konsultarvoden hos 

företag på Stockholmsbörsen. Undersökningens syfte är att undersöka om fenomenet low-

balling förekommer på den svenska revisionsmarknaden. Teorin om low-balling talar för att 

revisionsfirmor sänker sitt revisionsarvode i samband med ett nytt uppdrag för att på så vis 

knyta klienten (företaget) till sig och konkurrera ut andra revisionsfirmor. För att kompensera 

för förlusten av ett lågt initialt revisionsarvode ökar revisionsfirmorna succesivt arvodet de 

efterföljande åren av kontraktet. Vi har i denna studie undersökt revisionsarvoden och 

konsultarvoden på den Nasdaq OMX Nordic Stockholm mellan åren 2001-2010. Vi har 

undersökt hur revisionsarvodena förändrats i samband med revisorsval och firmabyten för att 

påvisa eventuell low-balling. Där det skett sänkningar har vi undersökt hur konsultarvodet 

förändrats efterföljande två och tre år. Resultatet av vår undersökning finner att det inte 

förekommer low-balling på den svenska marknaden. Detta resultat kan komplettera den redan 

pågående diskussionen om och när det nya revisionspaketet som EU tagit fram bör 

implementeras då detta är tänkt att stärka ett ”hotat” oberoende hos revisorerna. Regelsättare 

talar till stor del för att revisorns oberoende hotas om revisionsfirmorna blir alltför knutna till 

sina klienter då de sänker de initiala arvodena för att sedan återhämta förlusterna av detta 

genom att erbjuda mer konsulttjänster under kommande år. Då vi ej kan påvisa low-balling 

och därmed inte heller en konkurrens baserad på prissättning på den svenska marknaden anser 

vi att behovet av ett nytt revisionspaket i viss utsträckning förlorar sitt syfte. 
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1. Bakgrund 

Sveriges regering jobbar nu på implementeringsfrågor kring det revisionspaket som röstats 

fram av EU och förväntas implementeras år 2016 (Hedelius, 2014). Revisionspaketet består 

av byrårotationsregler, rådgivningsrestriktioner, tillsynsregler och revisionsberättelseregler för 

noterade och finansiella företag (FAR, 2013). Reglerna i revisionspaketet handlar framförallt 

om att öka den finansiella stabiliteten (Justitiedepartementet, 2010). 

 

Revisionspaketet är en produkt av den diskussion som förts om revisionens roll och 

trovärdighet (Justitiedepartementet, 2010). Skepticismen gentemot revisionsyrket ligger till 

stor del i revisorns beroende till företagen i form av att klienten (företaget) också är revisorns 

arbetsgivare och löneutbetalare (Markelevich & Rosner, 2013). I den här uppsatsen 

undersöker vi detta problem och hur den svenska marknaden påverkar revisionsarvoden och 

revisorns oberoende. 

 

Den svenska marknaden har särskilda regler för upphandling av revisionstjänster. För 

noterade bolag gäller aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrning från 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning gällande upphandling av revisionstjänster. Enligt 

aktiebolagslagen 9:8 (SFS 2005:551) är det bolagsstämman som ska besluta om vem som ska 

bli revisor för ett företag. Enligt den svenska koden för bolagsstyrning (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010) ska bolagsstämmans val av revisor göras utifrån förslag gjorda av 

bolagets valberedning i börsnoterade företag. Bolagets valberedning är ledamöter utsedda i 

syfte att bereda bolagsstämman i val- och arvodesfrågor (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2010). Enligt FAR (2005) så gäller en öppen marknad med fri konkurrens för revision 

eftersom det är en tjänst som utförs på kommersiella villkor. Dock finns enligt EG-

kommissionens rekommendation ”Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer” den 

begränsningen i arvodesutformningen att en revisor måste kunna visa att arvodet för 

revisionsuppdraget är tillräckligt för att säkra revisionens kvalitet. FAR (2005) har emellertid 

bortsett från detta i sina yrkesetiska regler eftersom det skulle kunna strida mot svensk 

konkurrenslagstiftning. 

 

FAR (2005) fastställer att upphandlingsprocessen normalt sett är både kostnads- och 

tidskrävande för alla involverade parter. FAR (2005) menar även att kostnaden har blivit 

mindre viktig för företag i utvärderingen av revisionsanbud och att innehållet har fått större 

betydelse. I en undersökning från SCB (2003) visade det sig dock att revisions- och 

redovisningsföretag upplever att de varit under stor prispress. Undersökningen visade även att 

snittpriset för revisions- och redovisningstjänster är lägre i Sverige än i många andra länder 

(SCB, 2003). 

 

Utgångspunkten för utformning av revisorsarvoden i Sverige är att de ska reflektera 

uppdragets natur och omfattning samt vara skäliga med hänsyn till den erfarenhet och 

kunskap revisorn har (FAR, 2012). Grundargumentet till detta är att revisionsarvodet inte ska 

kunna påverka revisionskvaliteten, det får inte vara baserat på resultat som klienten gör utan 

ska kunna relateras till uppdraget i sig (FAR, 2012). Denna formulering av 

arvodesutformningen är dock något problematisk på en fri marknad där det förekommer 
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konkurrens. Utifrån ett konkurrensperspektiv kan inte arvodet baseras enbart på uppdraget i 

sig utan måste också ta hänsyn till hur prissättningen på marknaden ser ut. 

 

Sverige har idag 148 registrerade revisorsfirmor som konkurrerar om företagens 

revisionsuppdrag (FAR, 2014a). Normen för svenska börsnoterade företag är att välja revisor 

på fyraårsbasis (Justitiedepartementet, 2010a), det skapas alltså en konkurrensbild där 

företagen är “på marknaden” en gång vart fjärde år.  

 

Utöver detta infördes 2009 krav på revisorsrotation för noterade bolag (FAR, EtikU 13, 

2012). Revisorsrotationen innebär att revisorsperioder får omfatta max sju sittande år, därpå 

måste ny revisor utses i syfte att stärka revisorns oberoende. Därefter följer en tvåårig 

karenstid under vilken vederbörande inte får delta i revisionen av företaget (FAR, EtikU 13, 

2012). I samband med revisorsrotation och revisorsval finns risk för att uppdraget går förlorat 

för revisionsfirman.  

 

Det finns alltså problem gällande arvodesutformningen. Arvodet ska utformas baserat på 

uppdrag och omfattning för att inte äventyra revisionskvaliteten samtidigt som 

revisionsfirmorna måste ta hänsyn till konkurrens på marknaden för att signera klienter. De 

nya reglerna i revisionspaketet som förväntas implementeras under år 2016 påverkar 

ytterligare konkurrensen på marknaden. Bland annat genom begränsningar i 

rådgivningsuppdrag som påverkar arvodesmöjligheterna från en och samma klient samt 

byrårotationsregler som sätter företagen på “marknaden” på ett helt nytt sätt. Konkurrensen 

kan anses vara mer påtaglig när företag har nyval av revisor vart fjärde år, det är då 

revisionsfirmorna måste visa sig i framkant för att kunna konkurrera om revisionskontraktet. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om konkurrensen i Sverige bland revisionsfirmor 

påverkar arvodesutformningen och mängden konsulttjänster revisionsfirmorna levererar till 

sina klienter.  

 

Resterande del av uppsatsen är indelad i fyra kapitel. I det andra kapitlet beskriver vi 

forskning kring konkurrensens påverkan på revisionsarvoden och ställer en hypotes utifrån 

denna forskning. Kapitlet fortsätter sedan med forskning kring revisorers konsulttjänster och 

oberoende vilket avslutas med ytterligare en hypotes angående revisionsarvoden och 

konsultarvoden. I det tredje kapitlet visar vi hur vi operationaliserar teorierna. I det fjärde 

kapitlet testar vi hypoteserna och presenterar resultatet av undersökningen. I det femte kapitlet 

reflekterar och summerar vi resultaten från undersökningen samt ger förslag på framtida 

forskning. 

2. Teori om low-balling 

2.1 “Low-balling” och konkurrens 

Marknaden för revisionstjänster är speciell eftersom det kommer en del kostnader med att 

byta revisionsfirma för ett företag (Kroll, 2012). Trots att företagen är “på marknaden” vid 

nyval av revisorer så blir det svårare för ett utomstående revisionsföretag att signera kontrakt 
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med ett nytt företag då ett byte av revisionsfirma innebär ökade kostnader för företagen. 

Revisionsprocessen fungerar också på det sättet att den sittande revisionsfirman skapar ett 

övertag gentemot andra revisionsfirmor under sin kontraktstid då de erhåller tekniska fördelar 

och kunskap om företaget (DeAngelo, 1981). DeAngelo (1981) menar att de ökade 

kostnaderna för företaget för att byta revisionsfirma kombinerat med kunskapsövertaget som 

den sittande revisionsfirman har gör det möjligt för den sittande revisionsfirman att tjäna 

”quasi-rents”. Quasi-rents består av arvoden från framtida revisioner av klienten. De ökade 

kostnaderna för företaget och kunskapsövertaget “låser fast” revisionsfirman vid sin klient, 

det blir barriärer som gör det svårare för företaget att byta revisionsfirma. Konkurrensen om 

dessa quasi-rents gör att revisionsfirmorna sänker sina initiala arvoden (DeAngelo, 1981). 

Författaren menar att genom att initialt sänka sitt arvode har revisionsfirman en större chans 

att signera kontrakt med klienten, det vill säga rätten till framtida quasi-rents. De initialt 

sänkta arvodena fungerar alltså som en konkurrensstrategi för revisionsfirmorna, en strategi 

som kallas low-balling (DeAngelo, 1981). Flera studier har testat om low-balling förekommer 

på revisionsmarknaden och funnit att så är fallet (Simon & Francis, 1988; Ettredge & 

Greenberg, 1990; Turpen 1990). 

 

Chan (1999) visar att startkostnaderna, det vill säga kostnaderna i det initiala skedet av 

revisionen, även är påtagliga för revisionsfirmorna. Han menar att de höga startkostnaderna 

för båda parter skapar ett gemensamt incitament att fortsätta relationen. Chan (1999) påvisar 

också, likt DeAngelo (1981), att revisionsfirman erhåller kunskap under revisionens gång 

vilket minskar kostnaderna för att utföra revisionen för revisionsfirman och sätter denna i ett 

överläge gentemot andra revisionsfirmor. Chan (1999) menar att det skapas en 

inlåsningseffekt på grund av de höga startkostnaderna hos revisorsfirma och klient vilka gör 

dem båda mer benägna att fortsätta relationen. Enligt Chan (1999) så blir resultatet av detta att 

revisionsfirmorna kommer att använda sig av low-balling eftersom fortsatta relationer är den 

verkliga intäktskällan för revisionsfirmorna. Chan (1999) menar, likt DeAngelo (1981), att 

den initiala prissänkningen från revisionsfirmor kan ses som en konkurrensmetod där 

firmorna försöker skapa en marknadsdominans. Det är alltså graden av konkurrens på 

revisionsmarknaden som kommer att styra hur villiga revisionsfirmorna är att använda sig av 

low-balling (Chan, 1999). 

 

DeAngelo (1981) tar upp den andra sidan av Chans (1999) argument att höga startkostnader 

leder till ett gemensamt incitament att fortsätta relationen och menar att det skapas ett 

bilateralt monopol. Både klienten och revisorsfirman kan påtvinga kostnader på varandra. 

Klienten kan byta revisorsfirma tidigt i relationen och på så sätt får inte den initiala 

revisorsfirman chansen att göra intäkter på quasi-rents (DeAngelo, 1981). Samtidigt har den 

initiala revisionsfirman mer kunskap om klienten och transaktionskostnaderna för ett byte är 

höga för företag (DeAngelo, 1981). DeAngelo (1981) menar att båda sidor har en hållhake på 

den andra och kan potentiellt dra fördel av detta. Klienter kan få diskutabla redovisningar 

godkända och revisionsfirmor kan höja sina arvoden under relationens gång (DeAngelo, 

1981). 
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DeAngelo (1981) påvisar att fenomenet av low-balling inte är begränsat till revisionsyrket. 

Low-balling har påvisats i flera andra situationer. Low-balling är en metod för företag att 

konkurrera på marknaden. DeAngelo (1981) tar upp exemplet av gratisprover, det är en 

kostnad för företag att producera gratisprover men det fungerar som en taktik för företag att 

skapa merförsäljning. Företagen är alltså villiga att ta den initiala kostnaden för produktionen 

av gratisprover då de introducerar kunden för produkten. Introduktionen är menad att leda till 

merförsäljning och på så sätt återtar företaget de initiala kostnaderna genom senare försäljning 

(DeAngelo, 1981). 

 

Skillnaden när det kommer till revisionen är att många menar att revisorernas oberoende 

påverkas när revisionsfirmorna ägnar sig åt denna konkurrensmetod. DeAngelo (1981) 

hänvisar specifikt till institutioner som the Securities and Exchange Commission (SEC) och 

the Commission on Auditors’ Responsibilities (Cohen Commission). Cohen Commission och 

SEC har båda gjort uttalanden angående low-balling och dess påverkan på revisorns 

oberoende. De menar att revisorn förväntar sig få tillbaka den initiala förlusten genom 

framtida uppdrag och att det skapas en sorts fordran på klienten och revisorn får då intresse i 

klientens finansiella framgång (DeAngelo, 1981). DeAngelo (1981) menar dock att low-

balling inte kommer av ett försvagat oberoende hos revisorer utan det handlar snarare om att 

förväntningen av quasi-rents skapar en situation där incitament skapas för low-balling. 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen på att konkurrensutsatta företag använder sig av low-

balling som en strategi för att hantera konkurrensen på marknaden. Forskningen visar på en 

mättad marknad där revisionsfirmorna måste använda sig av strategier för att bibehålla eller 

teckna nya revisionsuppdrag. Low-balling är den framträdande strategin för att hantera 

konkurrens, en strategi där revisionsfirmorna väljer att sänka revisionsarvodena för ett 

uppdrag för att succesivt täcka förlusten genom quasi-rents på ett längre perspektiv. 

2.1.1 Hypotesutformning - low-balling och konkurrens 

Tidigare studier har visat att revisionsfirmor använder priset för att konkurrera på marknaden 

och få sina tjänster sålda (Francis & Simon, 1987; Turpen, 1990, Krauss et al. 2010). Vi 

undersöker om konkurrensen på den svenska marknaden påverkar revisionsfirmornas 

prissättning. För att undersöka konkurrensen analyserar vi om prisbilden förändras i samband 

med revisorsval och revisionsfirmabyten. Den svenska marknaden passar utmärkt som 

undersökningsobjekt då den tillåter oss att granska årsredovisningar samt revisorsarvoden för 

börsnoterade företag. 

 

Konkurrenssituationen förekommer vid revisorsval. Vi har dock valt att även ta med 

revisionsfirmabyten då det kan förekomma low-balling vid revisorsval utan att detta blir 

synligt i revisionsarvoden på grund av det konkurrensövertag som den sittande firman har 

enligt teorin om low-balling. Erbjudanden med arvoden präglade av low-balling kan ha 

presenterats för företaget men på grund av de kostnader som bytet innebär för företaget och 

den kunskap som den sittande firman har finns möjlighet att ett sådant erbjudande inte 

accepteras. Den sittande firman behöver alltså inte nödvändigtvis sänka sitt arvode för att 
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konkurrera med andra revisionsfirmor. Vid revisionsfirmabyte kommer däremot en eventuell 

förekomst av low-balling bli tydlig i de i årsredovisningen presenterade arvodena. 

Vid revisorsval skapas en öppning i marknaden där revisionsfirmorna konkurrerar om 

företaget som då är “på marknaden”. Tidigare studier om low-balling visar att priset är ett av 

de primära verktygen för att kunna konkurrera om företaget (DeAngelo, 1981; Chan, 1981). 

FAR (2005) avviker dock i detta hänseende och menar att priset har blivit en mindre viktig 

del i företagen val av revisor. Baserat på tidigare forskning om low-balling ställer vi oss 

följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Revisionsarvoden minskar i samband med revisorsval och revisionsfirmabyten. 

 

Sänkningar av revisionsarvoden i samband med revisorsval och revisionsfirmabyten skulle 

kunna tyda på att revisionsfirmorna ägnar sig åt low-balling. Visar det sig att revisionsfirmor i 

Sverige ägnar sig åt low-balling stödjer detta DeAngelos (1981) teori om att konkurrensen om 

quasi-rents driver ned revisionsarvoden. 

 

I nästa del undersöker vi om revisionsfirmorna använder sig av alternativa sätt att skapa dessa 

quasi-rents i form av försäljning av konsulttjänster till sina klienter. 

2.2 Revisorns oberoende, sänkta arvoden och konsulttjänster 

DeAngelo (1981) menar i teorin om low-balling att revisionsfirman kommer att återta den 

initialt förlorade intäkten genom att höja framtida revisionsarvoden. De framtida 

revisionsarvodena blir quasi-rents. Vi har valt att, i likhet med Patel och Prasad (2013), 

undersöka om revisionsfirmorna försöker tjäna quasi-rents genom att istället öka försäljningen 

av konsulttjänster till sina klienter. 

 

Patel och Prasad (2013) menar att en riskfaktor som skulle kunna påverka revisorns 

oberoende är situationen då revisorn både agerar rådgivare/konsult gentemot klienten och 

utför granskande revision. Rådgivning och konsulttjänster som utförs av den sittande 

revisorsfirman benämns vidare i denna uppsats som konsulttjänster. Patel och Prasad (2013) 

påvisar i sin studie att på den konkurrensutsatta marknaden för revisionsfirmor där low-

balling förekommer så använder sig revisionsfirmor av konsulttjänster för att bredda sin 

intäktsbas. Det är enklare för den sittande firman att sälja in konsulttjänster till sin klient av 

flera skäl. Den sittande revisionsfirman har fördelen av tillgänglighet till information om 

klienten samt erfarenhet om klienten och dess interna system (Patel & Prasad, 2013). Utöver 

detta har klienten också erfarenhet om hur revisorsfirman presterar gällande kvalitet och 

effektivitet (Patel & Prasad, 2013). 

 

Teorin som Patel och Prasad (2013) lyfter fram är att kostnaden som ett lägre revisionsarvode 

innebär kompenseras genom ökade konsulttjänster. Ett pressat arvode kan tolkas som ett så 

kallat opportunistiskt beteende från revisionsfirman (Patel & Prasad, 2013). Författarna menar 

alltså att revisionsfirmorna ser konsulttjänsterna som ett sätt att återfå sänkta initiala 

revisionsarvoden. Patel och Prasad (2013) använder sig av termen “foot in the door”, initialt 

låga revisionsarvoden är ett sätt att få in foten i företaget för att kunna leverera mer 
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konsulttjänster. Till denna teori bör tilläggas att en stor del av intäkterna som revisorsfirmorna 

redovisar kommer av just konsulttjänster (Ezzamel et al., 1996) och att konsulttjänster har 

högre vinstmarginaler än revisionstjänster (Hillison & Kennelly, 1988). 

 

Patel och Prasad (2013) menar att revisionsfirmorna erbjuder konsulttjänster av fler orsaker 

än att tillfredsställa klienternas behov av tjänsterna. På grund av den konkurrens som finns på 

revisionsmarknaden så blir konsulttjänsterna ett sätt att utöka intäktsbasen och fortsätta en 

stadig tillväxt av firman (Patel & Prasad, 2013). Det finns alltså ytterligare incitament för 

revisionsfirmorna att agera opportunistiskt genom att sänka de initiala revisionsarvodena och 

sedan kunna plocka ut mer arvoden från konsulttjänster. Hillisson och Kennelly (1988) menar 

att i princip alla auktoriserade revisionsfirmor
1
 i USA som specifikt statuerar målsättningar 

har tillväxt som ett av dessa mål. Mättnaden av revisionsmarknaden, där många 

revisionsfirmor konkurrerar om samma uppdrag, gör att det blir svårt för revisionsfirmorna att 

fortsätta växa och behålla en stadig tillströmning av intäkter på bara revisionsuppdrag (Patel 

& Prasad, 2013). 

 

Hillison och Kennelly (1988) menar att en situation där större delen av intäkterna från en 

klient kommer från konsulttjänster kan skapa en större press på revisionsfirman att tumma på 

sin självständighet och sitt oberoende. Om revisionen inte ger lika mycket intäkter finns risk 

att denna blir sekundär och revisionen kan då kompromissas för att behålla klienten (Hillison 

& Kennelly, 1988). 

 

Patel och Prasad (2013) poängterar dock att konsulttjänster utförda av den sittande 

revisionsfirman inte behöver påverka oberoendet negativt. Som tidigare nämnt har den 

sittande revisionsfirman ett kunskapsövertag gentemot andra revisionsfirmor och har troligen 

bättre insikt i interna system och liknande. Patel och Prasad (2013) menar att det av denna 

anledning kan vara fördelaktigt att den sittande revisionsfirman förmedlar konsulttjänsterna 

då det kan resultera i en bättre rådgivning till klienten. Patel och Prasad (2013) tar upp ett 

exempel med “the big four”
2
 och menar att dessa firmor har fördelen av erfarenhet av den 

globala marknaden och anställda med kunskap inom många olika områden och därmed borde 

passa väl i rollen som konsulter till företag. 

 

Det går alltså att se på konsulttjänsterna på två olika sätt. Frågan om de påverkar revisorns 

oberoende eller inte ligger framförallt i varför revisionsfirmorna erbjuder konsulttjänsterna. 

Erbjuds tjänsterna för att “ta igen” intäkter från ett initialt sänkt revisionsarvode tyder detta på 

ett opportunistiskt beteende hos revisionsfirmorna. Erbjuds tjänsterna för att tillfredsställa 

klienters behov av rådgivning tyder detta på att revisionsfirmorna erbjuder konsulttjänster av 

marknadsmässiga skäl. 

 

Det som dock är tydligt av den tidigare redovisade forskningen är att sänkta revisionsarvoden 

är korrelerade med ökade konsulttjänster. En situation där konsulttjänsterna endast erbjuds av 

                                                           
1
 CPA-firms, Certified Public Accountants 

2
 De fyra största revisionsfirmorna 
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den anledning att tillgodose klientens behov torde inte följas av ett revisionsarvode som ligger 

under självkostnaden för revisionen. För att revisionsfirmorna överhuvudtaget ska kunna 

överleva under sådana premisser är konsulttjänsterna essentiella, förutsatt att revisionsarvodet 

inte ökar avsevärt under kommande perioder. 

 

I debatten kring revisionsfirmor och konsulttjänster har det framförallt varit regelsättare som 

ansett att konsulttjänster som utförs av revisorer kan påverka deras oberoende och 

revisionsfirmor som ansett att konsulttjänsterna är en produkt av kunskapsfördelar och 

därmed inte påverkar oberoendet (Patel & Prasad, 2013). Oberoendet är en grundpelare i 

svensk revision, för att god revisionssed ska uppfyllas finns tre grundkrav; kompetens, 

oberoende och tystnadsplikt (FAR, 2014a). Även i internationella standarder har oberoendet 

en viktig roll, IFAC:s standard “IESBA Code of Ethics” kräver att revisorn dokumenterar en 

analys av hot mot dennes oberoende och visar hur denne hanterar eventuella hot mot 

oberoende (Allen, 2010). “IESBA Code of Ethics” tar också upp frågan om konsulttjänster 

och tydliggör att konsulttjänster inte får utföras i situationer där de kan hota revisorns 

oberoende (Allen, 2010). 

2.2.1 Hypotesutformning - revisorns oberoende, sänkta arvoden och konsulttjänster 

Vi undersöker om det finns något samband, i likhet med det Patel och Prasad (2013) påvisar, 

mellan lägre revisionsarvoden och högre konsultarvoden. Det vill säga om företagen använder 

sig av “foot-in-the-door” tekniken och därmed också kan beskyllas för ett opportunistiskt 

beteende. Vi kommer testa detta genom följande hypotes. 

 

Hypotes 2: Konsultarvoden ökar om revisionsarvoden sänks i samband med revisorsval och 

firmabyten 

 

Med denna hypotes och hypotesen kring konkurrens och arvodesutformning hoppas vi kunna 

svara på frågan i inledningen: Hur påverkar den nuvarande marknadsbilden revisionsarvoden 

och hur påverkar detta i sin tur revisorers oberoende? 

3. Metod 

Vi har utifrån teorin utformat två hypoteser vilka vi testar på svenska börsnoterade företag. Vi 

använder data mellan åren 2001-2010 för svenska börsnoterade företag. 

 

Vi undersöker fluktuationer i revisorsarvoden i perioder av revisorsval och 

revisionsfirmabyten för att se om det finns någon korrelation mellan dessa. Därefter 

undersöker vi om initialt låga revisionsarvoden leder till ökade konsultarvoden för den 

sittande revisionsfirman. 

3.1 Datainsamling 

Data som använts i uppsatsen är manuellt insamlad från årsredovisningar från svenska 

börsnoterade företag. Data som använts innefattar information om företag som är och har varit 

noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm mellan 2001-2010. Informationen gäller när 

revisorsval och revisionsfirmabyten skett samt revisionsarvoden, konsultarvoden och 
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företagens totala tillgångar. Totalt innefattar data som vi använt 2671 observationer och 401 

företag. 

3.2 Förutsättningar 

I kommande del beskriver vi hur vi har använt oss av begreppet low-balling för de båda 

hypoteserna. Vi förklarar även varför vi valt att undersöka både revisorsval och firmabyten i 

vår första hypotes. Vi avslutar sedan med att förklara varför vissa observationer faller bort ur 

vår undersökning. 

3.2.1 Low-balling begreppet 

För hypotes 1 använder vi första delen av low-balling teorin som talar för att konkurrens 

driver ner initiala revisionsarvoden. Vi har valt att i likhet med Patel och Prasad (2013) 

bredda begreppet av low-balling till att inte bara innefatta revisionsarvoden under 

självkostnad för uppdraget utan även inkludera revisionsarvoden som sänks under en normal 

nivå för uppdraget. Uppskattningen av en normal nivå för uppdraget görs i enlighet med det 

antagande Magee och Tseng (1990) gör att varje revisor har samma kostnadsstruktur för ett 

revisionsuppdrag. Under dessa premisser jämför vi revisionsarvoden året innan revisorsval 

och året av revisorsval (samt året innan revisionsfirmabyte och året av revisionsfirmabyte) där 

året innan revisorsval/revisionsfirmabyte blir en uppskattning av den normala prisnivån för 

revisionsarvodet. Ettredge et al. (1990) har använt sig av detta upplägg då de använder den 

procentuella förändringen mellan den föregående revisorns arvode och den nya revisorns 

revisionsarvode för att påvisa low-balling. 

 

För hypotes 2 kommer vi testa den andra delen av low-balling teorin som enligt DeAngelo 

(1981) innebär en höjning av revisionsarvodet för att kompensera den initiala sänkningen. Vi 

har valt att i enlighet med Patel och Prasad (2013) undersöka höjningar i konsultarvoden 

istället för revisionsarvoden som ett sätt att kompensera den initiala sänkningen. Vi väljer 

konsultarvoden eftersom forskning (Patel & Prasad, 2013) har visat indikationer på att 

revisionsfirmor använder sig av denna alternativa metod för att återfå den initiala förlusten. 

För att undersöka höjningar kommer vi använda oss av konsultarvoden för två år efter en 

sänkning av revisionsarvode. Vi väljer att jämföra med två år då tidigare forskning (Simon & 

Francis, 1988; Turpen, 1990) har visat att höjningen sker gradvis de efterföljande 

uppdragsåren. Det närmsta året efter en initial sänkning har alltså inte visat några påtagliga 

höjningar i tidigare forskning utan det är en höjning som sker gradvis. Forskning har visat att 

ju längre in i perioden av uppdraget revisionsfirman är desto större höjning syns från det 

initiala revisionsarvodet. För att inte tappa alltför många observationer har vi valt att begränsa 

undersökningsspannet till det andra året efter en sänkning i revisionsarvodet då en användning 

av senare år hade inneburit ett för stort bortfall i observationer. 

3.2.2 Indirekt och direkt konkurrens 

Vi har valt att göra separata prövningar av dels revisorsval och dels revisionsfirmabyte på 

grund av de olika former av konkurrens som revisionsfirmorna står inför. 

 

Vid revisorsval förekommer en indirekt konkurrens. Enligt teorin om low-balling har den 

sittande firman ett konkurrensövertag i form av kunskap kring företaget och dess verksamhet, 
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utöver detta uppkommer det ökade kostnader för företaget om det skulle vilja byta 

revisionsfirma. Konkurrensövertaget och de ökade kostnaderna för företaget gör att offerter 

med arvoden under normala nivåer kan presenteras för företaget men på grund av det 

konkurrensövertag som den sittande revisionsfirman har finns en risk/chans att dessa kommer 

att nekas. Low-balling kan alltså förekomma i offerter utan att dessa blir synliga i faktiska 

revisionsarvoden och därmed faktiska redovisningar. Ett arvode som signalerar low-balling 

kommer alltså förmodligen endast förekomma i de fall då den sittande firman känner sig så 

pass hotade av andra revisionsfirmor på marknaden att de sänker sitt pris ytterligare eller där 

en ny revisionsfirma lyckas få gehör för en offert med sänkt arvode hos företaget. En sådan 

offert måste dels kompensera för den kunskap den sittande revisionsfirman har och den 

kostnad det innebär för företaget att byta revisionsfirma. 

 

Vid revisionsfirmabyte förekommer direkt konkurrens. Där det har skett ett byte kommer ett 

nytt anbud på revisionsarvode bli tydligt i redovisningen av företaget. Om low-balling 

förekommer så kommer det också synas i faktiska siffror. 

 

Det är intressant att mäta båda former av konkurrens då resultat som indikerar indirekt 

konkurrens skulle tyda på att konkurrenssituationen på den svenska marknaden är högst 

påtaglig. Ett sådant resultat skulle tyda på att även den sittande firman använder sig av priset 

som ett konkurrensinstrument. 

3.2.3 Bortfall 

Metoden vi använder innebär att uppskattningen av normalvärdet på ett revisionsarvode 

utformas med hjälp av föregående års arvode. På grund av uppskattningen tas observationer 

för det första observerade året för respektive företag bort. Observationerna tas bort eftersom 

vi inte har något föregående år att jämföra revisionsarvodet med det första observerade året. 

Samma jämförelseproblem uppstår i situationer där val eller byte har skett två år i rad. Risken 

finns då att arvodet vid det första valet/bytet är sänkt under normala värden och därmed finns 

det inget att jämföra arvodet vid det andra bytet med. Ett bortfall sker därmed för situationer 

där val eller byte har skett två år i rad, det andra året av val/byte försvinner på grund av 

jämförelsesvårigheterna. 

 

Revisionsfirmabyte som skett 2001/2002 från Arthur Andersen till Deloitte klassas som icke-

byte då Deloitte tog över Arthur Andersens verksamhet 2002 (Chaney & Philipich, 2002). 

Eftersom detta var en verksamhetsöverföring anser vi att det inte skett något faktiskt 

firmabyte eller val från Arthur Andersen till Deloitte. Därmed klassar vi inte 

verksamhetsöverföringen som ett byte. Dock klassas det inte som ett bortfall utan ses endast 

som ett ”icke-byte”. 

 

För hypotes 2 används observationer som påvisar en initial sänkning i revisionsarvodet. Av 

dessa sker det i hypotes 2 ytterligare ett bortfall av observationer där sänkningen i 

revisionsarvodet har skett det sista eller nästsista året. Bortfallet av sista och nästsista året görs 

eftersom vi använder konsultarvodet för det andra året efter en initial sänkning i 

revisionsarvodet och det sista och nästsista året därmed saknar data för konsultarvoden. 
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Totalt antal observationer 2671 

Bortfall för första året - 400 

Slutligt antal observationer 2271 

  

Antal observationer av revisorsval 475 

Antal observationer av firmabyte 121 
Tabell 1: bortfall för båda hypoteser samt utgångsläget av antal observationer av revisorsval och firmabyte. 

 

Bortfall hypotes 1 

 

Observationer av revisorsval 475 

Bortfall för val två år i rad - 2 

Slutligt antal observationer 473 
Tabell 2: bortfall för hypotes 1 (inget bortfall sker för firmabyten). 

 

Bortfall hypotes 2  

 Revisorsval Firmabyten 

Observationer med initialt sänkta 

revisionsarvoden 

183 48 

Bortfall för sänkning sista/nästsista året - 41 - 6 

Bortfall för val/byte för nära i tid - 2 - 1 

Slutligt antal observationer 140 41 
Tabell 3: bortfall för hypotes 2, uppdelat i revisorsval och firmabyten 

3.3 Statistisk metod 

Vi använder t-test för att undersöka våra hypoteser. T-testen kräver en normalfördelad 

population, det vill säga att fördelningen kring populationens medelvärde ska vara 

symmetrisk. Enligt centrala gränsvärdessatsen kan vi anta att populationen är normalfördelad 

då antalet observationer överstiger 30 stycken (Saunders et al., 2009, s. 457). Resultatet av 

förändringar i revisionsarvoden kommer att presenteras i procentuella siffror. För 

revisionsarvodet presenteras förändringen, som tidigare beskrivet, relaterat till efterföljande år 

efter revisorsvalår eller det år då firmabyte skett. Även konsultarvodet presenteras i 

procentuella siffror, där konsultarvodet för varje år relateras till den totala revisorskostnaden 

som företaget redovisat det berörda året. Förändringen i konsultarvodet är summan av det 

procentuella konsultarvodet i förhållande till den totala revisorskostnaden för observationsåret 

subtraherat med det procentuella konsultarvodet i förhållande till den totala revisorskostnaden 

för valår + 2 år.  

3.4 Statistiskt test - Hypotes 1 

Hypotes 1: Revisionsarvoden minskar i samband med revisorsval och revisionsfirmabyten. 

 

Hypotesen testas genom ett ensidigt t-test. T-testet visar medelvärdesförändringen i 

revisionsarvoden vid revisorsval och firmabyten. I t-testet testar vi om medelvärdet av 

förändringar i revisionsarvodet avviker från noll. Ett medelvärde som avviker nedåt från noll, 

det vill säga ett negativt medelvärde ger indikationer på att vi kan förkasta nollhypotesen. T-

testet ger oss ett konfidensintervall inom vilket 95 procent av våra observationer ligger. 

Signifikansen används vidare för att bedöma om det framtagna medelvärdet verkligen 

representerar den population som vi undersöker.  
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3.5 Statistiskt test - Hypotes 2 

Hypotes 2: Konsultarvoden ökar om revisionsarvoden sänks i samband med revisorsval och 

revisionsfirmabyten 

 

För att testa hypotes 2 använder vi ett t-test i likhet med hypotes 1. För att testa teorin om 

low-balling med efterföljande ökande konsultarvoden använder vi observationer vid 

revisorsval och firmabyten där det har skett en sänkning av revisionsarvodet. Vi undersöker 

den procentuella förändringen i konsultarvoden i relation till det totala arvodet till firman för 

både revisionstjänster och konsulttjänster. Förändringen mäts från det året då sänkningen i 

revisionsarvodet skett till det andra året efter sänkningen. 

 

T-testet visar den genomsnittliga förändringen i konsultarvoden och inom vilket intervall den 

ligger. Ett resultat som visar på en genomsnittlig ökning i konsultarvoden innebär att vi kan 

förkasta nollhypotesen. 

3.6 Robusttester - Hypotes 1 

Tidigare forskning har visat att det finns flera faktorer som kan påverka utformningen av 

revisionsarvodet. På grund av detta har vi valt att utföra robusttester för faktorer som 

forskningen visat vara särskilt viktiga i utformningen av revisionsarvodet. 

3.6.1 Företagsstorlek 

I tidigare studier av low-balling har forskare även tagit hänsyn till andra faktorer som kan 

påverka revisionsarvodet utöver den konkurrens som finns på marknaden. Tidigare forskning 

kring revisionsarvodens utformning har visat att klientens storlek är den mest avgörande 

faktorn för revisionsarvodets storlek (Firth, 1997). Ju större ett företag är desto mer 

revisionstjänster krävs (Palmrose, 1986). Eftersom vi mäter förändringar i revisionsarvoden 

från år till år tyder forskningen kring revisionsarvoden på att vi även bör ta hänsyn till 

förändringar i storlek som sker i företagen då dessa i hög grad påverkar revisionsarvodet. För 

att kontrollera för förändringar i storlek har vi valt att sortera revisorsval och 

firmabytessituationer efter hur stor förändringen i företagets storlek har varit. Patel och Prasad 

(2013) har i sin studie använt totala tillgångar som mått på storlek, vi använder oss även av 

totala tillgångar som mått på storlek och mäter därmed den procentuella förändringen i 

företagets totala tillgångar för revisorsval och firmabyten. 

 

Kontrollen sker genom att vi delar upp revisorsval och firmabyten i kvartiler efter 

förändringen i företagsstorlek. Indelningen sker enligt följande: 

 Förändringar i totala tillgångar 

Kvartil 1 ≥ + 50 % 

Kvartil 2 + 0-50 % 

Kvartil 3 - 0-50 % 

Kvartil 4 - 50-100 % 
Tabell 4: Kvartilindelning efter förändring i totala tillgångar. Revisorsval och firmabyten som sker när 

storleksförändringar hos företaget har varit 50 % eller högre hamnar i kvartil 1, revisorsval och firmabyten som 

sker när storleksförändringar hos företaget har varit mellan 0-50 % hamnar i kvartil 2 o.s.v.  
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Baserat på forskningen om revisionsarvoden borde en förändring i totala tillgångar även 

generera en liknande förändring i revisionsarvodet (Palmrose, 1986). Vi har valt att dela upp 

revisorsvalen och firmabyten i kvartiler kan vi se om de båda förändringarna följer ett 

liknande mönster eller skiljer sig från varandra. Ett resultat som påvisar att förändringarna i 

revisionsarvoden är mindre än förändringarna i totala tillgångar tyder på att revisionsfirman 

inte kostnadsför företaget för revisionen i den utsträckning som revisionen kräver och tyder 

således på low-balling. Valet att dela upp observationerna i dessa fyra kvartiler kan leda till 

att resultatet kan bli svårt att tolka då varje kvartil är relativt bred. Vi har dock kontrollerat för 

möjligheten att göra snävare indelningar, men då blir antalet observationer i var 

fördelningsgrupp allt för få. Detta skulle leda till ett allt för svagt resultat för att kunna 

användas i undersökningen.  

3.6.2 Generella förändringar i revisionsarvoden 

Marknadsförutsättningar påverkar även arvodesutformningen. Som tidigare nämnt i 

inledningen ligger Sverige generellt sett på en lägre nivå i revisionsarvode gentemot andra 

länder. Olika marknader utvecklas på olika sätt varpå den generella förändringen i 

revisionsarvoden på den svenska marknaden blir intressant att undersöka. Genom en 

undersökning av samtliga observationer tar vi hänsyn till att förändringar som sker i 

revisionsarvoden kan bero på att marknaden förändras. 

 

För att kontrollera för marknadsförändringar använder vi ett t-test för medelvärdesskillnaden 

mellan val och icke-val samt byte och icke-byte. Genom t-testet tar vi reda på om 

medelvärdena för revisorsval/firmabyte och icke-val/icke-byte skiljer sig signifikant från 

varandra. Medelvärden som visar att förändringen i revisionsarvoden skiljer sig från varandra 

och att förändringen i revisionsarvoden är lägre i situationer av revisorsval/firmabyten skulle 

tyda på att situationer av revisorsval/firmabyte inte följer marknadstrenden av 

revisionsarvoden. Det vill säga att det sker sänkningar i revisionsarvoden vid 

revisorsval/firmabyten på ett sätt som det inte gör i icke-val-/icke-bytessituationer. 

3.6.3 IFRS 

Från den 1 januari 2005 gäller IFRS i Europeiska länder (European Commission, 2014). 

Forskning har visat att införseln av IFRS lett till en ökning i revisionsarvoden på grund av en 

ökad komplexitet i utförandet av revisionen (Jeong-Bon et al, 2012). Jeong-Bon et al. (2012) 

menar att revisionsarvodet kan öka särskilt mycket det initiala året av införandet eftersom det 

tar tid och ansträngning av revisorerna att lära sig de nya reglerna. På grund av detta har vi 

valt att ta bort observationer för år 2005, d.v.s. det år då IFRS infördes. Genom att ta bort år 

2005 mildrar vi risken att en ökning i revisionsarvodet på grund av IFRS snedvrider resultatet. 

 Revisorsval Firmabyten 

Totalt antal val/byten 475 121 

Bortfall för val/byten för nära i tid - 2  - 

Bortfall för val/byte år 2005 - 25 - 11 

Slutligt antal observationer 448 110 
Tabell 5: Bortfall vid robusttest för IFRS uppdelat efter revisorsval och firmabyten. 



16 
 

3.7 Robusttest hypotes 2 

Robusttesterna som görs för hypotes 1 blir inte aktuella för hypotes 2. 

 

Storleksfaktorn som påverkar revisionsarvodet borde på liknande sätt påverka konsultarvodet 

men eftersom vi jämför skillnaden mellan den procentuella andelen konsultarvode av det 

totala arvodet för valåret med den procentuella andelen två år senare blir storleksfaktorn 

irrelevant. Vi tar alltså hänsyn till storleken genom att jämföra den procentuella andelen 

konsultarvode av det totala arvodet. 

 

Marknadstestet blir också irrelevant i och med att den teori som presenteras visar att det inte 

går att dra några direkta slutsatser om att oberoendet påverkas i situationer där 

revisionsarvodet inte har sänkts initialt eftersom det då inte handlar om “foot-in-the-door”-

tekniken och opportunism. 

 

Bortfall för observationer år 2005 för införandet av IFRS görs inte heller för hypotes 2. 

Eftersom revisionssvårigheterna ökar i samband med IFRS borde svårigheter med anpassning 

inom bokföring för företagen rimligtvis öka. Anpassning bör därmed kräva liknande ökningar 

i konsultarvoden från revisorerna. Detta antagande görs i samband med att undersökningen 

även blir irrelevant om bortfall för 2005 görs då alltför många observationer försvinner för att 

få ett signifikant resultat.  

 

För att ändå testa teorin ytterligare har vi valt att göra ett t-test för valår + tre år. Visserligen 

innebär detta test att många av våra observationer försvinner och att vi därmed äventyrar 

styrkan i testet. Dock anser vi att testet kan ge vidare indikationer på om ökningar av 

konsultarvoden förekommer vid sänkta initiala revisionsarvoden då tidigare forskning visar på 

att ökningen sker successivt över åren. 

 

 Revisorsval Firmabyten 

Totalt antal val/byten med initial sänkning 

i revisionsarvode 

140 41 

Bortfall för val/byten tredje sista året - 32  - 9 

Bortfall för val/byte för nära i tid - 2 - 1 

Slutligt antal observationer 106 31 
Tabell 6: Bortfall för t-test av konsultarvodenas höjning tre år efter revisorsval och firmabyte. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Minskar revisionsarvoden i samband med revisorsval och 

revisionsfirmabyten? 

Revisorsval/ 

firmabyte 

Antal 

observationer 

t-värde Medelvärde av 

förändring i 

revisionsarvode 

95 % 

Konfidensintervall 

Nedre Övre 

Revisorsval 473 3,63 0,1*** 0,05 0,15 

Firmabyte 121 2,3 0,21* 0,03 0,4 
Tabell 7: T-test av förändringar i revisionsarvode vid revisorsval och firmabyten.  

 

För att testa hypotes 1 har vi valt att genomföra en t-analys av de observationer där 

revisorsval och revisionsfirmabyte förekommit. Testet görs på förändringen i 

revisionsarvodet. Genom att på detta sätt undersöka om medelvärdet av förändringen i 

revisionsarvodet får vi svar på hypotes 1 och fastställer om vi kan förkasta nollhypotesen eller 

inte. 

 

Medelvärdet som vi fått fram är en summering av samtliga observationers förändringar 

dividerat med antal observationer. P-värdet i dessa test beskriver den risk (typ 1-fel) som 

föreligger att vi felaktigt förkastar nollhypotesen utifrån vårt resultat. Ett medelvärde som är 

negativt talar för att nollhypotesen inte stämmer. Dessutom krävs en hög signifikans (ett lågt 

p-värde) för att vi ska kunna fatta ett beslut om nollhypotesen är korrekt eller inte. 

 

Resultatet visar att vid revisorsval så sker en generell höjning av revisionsarvoden med i 

genomsnitt 10 procent. T-testet visar en hög signifikans, ett p-värde som är lägre än 0.001, 

vilket betyder att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Beträffande de observationer där det 

skett ett firmabyte visar resultaten på ett liknande scenario. T-testen visar en större ökning i 

revisionsarvoden de år då firmabyten skett i jämförelse med revisorsval. Den genomsnittliga 

ökningen vid firmabyten är 21 procent och även detta test ger oss ett lågt p-värde 0.046 

procent. 

 

Båda testen visar på att revisorsarvodena ökar de år då endera ett revisorsval eller ett 

firmabyte skett. När det gäller revisorsval kan vi med 99.9 procents säkerhet säga att vi inte 

kan förkasta nollhypotesen. Vid firmabyte blir resultatet det samma om än på en 5-procentig 

signifikansnivå, vi får acceptera att vi inte kan förkasta nollhypotesen. 

 

Baserat på konfidensintervallen kan vi även se att observationerna med 95 procent säkerhet 

ligger inom ett spann där revisionsarvodet höjs. Vid revisorvalen ligger observationerna på en 

ökning av 5-15 procent och vid firmabyten ligger observationerna på en ökning mellan 3-40 

procent. Konfidensintervallen ger ytterligare indikationer på att vi inte kan förkasta 

nollhypotesen utan att det generellt sker en ökning av revisionsarvoden vid revisorsval och 

firmabyten. 
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Att resultatet pekar på en generell ökning snarare än en sänkning som vi förutspådde enligt 

teorin om low-balling kan bero på att priset för ett revisionsuppdrag på den svenska 

marknaden inte är lika viktigt som på de marknader som tidigare undersökts av andra 

forskare. Den generella synen på den svenska revisionsmarknaden är att vi har låga 

revisionsarvoden. Om så är fallet torde priset inte ha lika stor betydelse för respektive företag 

vilket skulle kunna rendera i en mindre konkurrensutsatt marknad där priset inte blir ett 

styrande verktyg.  

4.2 Robusttest 

Resultatet av de statistiska testerna talar emot vår alternativhypotes och tidigare forskning om 

low-balling. För att testa och styrka vårt resultat och även styrka det gentemot annan 

forskning kring low-balling har vi valt att genomföra robusttester där andra variabler som kan 

påverka revisionsarvodet inkluderas. 

4.2.1 Robusttest – Företagsstorlek 

 

Ökning/minskning i 

totala tillgångar 

Revisorsval/ 

Firmabyte 

Antal 

observationer 

t-värde Medelvärde 

(förändring i 

revisions-

arvode) 

Kvartil 1: ≥+ 50 % Revisorsval 39 2,2 + 58,9 % 

Firmabyte 14 2,3 + 61,3 % 

Kvartil 2: + 0-50 % Revisorsval 267 3,9 + 8,8 % 

Firmabyte 70 1,8 + 11,5 % 

Kvartil 3: - 0-50 % Revisorsval 164 0,4 + 1,1 % 

Firmabyte 37 1 + 25 % 

Kvartil 4: - 50-100 % Revisorsval 3 -4,3 -28, 9 % 

Firmabyte 0 - - 
Tabell 8: T-test för förändringar i revisionsarvode vid revisorsval och firmabyten uppdelat i kvartiler efter 

förändringar i totala tillgångar.  

 

Tidigare forskning har visat att företagsstorlek har en stor inverkan på revisionsarvoden. Då vi 

ämnar undersöka förändringar över tid, från ett år till ett annat, blir även förändringar i storlek 

relevant för vår studie. Storleksförändringen är en variabel som kan påverka revisionsarvodet 

och därmed resultatet. På grund av detta har vi valt att skapa en kontrollvariabel för 

förändringar i storlek. I ovan presenterade t-tester har vi delat upp observationerna i kvartiler 

efter procentuellt förändring i storlek (mätt i totala tillgångar). Då revisionsarvodet är starkt 

knutet till företagets storlek bör en ökning i tillgångarna även spegla sig i liknande 

utsträckning i revisionsarvodet. Om det går att påvisa att revisorsarvodet ökar mindre än 

ökningen i totala tillgångar/minskar mer än minskningen i totala tillgångar kan det ge stöd för 

vår alternativhypotes. 

 

Vi har valt att dela in observationerna i fyra kvartiler, fördelade utifrån förändringar i 

företagets totala tillgångar från år till år. I varje kvartil utförde vi separata t-test för både 

revisorsval och firmabyte. Det resultat som dessa undersökningar visar är att i kvartil 1 där det 

skett en ökning av tillgångarna med mer än 50 procent ser vi även de högsta höjningarna i 
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revisionsarvodena mellan 50-60 procent i genomsnittlig höjning. Detta gäller för både 

revisorsval och för firmabyte. Ökningen i revisionsarvode är inte helt i enlighet med ökningen 

i totala tillgångar. Ökningen i revisionsarvode ligger relativt lågt i jämförelse med hela 

kvartilen vilket kan tyda på low-balling. Resultaten i kvartil 1 ger oss ett p-värde på 0,07 och 

0,08 vilket ger indikationer på att höjningarna i revisionsarvodena ligger på 50-60 % men har 

inte tillräcklig signifikans för att vi ska kunna säkerställa resultatet. 

 

I kvartil 2 ser vi en snitthöjning i revisionsarvodena för revisorsval med ca 9 procent med en 

hög signifikansnivå. Då denna kvartil innehåller observationer som har haft en ökning i totala 

tillgångar med upp till 50 procent kan detta resultat tyda på att revisionsarvodet inte helt 

speglar den relativa ökningen i totala tillgångar det berörda året. Medelvärdet för firmabyten i 

kvartil 2 visar på en ökning med ca 11 procent men signifikansnivån är för låg för att vi ska 

kunna använda detta resultat i vår undersökning. 

 

I kvartil 3 och 4 har vi observationer med en sänkning i totala tillgångar de aktuella åren 

(kvartil 4 saknas för firmabyten då det inte skett några sänkningar i totala tillgångar som 

överstiger 50 procent vid ett firmabyte för det observationer vi har). Enligt forskningen om 

revisionsarvoden bör en minskning i företagsstorlek även leda till en sänkning av 

revisionsarvodet. Om arvodet sänks i högre utsträckning relaterat till den relativa sänkning av 

totala tillgångar kan det vara ett tecken på att revisionsarvodet sänkts som en effekt att 

konkurrens. Resultatet visar dock det motsatta, revisionsarvodet ökar trots att förändringen i 

totala tillgångar minskar. Beträffande firmabyte ser vi en generell höjning i kvartil 3 med 24 

procent och för revisorsval ser vi en generell höjning med 1 procent. Dessa båda resultat har 

dock en för låg grad av signifikans för att dra några slutsatser utifrån. I kvartil 4 saknar vi 

underlag vid analys av firmabyte då det inte skett något firmabyte relaterat till minskning av 

totala tillgångar med mer än 50 procent. Det har dock skett tre revisorsval där företaget även 

har minskat tillgångarna med mer än 50 procent. Vi ser i kvartil 3 för revisorsval en sänkning 

i revisorsarvodet men relaterat till förändringen i totala tillgångar är den mindre, endast ca 29 

procent. På grund av det är så få observationer kan vi dock inte dra några slutsatser utifrån 

detta resultat. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att revisionsarvodet generellt sett ökar det år då endera 

revisorsval/firmabyte skett. Efter att ha kontrollerat för storlek syns fortfarande generella 

ökningar i revisionsarvodet. Ett resultat som påvisat att höjningen i tillgångar varit högre än 

höjningen i revisionsarvodet skulle kunna tyda på att revisionsarvodet inte höjts så mycket 

som det “borde” höjas enligt forskningen om revisionsarvoden. I kvartil 1 och 2 ser vi en 

tendens till att revisionsarvodet i samband med revisorsval och firmabyte inte ökat i samma 

utsträckning som det spann ökningen i totala tillgångar innefattar. Detta skulle kunna tyda på 

att teorin om low-balling förekommer. Men då det enbart är två av testerna, båda med alltför 

högt p-värde, som ger indikationer som talar för vår alternativhypotes kan vi inte dra en 

generell slutledning utifrån testet. Vi finner i denna del av undersökningen inget fog för att 

ändra vårt tidigare resultat om nollhypotesen.  
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Revisorsarvodet är konstant eller ökar i samband med revisorsval och/eller firmabyte. Efter att 

ha kontrollerat för förändringar i storlek kan vi alltså fortfarande inte se något som talar för 

hypotesen om att low-balling förekommer på den svenska marknaden. 

4.2.2 Robusttest – Marknad 

Robusttestet för marknaden utförs för att undersöka hur förändringen av revisionsarvoden sett 

ut generellt och jämföra denna med förändringen i revisionsarvoden vid revisorsval och 

firmabyten. För att kontrollera för den generella förändringen valde vi att genomför t-test med 

två variabler, dels för revisorsval/firmabyte och dels för resterande år. Vi benämner testet som 

ett “marknadstest” då vi undersöker hur revisionsarvodena har förändrats under perioden 

mellan 2002-2010 för alla observationer (första året försvinner på samma sätt som tidigare 

eftersom det inte finns något föregående år att jämföra med). Vi undersöker alltså om 

perioderna av “icke-val” och “icke-byte” följer samma mönster som vi har sett i situationerna 

av revisorsval och firmabyte av generella höjningar i revisionsarvoden. 

 

Revisorsval och 

icke-val 

Antal 

observationer 

t-värde Medelvärde Standard-avvikelse 

Revisorsval 473 
-1,1 

0,1 0,6 

Icke-val 1796 0,14 0,73 
Tabell 9: T-test med jämförelse av revisorsval mot icke-val. Kontroll för att se om medelvärdet av förändringen i 

revisionsarvode vid revisorsval skiljer sig från medelvärdet av förändringen i revisionsarvode vid icke-val. 

För samtliga observationer av revisorsval relaterat till övriga observationer av icke revisorsval 

kan vi påvisa en större ökning i revisionsarvodet de år då icke revisionsval förekommer, ca 14 

procent relaterat till ca 10 procent de år då revisionsval förekommer. Testet gav dock en 

alltför högt p-värde (0,29) för att vi ska kunna dra en slutsats om att revisionsarvodet generellt 

sett ökar mer för observationer av "icke-val" än för observationer av revisorsval. 

 

Firmabyte och 

icke-byte 

Antal 

observationer 

t-värde Medelvärde Standard-avvikelse 

Firmabyte 121 
0,9 

0,21 1,02 

Icke-byte 2150 0,13 0,68 
Tabell 10: T-test med jämförelse av firmabyte mot icke-byte. Kontroll för att se om medelvärdet av förändringen 

i revisionsarvode vid firmabyte skiljer sig från medelvärdet av förändringen i revisionsarvode vid icke-byte. 

Vid testet av observationer där firmabyte skett relaterat till observationer då inget firmabyte 

skett visade det sig att revisionsarvodet generellt sett ökat mer i samband med firmabyten. 

Observationer med firmabyten har en snittökning i revisionsarvodet på cirka 21 procent 

medan revisionsarvodet i de övriga observationer ökade med 10,5 procent. Detta resultat har 

även det dock ett för högt p-värde 0,35 för att kunna användas i vår undersökning. 

 

Summerar vi ihop resultatet av relationen mellan revisorsvalår/firmabyten och övriga 

observationer kan vi inte med tillräcklig säkerhet förkasta nollhypotesen trots att det finns 

indikationer på att revisionsarvodet vid revisorsval generellt sett ökat mindre dessa år än 

övriga år. 
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Resultatet visar på generella höjningar i revisionsarvodet för samtliga observationer. En 

möjlig förklaring till höjningarna kan vara naturliga orsaker såsom inflation. Inflationstakten i 

Sverige mellan åren 2001-2010 har legat runt två procent (SCB, 2014), vilket betyder att 

priset på revisionstjänster generellt sett borde ha ökat. Dock ser vi i resultatet betydligt högre 

ökningar i prisnivån för revisionsarvodena vilket betyder att prishöjningarna förmodligen inte 

helt kan förklaras av en ökande prisnivå till följd av inflation. Det vi dock kan se utifrån 

tidigare undersökningar gjorda av SCB (2003) är att Sverige generellt sett har haft lägre priser 

på revisionstjänster än andra länder. En förklaring till höjningarna i revisionsarvoden skulle 

kunna vara att prisbilden i Sverige börjar stiga till andra länders nivå allteftersom 

redovisningsregler (exempelvis i forma av IFRS) blir mer interagerade. När 

redovisningsreglerna blir lika i alla EU-länder skapas större möjligheter för revisionsbyråerna 

att arbeta över landsgränser eftersom kostnaderna för att skapa sig kunskap om andra länders 

redovisningssystem minskar. 

 

4.2.3 Robusttest – IFRS 

Revisorsval/Firmabyte Antal observationer Medel-

värde 

Standard-avvikelse 

Revisorsval 448 0,1*** 0,61 

Firmabyte 110 0,21 1,05 
Tabell 11: T-test för förändringar i revisionsarvodet vid revisorsval och firmabyten med bortfall för året då IFRS 

infördes, 2005.  

 

En annan viktig faktor som vi anser kan påverka resultatet och därigenom även validiteten är 

att det under 2005 lagstadgades att registrerade bolagskoncerner måste använda sig av en ny 

standard, IFRS. För att eliminera felresultat som baserats på ökade arvoden orsakade av 

implementering av IFRS standarder har vi val att exkludera observationer år 2005 och utföra 

nya t-test för både revisorsval och firmabyten. 

 

Resultatet efter bortfall av 2005 års observationer visar att vid revisorsval skedde en generell 

höjning av arvodet med 10 procent. Vi ser i likhet med det första ursprungliga testet att vi har 

ett lågt p-värde på 0,001 procent vilket ger oss ett starkt resultat med liten risk för att felaktigt 

förkasta nollhypotesen. Observationer med registrerade firmabyten ger oss även dessa ett 

relativt lågt p-värde på 0,08, och visar en generell höjning med 21 procent av 

revisionsarvoden de specifika åren. 

 

Summerar vi ihop robusttestet med bortfall för 2005 då IFRS infördes detta år, ser vi 

generella höjningar i revisionsarvodet för både revisorsval och firmabyten vilket styrker vårt 

tidigare ställningstagande att nollhypotesen stämmer och inte bör förkastas. 

4.2.4 Sammanfattning – Hypotes 1 

Sammanfattningsvis visar resultaten från de olika t-testen på en generell höjning av 

revisionsarvoden vid revisionsval och firmabyten, även efter kontrollen för 

storleksförändringar, relaterat till övriga observationer, samt bortfall för det år då IFRS 
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infördes. Vi kan därmed fastställa att vår undersökning av nollhypotesen ger ett motsatt 

resultat mot det som var förväntat utifrån forskningen kring low-balling. 

 

Utifrån de tester vi gjorde för revisorsval och icke-val samt firmabyte och icke-byte kan vi 

dock se att ökningarna i revisionsarvoden har varit vanliga även i situationer där det inte skett 

revisorsval eller firmabyte. I storleksundersökningen visade kvartil 1 och 2 indikationer på en 

högre höjning i totala tillgångar än revisionsarvoden vilket kan tyda på low-balling. Vi kan 

dock att inte förkasta nollhypotesen eftersom p-värdet är alltför högt.  

 

4.3 Hypotes 2 

Revisorsval/ 

firmabyte 

Antal 

observationer 

t-värde Medelvärde av 

förändring i 

konsultarvode 

95 % 

Konfidensintervall 

Nedre Övre 

Revisorsval 140 -0,55 -0,01 -0,04 0,02 

Firmabyte 41 -0,79 -0,02 -0,08 0,04 
Tabell 12: T-test av förändringar i konsultarvode vid revisorsval och firmabyten.  

 

Teorin om low-balling innebär att revisorsarvodet sänks för att få ett revisionskontrakt. Den 

eventuella förlusten kompenseras av andra intäkter de efterföljande åren av kontraktstiden. 

Trots att vi inte i det initiala hypotestestet kunnat påvisa förekomsten av sänkta arvoden i 

samband med revisorsval eller firmabyten testar vi dock förekomsten av ökade 

konsultarvoden två år för observationer med initialt sänkt revisionsarvode som en del i low-

balling teorin. Förutsättningen för testet är att det skett en sänkning i arvodet det år då endera 

revisorsval eller firmabyte skett. Genom att testa om förändringen i konsultarvodet efter en 

initial sänkning i revisionsarvodet skiljer sig från noll testar vi nollypotesen. 

 

T-testet visar att det i samband med observationer där det skett en initial sänkning av 

revisionsarvodet, sker en genomsnittlig sänkning av konsultarvodet två år senare med ca 1 

procent. Dock uppvisade detta test en alltför låg signifikans för att kunna användas. Liknande 

resultat gick att påvisa beträffande de observationer där revisionsarvodet hade sänkts initialt i 

samband med firmabyten. Båda testen gav för höga p-värden för att kunna användas. 

Intressant är dock att påpeka att testerna visar på generell sänkning till skillnad mot vad teorin 

om low-balling påvisar.   

4.3.1 T-test för förändring i konsultarvoden valår + 3 år 

 

Revisorsval/ 

firmabyte 

Antal 

observationer 

t-värde Medelvärde av 

förändring i 

konsultarvode 

95 % 

Konfidensintervall 

Nedre Övre 

Revisorsval 106 -1,46 -0,03 -0,07 0,01 

Firmabyte 31 -1,07 -0,04 -0,11 0,04 
Tabell 13: T-test av förändringar i konsultarvode vid revisorsval och firmabyten.. 
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Tidigare forskning kring low-balling visar att “quasi-rents” oftast hämtas igen i senare delen 

av kontraktstiden (Patel & Prasad, 2013). Resultatet av undersökningen av konsultarvodets 

förändring 3 år efter revisorsval/firmabyte inkluderar färre observationer än testet av 

förändringen efter 2 år och ger därför en sämre styrka för att svara på vår hypotes. Vi anser 

dock att det kan visa på en trend mot att konsultarvodena successivt ökar eller minskar ju 

längre kontraktstiden löper. 

 

Resultatet av testen visar en generell sänkning av konsultarvodet tre år efter revisorsval med 

nästan 3 procent. Konfidensintervallet inom vilka våra observationer finns, visar även det på 

att både den övre gränsen och den lägre gränsen sänks vilket indikerar på att observationernas 

konsultarvoden sjunkit än mer än efter enbart 2 år. För firmabyten visar resultatet på en 

liknande trend. Den genomsnittliga förändringen i konsultarvodet 3 år efter ett firmabytesår är 

en sänkning med ca 4 procent om man jämför med endast 2,5 procents sänkning i 

konsultarvodet efter 2 år. Även konfidensintervallet följer samma mönster, lägre värden än de 

som uppvisats efter bara 2 år. P-värdet är dock högt i båda dessa test. De främsta 

anledningarna till det höga p-värdet bör vara att det finns för få observationer samt att de 

observationer som nu undersöks har väldigt stora spridningar i förändringen i konsultarvoden. 

 

Vi kan se indikationer till en trend som ej talar för teorin om low-balling, utan att 

konsultarvodena tenderar att sänkas än mer om vi jämför med senare år i kontraktstiden. För 

att med säkerhet säga att så är fallet krävs dock ett större antal observationer samt flera år att 

jämföra med efter att den initiala sänkningen i revisionsarvodet skett. 

4.4 Sammanfattning Hypotes 2 

Båda testen uppvisar alltför höga p-värden för att med säkerhet kunna svara på vår 

forskningshypotes om att det går att påvisa en ökning av konsultarvoden som en följd av ett 

sänkt revisionsarvode. Genom att analysera medelvärden av observationernas förändringar i 

konsultarvoden har vi dock kunnat skönja att konsultarvodet minskar 2 år efter det skett 

endera ett revisorsval alternativt ett firmabyte. Enligt teorin om low-balling sker ökningen i 

konsultarvoden eller revisionsarvoden oftast senare i kontraktsperioden. Vi undersökte detta 

genom att inkludera ännu ett år, dvs 3 år efter det att det initiala revisionsarvodet sänkts i 

samband med revisorsval eller firmabyte. Även detta test visar en, om än marginellt, ännu 

större sänkning i konsultarvodet. Det vi kommit fram till är, att trenden pekar åt att 

konsultarvodet inte ökar som ett försök att kompensera kostnaden det medför att sänka ett 

revisionsarvode i samband med revisorval alternativt firmabyte. Med tanke på signifikansen i 

t-testen kan vi dock inte med säkerhet svara på vår hypotes.   

5. Slutsats och framtida forskning 

Resultatet av undersökningen visar att motsatt resultat gentemot det forskningen om low-

balling påvisar. För hypotes 1 visar resultatet av t-testerna en genomsnittlig höjning av 

revisionsarvoden vid revisorsval och firmabyten. Vid revisorsval sker en genomsnittlig 

höjning av revisionsarvodena med ca 10 procent och vid firmabyten sker en genomsnittlig 

höjning av revisionsarvodena med ca 21 procent. Robusttesterna för förändringar i företagens 
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storlek, situationen på marknaden och IFRS införande ger vidare ingen anledning att förkasta 

nollhypotesen utan bekräftar generellt resultatet av basundersökningen, d.v.s. att 

revisionsarvodena generellt sett ökar i samband med revisorsval och firmabyten. Även för 

hypotes 2 ser vi motsatt resultat mot forskningen kring low-balling och ökade konsultarvoden. 

Resultatet för hypotes 2 visar, om än med ett högt p-värde, att konsultarvodena generellt 

sänks efter en initial sänkning i revisionsarvodet.  

 

Teorin om low-balling bygger till stor del på konkurrens. Det initialt sänkta revisionsarvodet 

anses vara en konkurrenstaktik från revisionsfirmornas sida där de sänker arvodet för att 

kunna erhålla klienter och under kommande revisionsperioder höja revisionsarvodet. 

DeAngelo (1981) och Chan (1989) menar båda att en konkurrensutsatt marknad är grunden 

till varför revisionsfirmor använder sig av low-balling. Resultatet av undersökningen av den 

svenska marknaden visar på generella höjningar i revisionsarvodet vid revisorsval och 

firmabyten. Enligt teorin om low-balling tyder resultatet därmed på att den svenska 

revisionsmarknaden är mindre konkurrensutsatt än den amerikanska revisionsmarknaden. 

Vidare studier om hur revisionsbyråer upplever konkurrensen på marknaden skulle kunna 

utveckla denna slutsats och vidare undersöka om de svenska revisionsbyråerna konkurrerar på 

andra sätt än priset på revisionen. Uttalanden från FAR om att priset inte är lika viktigt i 

bestämmandet av revisionsfirma för företag gör vidare studier inom andra konkurrensmetoder 

allt mer intressanta för den svenska marknaden.  

 

Tidigare undersökning från SCB (2003) har även visat att kostnaden för revisionstjänster 

ligger lägre i Sverige än i andra länder vilket kan vara en anledning till att priset inte är lika 

viktigt på den svenska marknaden som på andra marknader. Om priset är en mindre del av 

den totala behållningen i företaget kan det vara lättare för företag att fokusera på innehållet av 

revisionen. På marknader där priset är en större del av den totala behållningen av företaget har 

revisionskostnaderna en större effekt på företaget och därmed kan det vara en viktigare 

förhandlingsdel i kontraktet mellan revisionsfirma och företag. Fortsatta studier om hur 

revisionsarvodets relativa del mot företagets totala behållning kan därför vara intressant att 

utföra för att undersöka om nivån på arvodet spelar in när det kommer till revisionsarvodet 

som konkurrensmedel.  

 

Resultatet av hypotes 2 talar för en marginell sänkning i konsultarvodet för andra och tredje 

året efter en initial sänkning av revisionsarvodet, om än med ett högt p-värde. Resultatet tyder 

på att revisionsfirmorna inte använder sig av “foot-in-the-door”-tekniken och därmed att deras 

oberoende inte äventyras genom opportunistiskt beteende av denna anledning. Eftersom 

resultaten från hypotes 1 gav indikationer på genomsnittliga höjningar i revisionsarvodet vid 

revisorsval och firmabyten var dock ett resultat som inte visade höjningar i konsultarvodena 

nästkommande år väntade. Low-balling-teorin går i två steg, först en initial sänkning och 

sedan efterföljande höjningar för att tjäna quasi-rents. Syns inga tecken på den första delen av 

teorin borde inte heller den andra delen av teorin vara synlig. Intressant vore dock att vidare 

undersöka konsultarvodenas påverkan på revisionsfirmorna, hur viktiga de är som 

inkomstkälla. Speciellt med tanke på de nya reglerna som implementeras med 

revisionspaketet 2016, där konsulttjänster från företagets revisionsfirma begränsas. För att 
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undersöka konsultarvodena vidare kan kvalitativa undersökningar i form av upplevelserna hos 

revisionsfirmorna kring betydelsen av konsulttjänsterna från en klient vara användbara. Även 

kvantitativa undersökningar av hur stor andel konsultarvoden är i förhållande till de totala 

arvodena från revisionsfirman kan göras för att utröna vikten av konsultarvoden. 

 

Resultatet av vår studie breddar resonemangen och diskussionen kring om och när vi bör 

införa det nya revisionspaket som tagits fram av EU. Regelverket handlar bland annat om att 

införa krav på firmarotation som ett verktyg för att stärka revisorernas oberoende. Det vi 

funnit i vår undersökning är att den svenska marknaden inte har den konkurrens som enligt 

low-balling teorin skulle kunna hota oberoendet. Undersökningen har även gett indikationer 

på att det inte sker någon ökning i konsultarvoden vid initialt sänkta revisionsarvoden vilket 

vidare ger skäl att tro att oberoendet inte hotas. Som ett bidrag till diskussionen kring ett 

alltför “familjärt” samarbete mellan revisorsfirma och dess klient ser vi inget behov av att 

reglerna bör införas. Det som införandet av det nya revisionspaketet skulle kunna skapa är 

snarare ökade kostnader för både revisorfirmorna och företagen i samband med firmabyten 

vilket i sin tur eventuellt skulle kunna leda till en mer konkurrensutsatt svensk marknad. 
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