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Sammanfattning 

Titel Publika bolags attityd till revisionsbyråbyte – En attityd-

undersökning med anledning av EU:s krav på obligatorisk 

byrårotation 

Författare  Måns Axelsson och Oscar Landsjö 

Handledare  Torbjörn Tagesson 

Nyckelord Revisionsbyråbyte, Obligatorisk byrårotation, Publika bolag, 

Attitydundersökning, Revisionsbyrå 

Introduktion EU:s nya krav på obligatorisk byrårotation för bolag av all-

mänt intresse kommer medföra fler revisionsbyråbyten. Det 

finns därmed ett behov av att kartlägga vilka faktorer bolag 

finner relevanta vid byte av revisionsbyrå. 

Syfte Syftet med studien är att beskriva och förklara vilka faktorer 

som påverkar publika bolags attityd till byte av revisions-

byrå, i relation till nya krav på obligatorisk byrårotation.  

Metod Studien har en deduktiv ansats innebärande att befintlig teori 

och forskning ligger till grund för uppställda hypoteser. 

Datainsamlingen har skett genom en enkätundersökning, i 

kombination med sekundärdata från årsredovisningar. 

Slutsatser Studien visar att variablerna Rykte, Låg revisionskostnad, 

Faktisk revisionskostnad, Bolagsstorlek, Skuldsättning, 

Relation samt Erfarenhet av byråbyte har signifikanta sam-

band med bolags attityd till revisionsbyråbyte. Dessutom 

visar studien att bolag som är positivt inställda till att byta 

revisionsbyrå också tenderar att vara positivt inställda till 

EU:s krav på obligatorisk byrårotation.   



 

 

Abstract 

Title Listed companies’ attitude towards audit firm change – An 

attitude survey because of the EU’s requirements for 

mandatory audit firm rotation 

Authors  Måns Axelsson and Oscar Landsjö 

Supervisor  Torbjörn Tagesson  

Key words Audit firm change, Mandatory audit firm rotation, Listed 

companies, Attitude survey, Audit firm 

Introduction The EU’s new requirements for mandatory audit firm 

rotation for companies of public interest will lead to more 

audit firm changes. There is thus a need to identify which 

factors companies find relevant when changing audit firm. 

Purpose The purpose of this study is to describe and explain the 

factors that affect listed companies’ attitude towards 

changing audit firm, in relation to new requirements for 

mandatory audit firm rotation. 

Method The study has a deductive approach, meaning that existing 

theory and research are underpinning the hypotheses. The 

data has been collected trough a survey, which has been 

combined with data from the companies’ annual reports. 

Conclusions    The study shows that the variables Reputation, Low auditing 

costs, Actual auditing costs, Company size, Leverage, 

Relationship and Experience from audit firm change has 

significant correlations with the dependent variable. In 

addition, the study shows that companies that’s positive 

towards changing audit firm also tend to be positive towards 

the EU’s requirements for mandatory audit firm rotation.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Guardians of the truth in markets”(Volcker, 2002) 

Så beskrev en gång P.A. Volcker, före detta ordförande för Federal Reserve, revisorers 

roll på den finansiella marknaden. Volcker (2002) vill med detta uttalande belysa att 

revisorers uppdrag är att beakta allmänhetens intresse vid rapportering av finansiell 

information. I Aktiebolagslag (SFS 2005:551, 9 kap. 3§) beskrivs revisorns roll som att 

övervaka och kontrollera finansiell rapportering. Finansiella rapporter ska återge en 

rättvisande bild av företagets resultat och finansiella ställning, och det är revisorns 

uppdrag att uttala sig kring detta (SFS 2005:551, 9 kap. 31§; EU Grönbok, 2010). En 

revision ger rimliga garantier för att den finansiella rapporteringen ger en rättvisande 

bild av företagets finansiella ställning, utan väsentliga felaktigheter (Power, 1999; EU 

Grönbok, 2010). Det är vid en revision centralt att revisorn är oberoende och står utan 

egenintresse i det bolag denne reviderar (DeAngelo, 1981a; Simunic, 1984, Carrington, 

2010). Detta skapar förtroende för revisionen hos investerare och andra intressenter, för 

att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning 

(SFS 2001:883, 20-21§§; Abu Bakar, Abdul Rahman & Abdul Rashid, 2005; EU 

Grönbok, 2010). 

Kring millennieskiftet inträffade flera företagsskandaler som påverkade allmänhetens 

förtroende för revisionsprofessionen negativt (Unerman & O’Dwyer, 2004; Martin, 

2007). Företagsskandaler så som Enron och WorldCom kunde delvis härledas till 

bristande revisionskvalitet, vilket ledde till skepticism mot revisorer och revisionens 

funktion (Benston & Hartgraves, 2002; Healy & Palepu, 2003; Unerman & O’Dwyer, 

2004; Martin, 2007). Som ett led i att förbättra revisionen och rädda dess rykte 

instiftades under år 2002 Sarbanes-Oxley Act i USA (Cunningham, 2006). Sarbanes-

Oxley Act gav striktare regler gällande interna kontroller och begränsade möjligheterna 

för undanhållande av information (Cunningham, 2006; Cohen, Dey & Lys, 2008).  

Företagsskandaler av denna karaktär har inte enbart varit ett problem i USA, även i 

Europa har liknande skandaler uppdagats. Ett exempel på detta är den italienska 
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livsmedelkoncernen Parmalat som ägnade sig åt bedrägerier, och där revisionen visade 

sig vara bristfällig (Affärsvärlden, 2004; Eilifsen et al., 2013). Även i Sverige har 

företagsskandaler inträffat under 2000-talet, om än i mindre skala än Enron, WorldCom 

och Parmalat. Några exempel på fall där revisorns agerande har ifrågasatts är Prosolvia-

härvan, Skandia-affären, HQ-kraschen och i närtid SCA-härvan (SR, 2004; SvD, 2011; 

DI, 2013; DI, 2015). 

I likhet med USA har EU arbetat för att vidta åtgärder som ska förhindra framtida 

företagsskandaler. Arbetet har resulterat i nya högre krav på revisionsprofessionen. I 

april 2014 togs beslut om det så kallade revisionspaketet som ska implementeras i alla 

medlemsländers lagstiftning under en tvåårsperiod, senast den 17 juni 2016 

(2014/537/EG). Reglerna ska gälla för bolag av allmänt intresse, det vill säga noterade 

samt finansiella bolag. I revisionspaketet återfinns ett antal regler rörande ökade krav på 

revisionsberättelsen och dess utformning, förbud mot vissa rådgivningstjänster, 

begränsningar vad gäller revisionsbyråers arvoden från rådgivningstjänster samt 

obligatorisk byrårotation (ibid.).  

Det sistnämnda kravet, om obligatorisk byrårotation, har väckt stor uppståndelse och 

debatterats flitigt i olika sammanhang (Balans, 2014). Dan Brännström, 

generalsekreterare i FAR, anser att det är bättre att ägarna själva får bestämma när de 

vill byta revisionsbyrå (FAR, 2013). EU:s syfte och förhoppning med kravet på 

obligatorisk byrårotation är att skapa en rörligare revisionsmarknad och att säkerställa 

revisorns oberoende (EU Grönbok, 2010). 

Specifikt innebär kravet på obligatorisk byrårotation att bolag av allmänt intresse måste 

byta revisionsbyrå inom en tioårsperiod (2014/537/EG, 17.1). Tidsperioden kan dock 

sträcka sig längre än så, om en ny offentlig upphandling görs efter tio år. Följaktligen 

kan ett bolag, under vissa förutsättningar, ha samma revisionsbyrå under sammanlagt 20 

år (2014/537/EG, 17.4a). Om ett bolag har delad revision mellan två byråer kan 

tidsperioden dock uppgå till 24 år (2014/537/EG, 17.4b). De nya kraven på obligatorisk 

byrårotation sätter bolag av allmänt intresse i en ny situation med begränsade 

valmöjligheter, vilket kan medföra förändringar i hur och varför bolag väljer en viss 

revisionsbyrå.   
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1.2 Problemdiskussion 

Fenomenet obligatorisk byrårotation är inget nytt, och det har testats i flera länder med 

varierande resultat (Arruñada & Paz-Ares, 1997; Dopuch, King & Schwartz, 2001; 

Cameran et al., 2015 med flera). Bland annat har regler om obligatorisk byrårotation 

existerat i Italien, Spanien, Sydkorea, Kanada och Grekland (Arruñada & Paz-Ares, 

1997). Flera studier har genomförts för att undersöka hur byrårotation påverkar 

revisionen. En australiensisk studie gjord av Jackson, Moldrich och Roebuck (2008) 

visar att obligatorisk byrårotation inte förbättrar revisionskvaliteten. Anis (2014) studie 

visar emellertid att revisorer i Egypten uppfattar byrårotation som en positiv åtgärd för 

att förbättra revisionskvaliteten. En studie gjord på den italienska revisionsmarknaden 

undersöker hur revisionskvaliteten påverkas av obligatorisk byrårotation (Cameran et 

al., 2015). Studien visar att revisionskvaliteten försämras under de tre första åren efter 

ett revisionsbyråbyte, samtidigt som revisionskostnaderna ökar. Cameran et al. (2015) 

menar vidare att de ökade kostnaderna hade varit befogade om revisionskvaliteten 

förbättrats, studiens resultat stödjer dock inte att revisionskvaliteten förbättras vid 

obligatorisk byrårotation (ibid.). 

Jackson et al. (2008) hävdar vidare att långa affärsrelationer mellan revisor och klient 

förbättrar klientspecifik kunskap samt revisionskvaliteten. Vid obligatorisk byrårotation 

hämmas den klientspecifika kunskapen, vilket medför ökade kostnader för både klient 

och revisor (Arruñada & Paz-Ares, 1997; Jackson et al., 2008; Anis, 2014). Vad gäller 

revisorns oberoende menar Arruñada och Paz-Ares (1997) att oberoendet kan försämras 

när obligatorisk byrårotation införs, då kostnaderna för att vara beroende av vissa 

klienter minskar. Anis (2014) studie visar att revisorer i Egypten anser att obligatorisk 

byrårotation förbättrar oberoendet, vilket bekräftas av Dopuch et al. (2001) studie som 

visar att revisorns benägenhet att agera i klientens intresse minskar när obligatorisk 

rotation införs. Regleringsorgan förväntar sig generellt positiva reaktioner på den 

finansiella marknaden om obligatorisk byrårotation införs, särskilt vad gäller 

revisionskvalitet och en högre grad av oberoende (Shockley, 1981; Jackson et al., 

2008).    

EU:s syfte med att införa regler för obligatorisk byrårotation är att upprätthålla 

objektivitet samt en ökad dynamik på revisionsmarknaden (EU Grönbok, 2010). I och 
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med ett regelbundet skifte av revisionsbyrå minskar risken för alltför nära 

affärsrelationer mellan revisor och klient (ibid.). Studierna ovan har pekat på skilda 

resultat, varpå det är osäkert vad byrårotation kommer att ge för effekter på 

revisionsmarknaden (Arruñada & Paz-Ares, 1997; Dopuch, King & Schwartz, 2001; 

Cameran et al., 2015 med flera). Ovan nämnda studier är genomförda på olika 

geografiska marknader. Det medför att kulturella, legala och institutionella skillnader 

förekommer, vilket kan påverka studiernas resultat (Catanach & Walker, 1999).  

När det gäller revisionsklienter är åsikterna skilda vad gäller krav på obligatorisk 

byrårotation. Vissa instämmer med revisorerna och menar att det finns risk att kunskap 

och expertis förloras vid byrårotation, vilket leder till ökade kostnader (Ghosh & Moon, 

2005). En annan åsikt är att den strikta affärsrelationen mellan revisor och klient suddas 

ut efter en längre tidsperiod med samma revisionsbyrå (Hoyle, 1978). Investerare har 

dessutom uttalat en vilja att bära större revisionskostnader om det innebär en förbättrad 

revision. Tidigare studier visar att investerare är beredda att betala en högre premie för 

ett ”högkvalitativt” redovisat resultat, om resultatet kan betraktas som tillförlitligt (Teoh 

& Wong, 1993; Schipper & Vincent, 2003). På årsstämman får aktieägarna efter förslag 

om revisor från styrelsen rösta för eller emot förslaget (SFS 2005:551, 9 kap. 8§). 

Normalt väljs den revisor som styrelsen föreslagit, varför det är styrelsen som i 

praktiken bestämmer vem som får revidera företaget (Abdel-Khalik, 2002; Dao, 

Raghunandan & Rama, 2012; Jackson et al., 2008). Det är således styrelsen tillsammans 

med bolagsledningen som avgör hur och när ett skifte av revisionsbyrå sker, i de fall det 

inte finns krav på obligatorisk byrårotation.  

I och med de nya kraven på obligatorisk byrårotation kommer bolag av allmänt intresse 

att ställas inför nya beslutssituationer. Bolagen tvingas till revisionsbyråbyten, vilket 

kan göra att urvalsprocessen och beslutsgrundande faktorer förändras jämfört med 

tidigare frivilliga byråbyten. En studie av Beattie och Fearnley (1995) undersöker vilka 

faktorer och karakteristika som påverkar bolags val av revisionsbyrå. Studien visar att 

det finns skillnader mellan stora och små börsnoterade bolag, samt att vilken 

branschtillhörighet bolagen har påverkar valet (ibid.). Andra studier på samma tema har 

kommit fram till liknande resultat som Beattie och Fearnley (1995). Williams (1988) 

visar i sin studie att tre variabler påverkar ett bolags val av revisor. Dessa är revisorns 

branschspecialisering, revisionsuppdragets tidslängd samt en klientrelaterad variabel om 
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negativ publicitet (ibid.). Blouin, Murray Grein och Rountree (2007) undersöker i sin 

studie hur före detta Arthur Andersen-klienter agerade vid valet av ny revisionsbyrå 

efter Enronskandalen, en situation som går att likna vid den som obligatorisk 

byrårotation medför. Resultaten visar att klienterna beaktade kostnader förknippade med 

byte av revisionsbyrå och agentkostnader vid det tvingande bytet av revisionsbyrå 

(ibid.). 

Vår studie har för avsikt att undersöka vilka attityder publika bolag har till byte av 

revisionsbyrå. Tidigare forskning har studerat obligatorisk byrårotation och 

revisionsbyråbyte separat (Williams, 1988; Beattie & Fearnley, 1995; Cameran et al., 

2015 med flera). Denna studie undersöker hur publika bolag i Sverige resonerar och 

vilka attityder de har till revisionsbyråbyte, utifrån en kontext med nya krav på 

obligatorisk byrårotation. Med detta tillvägagångssätt kan ny kunskap erhållas kring 

bolags urvals- och beslutsprocess gällande val av ny revisionsbyrå. Bolagsperspektivet 

ger en adekvat inblick på fenomenet, då det till syvende och sist i regel är bolagen som i 

praktiken avgör hur kravet på obligatorisk byrårotation kommer att fungera. 

Vid ett införande av obligatorisk byrårotation förändras spelreglerna, och bolagen 

förlorar en del av sina rättigheter att själva avgöra vid vilken tidpunkt det är lämpligt att 

byta revisor och revisionsbyrå. Detta kan påverka bolags urvals- och beslutsprocess vid 

byte av revisionsbyrå, vilket gör denna studie relevant och legitim. Fenomenet 

obligatorisk byrårotation har aldrig tidigare testats i en svensk kontext, varför det är av 

värde att studera publika bolags attityder till detta framtida och ofrånkomliga fenomen. 

Utifrån denna problemdiskussion har en forskningsfråga formulerats, som lyder; vilka 

är de avgörande faktorerna för publika bolag vid byte av revisionsbyrå, med anledning 

av EU:s nya krav på obligatorisk byrårotation? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och förklara vilka faktorer som påverkar publika 

bolags attityd till byte av revisionsbyrå, i relation till nya krav på obligatorisk 

byrårotation.  
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1.4 Disposition 

Tabell 1.1 – Fortsatt disposition 

  

Kapitel 2 - Metod 

 

I detta kapitel redogörs studiens angrepp-
sätt och ansats. 

Kapitel 3 - Teori Kapitel 3 omfattar studiens två huvud-
teorier, agentteori och systemorienterade 
teorier. Hypoteserna ställs sedan upp, 
baserade på tidigare forskning.  

Kapitel 4 - Empirisk metod Detta kapitel behandlar studiens urval, 
datainsamling samt operationalisering av 
beroende och oberoende variabler. 

Kapitel 5 - Analys I detta kapitel presenteras deskriptiv 
statistik, bivariat analys samt regressions-
modeller. Utifrån de statistiska modellerna 
genomförs en hypotesprövning. 

Kapitel 6 - Diskussion I kapitel 6 presenteras studiens slutsatser. 
Utöver detta redogörs reflektioner och för-
slag till vidare forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 

Utifrån syftet att beskriva och förklara vilka faktorer som påverkar publika bolags 

attityd till byte av revisionsbyrå, i relation till nya krav på obligatorisk byrårotation har 

huvudsakligen ett deduktivt angreppssätt använts. Följaktligen tar studien utgångspunkt 

i existerande teorier och tidigare forskning (Bryman & Bell, 2011). Ett deduktivt 

angreppssätt används i studien, då det finns tidigare forskning som kartlägger motiven 

vid revisionsbyråbyte och vilka konsekvenser obligatorisk byrårotation får på 

revisionsbranschen (Beattie & Fearnley, 1995; Dopuch et al., 2001; Jackson et al., 2008 

med flera). Denna studie är en attitydundersökning där bolags attityder till 

revisionsbyråbyte förklaras. Vid en attitydundersökning är det av vikt att notera att 

attityder inte alltid kan likställas med verklig aktion. Dessutom är det viktigt att 

poängtera att ett bolag inte kan ha en attityd, utan det är respondenternas attityd som 

undersöks i denna studie. Denna studie utgår dock från att respondentens attityd 

representerar bolaget. Respondentens attityd kan vara färgad av egna preferenser och 

dess roll i bolaget, vilket gör att attityden inte behöver överensstämma med andra 

individers attityd i samma bolag. Denna problematik är svår att undvika i studien, men 

vi utgår från att respondenterna trots detta kan representera respektive bolag. Detta kan 

dock påverka studiens reliabilitet, varför studiens resultat bör tolkas med viss 

försiktighet (Bryman & Bell, 2011). 

Studien genomförs med en kvantitativ ansats, vilket enligt Bryman och Bell (2011) kan 

vara lämpligt då undersökningen har ett deduktivt angreppssätt vad gäller förhållandet 

mellan teori och empiri. Tidigare studier har utifrån olika teorier undersökt olika 

faktorer som påverkar revisionsbyråbyten, så som bolagsstorlek, branschtillhörighet, 

revisorns branschspecialisering med mera (Williams, 1988; Beattie & Fearnley, 1995), 

vilket motiverar ett deduktivt angreppssätt även i denna studie. Ramberg (1997) menar 

dock att det är nästintill omöjligt att vara renodlat deduktiv i forskning, varför inslag av 

induktion således inte helt kan uteslutas i denna studie. 

Utifrån tidigare forskning upprättar vi hypoteser som antingen kan förkastas eller inte 

förkastas (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Det är viktigt att poängtera att vi är 

medvetna om att upprättande av hypoteser kan ge inskränkningar i resultatet, då endast 

den information vi anser vara av väsentlighet analyseras (Jacobsen, 2002). Information 
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som inte behandlas i hypoteserna förbises, vilket gör att studien riskerar att gå miste om 

förklarande faktorer (ibid.). Därför ställs hypoteserna upp för att generera bästa möjliga 

resultat utifrån syftet. Hypoteserna bygger på potentiella faktorer som påverkar ett 

bolags val av revisionsbyrå och dessa testas empiriskt. 
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3. Teori 

3.1 Inledning 

Detta kapitel är indelat i två delar. Det första avsnittet behandlar valda teorier som 

ligger till grund för uppbyggnaden av hypoteser. I det andra avsnittet behandlas olika 

faktorer som kan påverka bolags val av revisionsbyrå. Dessa faktorer är indelade i två 

kategorier; byrårelaterade samt bolagsrelaterade faktorer. Som avslutning finns en 

sammanfattning av konstruerade hypoteser.  

3.2 Val av teori 

Utifrån den ovan nämnda vetenskapliga metoden för denna studie har vi ett eklektiskt 

angreppssätt, där vi testar de empiriska fenomenen byrårotation och revisionsbyråbyte 

med utgångspunkt i befintliga teorier. Ett eklektiskt angreppssätt används då de olika 

teorierna bör ses som komplement till varandra, för att förklara det empiriska fenomenet 

revisionsbyråbyte (Gray, Kouhy & Lavers, 1995). I tidigare forskning har flera olika 

teoretiska utgångspunkter använts för att förklara bolags val av revisionsbyrå. Denna 

studie har två teoretiska utgångspunkter, agentteorin och systemorienterade teorier.   

Jensen och Meckling (1976) utvecklade agentteorin, vilken beskriver relationen mellan 

företagsledning (agent) och ägare (principal). Agentteorin berör framför allt två 

problem; intressekonflikten mellan agent och principal samt problemet med skillnader i 

riskattityd mellan agent och principal (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). 

Dessutom förekommer informationsasymmetri mellan agent och principal, där agenten 

har mer information om bolagets finansiella ställning än principalen (Williams, 1988). 

Revisorn har i agentteorin en avgörande roll som övervakare av relationen mellan agent 

och principal för att minska agentkostnaderna (DeAngelo, 1981b). Detta gör att 

agentteorin lämpar sig väl som teoretisk utgångspunkt för att förklara bolags val av 

revisionsbyrå. Flera tidigare studier rörande revisionsbyråbyte har använt sig av 

agentteorin som teoretisk utgångspunkt, så som Williams (1988), Beattie och Fearnley 

(1995), Blouin et al. (2007) med flera. 
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För att förklara ett bolags val av revisionsbyrå används även systemorienterade teorier. 

Legitimitetsteorin, intressentteorin och den institutionella teorin kan alla användas för 

att förklara detta fenomen (Dowling & Pfeffer, 1975; DiMaggio & Powell, 1983; Gray 

et al., 1995). Att ett bolag väljer en viss revisionsbyrå för att söka legitimitet och 

anpassa sig till vedertagna normer som existerar i branschen bekräftas av flera studier 

(Beattie & Fearnley, 1995; Knechel, Naiker & Pacheco, 2007 med flera). 

Intressentteorin är enligt Gray et al. (1995) en teori som överlappar legitimitetsteorin 

med många gemensamma nämnare. Att bolag beaktar sina intressenter vid val av 

revisionsbyrå styrks bland annat av Healy och Lys (1986) och Beattie och Fearnley 

(1995). Även den institutionella teorin kan tillämpas när bolag väljer ny revisionsbyrå. 

Bolag måste anpassa sig efter institutionell press från olika aktörer som har påverkan på 

bolaget. Denna teori har använts i flera studier för att förklara bolags val av 

revisionsbyrå (DeFond, 1992; Woo & Koh, 2001 med flera).  

I den teoretiska referensramen använder vi en mängd olika teorier för att bygga en 

teoretisk grund för att utforma våra hypoteser. Obligatorisk byrårotation och dess 

påverkan på revisionen är ett viktigt fenomen för uppställande av hypoteser i denna 

studie, varför teori av detta slag behandlas i kommande avsnitt (Dopuch et al., 2001; 

Jackson et al., 2008; Cameran et al., 2015 med flera). Utöver detta används forskning 

rörande situationer där bolag blivit tvingade att byta revisionsbyråer av olika 

anledningar, som inte kan kopplas till obligatorisk byrårotation (Blouin et al., 2007; 

Chen, Su & Wu, 2009). Detta kan liknas vid de situationer som uppstår när obligatorisk 

byrårotation införs, vilket gör sådan teori lämplig för denna studie. Dessutom använder 

vi teorier som undersöker vilka faktorer som påverkar bolags beslutsfattande vid val av 

ny revisor och revisionsbyrå (Beattie & Fearnley, 1995; Craswell et al., 1995; DeFond 

et al., 2000 med flera). 
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3.3 Faktorer som påverkar bolag vid byte av revisionsbyrå 

Figur 3.1 

De faktorer som i denna studie antas påverka bolag vid byte av revisionsbyrå visas i 

figur 1. 

3.4 Byrårelaterade faktorer 

3.4.1 Rykte 

Flera studier har påvisat att en revisionsbyrås rykte har en betydande roll vid val av ny 

revisionsbyrå (Beattie & Fearnley, 1995; Barton, 2005; Cameran et al., 2010 med flera). 

Beattie och Fearnley (1995) studie av den brittiska marknaden visar att en 

revisionsbyrås rykte är av betydelse för bolag vid val av ny revisionsbyrå. En 

revisionsbyrå med gott rykte ger förtroende och acceptans hos bolagens intressenter 

(ibid.). Craswell, Francis och Taylor (1995) studie visar att dåvarande Big-Eight-byråer 

erhöll en premie på sina tjänster, jämfört med mindre revisionsbyråer vilket kan 

förklaras av byråernas rykte. En studie av Cameran et al. (2010) på den italienska 

marknaden utgår från att bolag förlitar sig på att Big-Four-byråer tillhandahåller bättre 

service än revisionsbyråer av lägre status, i enlighet med Simunic (1980) resonemang. 

Detta gör att bolag är villiga att betala en premie för att anlita en Big-Four-byrå (ibid.), 

vilket är ett likartat resonemang som Craswell et al. (1995) för.  
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Även investerare tenderar att förlita sig på revisionsbyråns rykte snarare än 

revisionskvalitet, då revisionskvalitet är svår att bedöma för en enskild investerare 

(Barton, 2005). DeAngelo (1981b) och Moizer (1997) menar att revisionsbyråers 

storlek är ett tecken på hur gott rykte de har. Cameran et al. (2010) resultat visar dock 

att Big-Four-byråer inte nödvändigtvis har bättre rykte än mindre revisionsbyråer. Big-

Four-byråer uppfattas som konkurrensinriktade, beslutsamma och affärsorienterade, 

medan mindre revisionsbyråer uppfattas som effektivare, mindre komplicerade och mer 

tillmötesgående (ibid.).  

En situation där revisionsbyråers rykte spelade stor roll för bolags val av revisionsbyrå, 

var vid Arthur Andersens kollaps efter Enronskandalen (Chaney & Philipich, 2002). En 

majoritet av Arthur Andersens klienter anlitade nya revisionsbyråer innan Arthur 

Andersen fälldes för inblandningen i Enronskandalen, det vill säga innan ett byte av 

revisionsbyrå blev oundvikligt (Asthana, Balsam & Krishnan, 2010). Barton (2005) 

undersöker likt Asthana et al. (2010) hur känsliga bolag på kapitalmarknaden är för 

deras revisionsbyrås rykte, i samband med Arthur Andersens kollaps. Studien visar att 

de största bolagen på kapitalmarknaden är mer känsliga för sin revisionsbyrås rykte än 

bolag som inte är av lika stort intresse för kapitalmarknaden (Barton, 2005).  

En av anledningarna till att bolag väljer en revisionsbyrå med gott rykte är att de strävar 

efter att ge ut tillförlitliga och förtroendeingivande finansiella rapporter, som kan leda 

till extern finansiering till en lägre kostnad (Barton, 2005). Detta stöds av Healy och 

Lys (1986) som menar att en revisionsbyrås rykte är betydelsefullt vad gäller att minska 

bolags informationskostnader, vilket förbättrar bolagens möjligheter till finansiering. 

Ytterligare en anledning till ett byte av revisionsbyrå kan vara att bolag vill skicka ut 

positiva signaler till kapitalmarknaden, vilket kan resultera i ökat marknadsvärde (Bar-

Yosef & Livnat, 1984). De studier som tas upp ovan visar att revisionsbyråns rykte kan 

vara en faktor som påverkar bolags val av revisionsbyrå. Det är därmed relevant att testa 

ryktets påverkan på bolags val av revisionsbyrå, även i denna studie. Utifrån detta 

formuleras följande hypotes. 

Hypotes 1: Det finns ett positivt signifikant samband mellan en revisionsbyrås 

rykte och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 
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3.4.2 Branschexpertis 

Med branschexpertis menas att revisionsbyråer specialiserar sig på vissa specifika 

branscher, detta för att skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenter (Anis, 2014). 

Inom varje revisionsbyrå finns det olika typer av experter och expertis, för att attrahera 

och uppfylla klienters krav på kunskap och service. Detta gör att bolag kan välja 

revisionsbyrå utifrån enskilda revisorers expertis snarare än revisionsbyråns 

gemensamma expertis (Krishnan, Li & Wang, 2013). Revisorerna tillhör en 

revisionsbyrå, varför följande studier behandlar hur bolag väljer revisionsbyrå utifrån 

branschexpertis.   

Genom att specialisera sig på vissa branscher kan revisionsbyråer uppnå 

stordriftsfördelar tack vare en ökad förståelse av deras klienters affärsklimat (Williams, 

1988). Specialiseringen sker genom att revisionsbyråer investerar tid och kapital i att 

utbilda personal och utveckla teknologi, för att bättre förstå klienternas verksamhet och 

affärsrisker (Johnson & Lys, 1990; Craswell et al., 1995; Lim & Tan, 2010 med flera). 

Detta medför att förbättrade revisionstjänster kan erbjudas till klienterna, genom den 

ökade branschförståelsen (Williams, 1988). Almer, Philbrick och Rupley (2014) studie 

visar att bolag vid byte av revisionsbyrå i hög utsträckning värdesätter revisionsbyråers 

rykte om branschexpertis. 

DeFond, Francis och Wong (2000) studie visar att specialiserade revisionsbyråer 

tillhandahåller högre revisionskvalitet än icke-specialiserade revisionsbyråer. Detta 

överensstämmer med Craswell et al. (1995) och Balsam, Krishnan och Yang (2003) 

studier som visar att högre revisionskvalitet uppnås av specialiserade revisionsbyråer. 

Det finns även studier som inte stödjer att specialisering ger förbättrad revisionskvalitet 

(Palmrose, 1986). Beattie och Fearnley (1995) studie visar att stora bolag lägger större 

vikt vid revisionsbyråers branschexpertis än mindre bolag. Studien visar även att olika 

typer av bolag har olika preferenser gällande branschexpertis, där finansiella bolag 

värdesätter branschexpertis högre än övriga typer av bolag (ibid.).  

Branschexpertis får även påverkan på storleken på revisionsarvodena. Schauer (2002) 

menar att branschspecialiserade revisionsbyråer förväntar sig högre arvoden som av-

kastning för de investeringar de genomfört i syfte att öka sin branschexpertis. Craswell 

et al. (1995) finner, i likhet med Schauer (2002) resonemang, att branschspecialiserade 
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revisionsbyråer kräver en högre premie än revisionsbyråer som inte är 

branschspecialiserade. Detta indikerar att klienter är villiga att betala mer för de tjänster 

som erbjuds av en branschspecialiserad revisionsbyrå (Craswell et al., 1995; Schauer, 

2002; Balsam et al., 2003). Palmrose (1986) finner dock inga empiriska bevis för att ett 

sådant samband, att branschspecialiserade revisionsbyråer erhåller en högre premie, 

existerar. Studien av DeFond et al. (2000) finner att branschspecialiserade 

revisionsbyråer tillhörande Big-Six erhåller en premie, medan branschspecialiserade 

revisionsbyråer som inte tillhör Big-Six erhåller arvoden lägre än genomsnittet.  

Vid ett byte till en branschspecialiserad revisionsbyrå tenderar marknaden att tolka detta 

positivt, vilket ger ett ökat marknadsvärde (Knechel et al., 2007). Balsam et al. (2003) 

instämmer med Knechel et al. (2007) vad gäller branschspecialiserade revisionsbyråers 

inverkan på marknadsvärdet. Studien visar att branschspecialiserade revisionsbyråer kan 

bidra positivt till redovisningens tillförlitlighet och marknadens tolkning av den 

finansiella rapporteringen (Balsam et al., 2003). Även långivare och kreditinstitut 

använder revisionsbyråns branschspecialisering vid bedömningar gällande bolags 

betalningsförmåga och kreditvärdighet (Shockley & Holt, 1983).   

Av ovanstående studier framgår att det finns flera olika anledningar till att bolag väljer 

att anlita en branschspecialiserad revisionsbyrå. En branschspecialiserad revisionsbyrå 

kan bidra till förbättrad revisionskvalitet, positiva marknadsreaktioner och förbättrade 

kreditvillkor (Craswell et al., 1995; DeFond et al., 2000; Knechel et al., 2007 med 

flera). Flera studier visar att erhållna revisionsarvoden är högre för bransch-

specialiserade revisionsbyråer, vilket innebär att deras klienter är beredda att betala en 

högre premie för deras tjänster (DeFond et al., 2000; Schauer, 2002; Balsam et al., 2003 

med flera). Det är därmed adekvat att utifrån nämnda teorier testa branschexpertisens 

påverkan på bolags val av revisionsbyrå i denna studie, varför följande hypotes 

formuleras.  

Hypotes 2: Det finns ett positivt signifikant samband mellan en revisionsbyrås 

branschexpertis och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

3.4.3 Revisionskostnader 

Flera studier påvisar att kostnader har en stor påverkan på bolags val av revisionsbyrå 

(Simon & Francis, 1988; Williams, 1988; Beattie & Fernley, 1995 med flera). 
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Agentteorin utgår från att alla individer är rationella nyttomaximerare, varför låga 

kostnader är prioriterat (Jensen & Meckling, 1976). Ett av revisionens syften är att 

minska de agentkostnader som kan uppstå på grund av informationsasymmetri, 

målkonvergens samt skild riskattityd mellan agent och principal (Jensen & Meckling, 

1976; Williams, 1988; Eisenhardt, 1989). För att minska agentkostnaderna uppkommer 

istället kostnader kopplade till revision av bolaget och dessa kostnader består i 

huvudsak av revisionsarvoden (DeAngelo, 1981b).  

Palmrose (1986) studie testar om revisionsbyråer tar ut högre revisionsarvoden på grund 

av den oligopolistiska marknadsstrukturen som råder inom revisionsbranschen. 

Dessutom testas om stora revisionsbyråer tar ut lägre revisionsarvoden tack vare sina 

stordriftsfördelar (ibid.). Studien visar att Big-Eight-byråer tenderar att begära högre 

revisionsarvoden än byråer som inte tillhör Big-Eight, vilket kan bero på den 

oligopolistiska marknadsstrukturen och att de erbjuder högre revisionskvalitet (ibid.). 

Detta stödjer Simon och Francis (1988) som i sin studie finner att Big-Eight-byråer 

erhåller en premie på cirka 16 procent, jämfört med mindre revisionsbyråer. 

Anledningen till att stora revisionsbyråer kan ta ut en premie relativt mindre 

konkurrenter kan bero på deras starka rykte (Simunic, 1980; Craswell et al., 1995). Det 

kan också bero på andra faktorer så som revisionsbyråernas branschspecialisering och 

storlek (DeFond et al., 2000; Schauer, 2002).  

Det finns även tendenser till att revisionsbyråer under de första åren av ett nytt uppdrag 

tar ut ett lägre arvode, för att säkra kontrakten och sedan höja arvoden under kontraktets 

löptid (DeAngelo, 1981a). Cameran et al. (2015) studie om obligatorisk byrårotation 

visar att revisionsbyråer som är inne på sitt sista uppdragsår tar ut högre revisions-

arvoden, vilket tyder på att opportunistisk prissättning förekommer vid obligatorisk 

byrårotation. Dessutom visar studien, i enlighet med DeAngelo (1981a), att 

revisionsbyråerna använder lockpriser för att säkra kontrakt för att därefter höja 

arvodena (Cameran et al., 2015). 

Eichenseher och Shields (1983) menar att en av de vanligaste orsakerna till att bolag 

byter revisionsbyrå är att revisionskostnaderna är för höga. Detta överensstämmer med 

Haskins och Williams (1990) studie om byten från en Big-Eight-byrå till en annan. 

Studien visar att en av de signifikanta anledningarna till byte av revisionsbyrå är 

storleken på revisionskostnaderna (ibid.). Beattie och Fearnley (1995) studie visar att 
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storleken på revisionskostnaderna skiljer sig beroende på hur stora bolagen är. Stora 

bolag tenderar att ignorera revisionskostnaderna som faktor vid val av revisionsbyrå då 

de utgör en så liten del av bolagets totala kostnadsmassa, medan mindre bolag är mer 

prismedvetna (ibid.). Hur revisionskostnader påverkar bolags val av revisionsbyrå har i 

ovanstående teorier varierat, emellertid visar studierna att det är en väsentlig faktor. Det 

gör det motiverat att undersöka detta även i studien. Följande hypotes gällande 

revisionskostnaders påverkan vid val av ny revisionsbyrå formuleras därmed.  

Hypotes 3: Det finns ett positivt signifikant samband mellan låga revisions-

kostnader och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

3.4.4 Byråstorlek 

Revisionsmarknaden består i dagsläget av, framför allt, fyra stora aktörer. Dessa kallas 

Big-Four och består av revisionsbyråerna EY, Deloitte, KPMG samt PwC. Big-Four-

byråernas ledande ställning gör revisionsmarknaden koncentrerad och oligopolistisk 

konkurrens genomsyrar därmed marknaden (Cunningham, 2006; McMeeking, Peasnell 

& Pope, 2007). De fyra stora revisionsbyråerna reviderar majoriteten av världens 

börsbolag, vilket påvisar deras inflytande på revisionsbranschen (GAO, 2008). Big-

Four-byråernas storlek kan därmed vara en betydande faktor vid bolags val av 

revisionsbyrå (Beattie & Fearnley, 1995). 

DeAngelo (1981b) hävdar att revisionsbyråers storlek är synonymt med revisions-

kvalitet, eftersom stora byråer inte har incitament att sänka revisionskvaliteten för att 

behålla en enskild klient. Detta resonemang kan dock ifrågasättas, särskilt i samband 

med företagsskandaler så som Enron där Arthur Andersens revisionskvalitet visade sig 

vara under all kritik (Healy & Palepu, 2003; Unerman & O’Dwyer, 2004 med flera). 

Shockley och Holt (1983) instämmer med DeAngelo (1981b), och menar att 

revisionsbyråer med stora marknadsandelar inom banksektorn uppfattas ge högre 

revisionskvalitet än revisionsbyråer med mindre marknadsandelar. Regleringsorgan 

hävdar dock att revisionskvaliteten är oberoende av revisionsbyråers storlek (Krishnan 

& Schauer, 2000). Francis, Michas och Yu (2013) studie visar att revisionskvaliteten 

skiljer sig åt mellan Big-Four-byråer beroende på hur stort kontor det är som utför 

revisionen. Ju större kontor som utför revisionen, desto bättre applicering av gällande 

regleringar och därmed bättre revisionskvalitet (ibid.).  
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Beattie och Fearnley (1995) menar att stora revisionsbyråer har ”större fickor” än 

mindre byråer tack vare högre nivåer av försäkring, vilket gör att stora revisionsbyråer 

har möjlighet att ta större och mer riskfyllda uppdrag. Vissa studier har funnit resultat 

som visar på att större bolag med växande tillgångsbas tenderar att, vid byte av 

revisionsbyrå, välja en större byrå än tidigare (Healy & Lys, 1986; Francis & Wilson, 

1988). Detta ökar koncentrationen på revisionsmarknaden i likhet med Cunningham 

(2006) argumentation. Francis och Wilson (1988) visar vidare att bolag byter till en 

större revisionsbyrå inför ett utfärdande av nya värdepapper.  

Cameran et al. (2010) beskriver att uppfattningen bland bolag är att stora 

revisionsbyråer tillhandahåller bättre service, är mer framgångsrika och har mer 

internationell prägling än mindre byråer. Därmed lämpar sig stora revisionsbyråer för 

stora och multinationella bolag (ibid.). Detta gör att bolag av denna karaktär är villiga 

att betala en högre premie för stora revisionsbyråers tjänster (Craswell et al., 1995; 

Francis & Taylor, 1995). DeFond et al. (2000) finner ett liknande samband vad gäller att 

stora branschspecialiserade revisionsbyråer erhåller högre arvoden än mindre icke-

branschspecialiserade byråer. Simon och Francis (1988) studie visar i enlighet med 

Palmrose (1986) att stora revisionsbyråer tar mer betalt än sina mindre konkurrenter, då 

de erbjuder högre revisionskvalitet.  

Ovanstående studier visar att flera faktorer är förknippade med en revisionsbyrås 

storlek, och att högre revisionskostnader för bolagen kan vägas upp av de fördelar en 

större revisionsbyrå erbjuder. Detta gör att vi testar följande hypotes om 

revisionsbyråers storleks effekt på bolags val av ny revisionsbyrå. 

Hypotes 4: Det finns ett positivt signifikant samband mellan en revisionsbyrås 

storlek och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

3.4.5 Rådgivningstjänster 

Revisionsbyråer erbjuder en mängd tjänster, inte bara tjänster relaterade till revision. 

Detta för att skapa nya intäktskällor och erbjuda sina klienter bättre service (Cameran et 

al., 2010). Rådgivningstjänster så som affärsrådgivning och skatteplanering har 

kritiserats då det anses hämma revisorns oberoende (EU Grönbok, 2010). Att en revisor 

är oberoende är av stor betydelse för investerare och andra intressenter, då de vill kunna 

förlita sig på att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av bolaget (DeAngelo, 
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1981a; Simunic, 1984). Om så inte är fallet riskerar revisionen att fallera och 

intressenter undandra sig bolaget (ibid.).  

EU har i revisionspaketet begränsat revisionsbyråers möjligheter att erbjuda 

konsultationstjänster till sina klienter. Tjänster som revisionsbyråer förbjudits att utföra 

åt sina revisionsklienter är bland annat värderingsuppdrag, finansieringsrådgivning och 

skatterådgivning (2014/537/EG). Syftet med dessa förbud är framför allt att stärka 

revisorns oberoende (EU Grönbok, 2010). Vidare finns föreskrifter för hur stor 

rådgivningsdelen får vara i relation till hela revisionsarvodet. Rådgivning får maximalt 

motsvara 70 procent av det genomsnittliga revisionsarvodet under de tre senaste 

räkenskapsåren (2014/537/EG). Alla rådgivningstjänster är dock inte förbjudna, vissa 

rådgivningstjänster får fortsatt erbjudas till revisionsklienter så länge de inte innefattas 

av förbuden (ibid.). 

Firth (1997) studie visar att försämringar i revisorns oberoende allvarligt skadar 

trovärdigheten i de finansiella rapporterna. Vidare visar studien att rådgivningstjänster 

kan leda till för starka band mellan revisor och klient, där revisorerna blir alltför 

beroende av de konsultationsintäkter som erhålls i samband med revisionen (ibid.). 

Gore, Pope och Singh (2001) stödjer Firth (1997) studie och visar att rådgivnings-

tjänster hämmar revisorns oberoende. Studien påvisar att den negativa påverkan på 

revisorns oberoende som rådgivningstjänster medför är mer påtaglig för mindre 

revisionsbyråer än för större byråer (Gore et al., 2001). Francis (2006) har dock i sin 

genomgång av tidigare litteratur på området inte funnit några direkta bevis för att 

revisorns oberoende påverkas negativt av rådgivningstjänster.  

DeBerg, Kaplan och Pany (1991) finner i sin studie att det inte finns något signifikant 

samband mellan byte av revisionsbyrå och utbudet av rådgivningstjänster. Studien visar 

däremot att efter att ett bolag bytt revisionsbyrå minskar nivån av tilläggs- och 

konsultationstjänster (ibid.). Beattie och Fearnley (1995) finner dock att en 

revisionsbyrås förmåga att erbjuda rådgivningstjänster är av betydelse vid val av 

revisionsbyrå. I en senare studie av Beattie och Fearnley (1998) undersöks vilka 

ekonomiska och beteendemässiga faktorer som påverkar revisionsbyråbyten. Studien 

visar att mindre bolag och bolag som revideras av en mindre revisionsbyrå tenderar att 

byta revisionsbyrå i syfte att få tillgång till ett ökat utbud av rådgivningstjänster (ibid.). 
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Utifrån ovanstående argumentation testar vi om revisionsbyråers rådgivningstjänster är 

en faktor vid bolags val av revisionsbyrå. Därmed formuleras följande hypotes. 

Hypotes 5: Det finns ett positivt signifikant samband mellan revisionsbyråns utbud 

av rådgivningstjänster och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

3.5 Bolagsrelaterade faktorer 

3.5.1 Bolagsstorlek 

Även storleken på ett bolag påverkar hur det agerar vid byte av revisionsbyrå (Simon 

och Francis, 1988; Beattie & Fearnley, 1995; Hay & Davis, 2004). Stora revisions-

byråer har större marknadsandelar för revision av stora bolag än för mindre bolag 

(Simunic, 1980; GAO, 2008). På revisionsmarknaden för mindre bolag dominerar inte 

de stora revisionsbyråerna i samma utsträckning som för stora bolag, istället råder en 

hårdare priskonkurrens (ibid.). Hay och Davis (2004) studie visar att ju större ett bolag 

är, desto högre revisionskvalitet eftersträvas. Studien visar dock att detta inte 

nödvändigtvis innebär att stora bolag väljer en stor revisionsbyrå (ibid.). Detta motsäger 

tidigare studier som menar att hög revisionskvalitet är synonymt med revision utförd av 

en stor revisionsbyrå (DeAngelo, 1981b; Shockley & Holt, 1983).  

Vidare menar DeAngelo (1981b) att revisionsbyråer med stora bolag som klienter 

riskerar att bli ekonomiskt beroende av dessa klienter. Detta medför att bolagen har ett 

stort inflytande i revisionsbyråernas arbete, vilket är negativt ur ett oberoendeperspektiv 

(ibid.). Reynolds och Francis (2001) menar dock att denna risk minskar om 

revisionsbyråerna reviderar flera stora bolag, vilket minskar varje enskilt bolags 

ekonomiska betydelse för byrån. Vidare finner Reynolds och Francis (2001) att Big-

Five-byråer behandlar alla klienter lika, oavsett storlek och andra attribut. Studien finner 

även att Big-Five-byråer tenderar att vara mer tillåtande mot stora bolag vad gäller 

periodiseringar och uttalanden om fortlevnad i revisionsberättelsen, vilket kan vara en 

anledning till att de stora revisionsbyråerna dominerar marknaden för revision av stora 

bolag (ibid.).  

Beattie och Fearnley (1995) finner tio egenskaper hos revisionsbyråer som är av 

signifikant mer betydelse för stora än små bolag. Dessa är teknisk kompetens hos 

påskrivande revisor, etisk standard, teknisk kompetens hos revisionsteam, revisions-
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kvalitet, vilja att ge rådgivning gällande redovisningsprinciper, rådgivningskvalitet till 

ledning, Big-Six-byrå, godtagbarhet till bolagets regulatorer, branschspecifik kunskap 

samt geografisk närhet till bolagets redovisningsavdelning (ibid.). En egenskap som är 

av signifikant mindre betydelse för stora jämfört med små bolag är revisionskostnad, 

vilket visar att större bolag är mindre priskänsliga (ibid.).  

En snabb tillväxttakt hos bolag leder ofta till att bolag byter revisionsbyrå (Johnson & 

Lys, 1990). Detta då bolaget ökar sina transaktioner, volymer och komplexitet, vilket 

ofta kräver en ny specialiserad revisionsbyrå (ibid.). Healy och Lys (1986) samt Francis 

och Wilson (1988) studier visar att bolag i sådana situationer tenderar att byta till en 

större revisionsbyrå än den de tidigare anlitat. Även Woo och Koh (2001) visar i sin 

studie från Singapore att tillväxt i bolag är en betydande faktor vid byte av 

revisionsbyrå. Studien överensstämmer med Johnson och Lys (1990) vad gäller att en 

snabb tillväxt skapar nya svårigheter som kräver en bättre revisionsbyrå (Woo & Koh, 

2001). Studien visar även i likhet med Healy och Lys (1986) och Francis och Wilson 

(1988) att bolag med snabb tillväxt tenderar att byta till en större revisionsbyrå (Woo & 

Koh, 2001).   

I situationer där bolag blivit tvingade till att byta revisionsbyrå, så som Enronskandalen 

där Arthur Andersen försvann från marknaden, finns skillnader i hur små bolag agerat 

jämfört med större bolag (Barton, 2005; Asthana et al., 2010). Barton (2005) finner att 

stora Arthur Andersen-klienter bytte revisionsbyrå tidigare än mindre bolag, då de 

värnade om sitt rykte i högre utsträckning. Asthana et al. (2010) finner i likhet med 

Barton (2005) att större bolag var mer benägna att tidigt byta revisionsbyrå än mindre 

bolag. Bolagsstorlek är utifrån nämnda studier sannolikt en faktor med betydande 

påverkan på bolags val av revisionsbyrå. Därför är det av värde att testa faktorn 

bolagsstorlek i denna studie, med hjälp av följande hypotes. 

Hypotes 6: Det finns ett positivt signifikant samband mellan ett publikt bolags 

storlek och dess attityd till att byta revisionsbyrå 

3.5.2 Skuldsättning 

Revisionen är inte bara viktig för ägare, utan har även en avgörande roll för långivare 

och kreditinstitut (Broye & Weill, 2008). Långivare använder redovisningsinformation 

för att bedöma risker och utforma låneavtal. Agentkonflikten mellan långivare och 
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företagsledning blir mer påtaglig desto högre skuldsättning bolaget har (ibid.). Ju högre 

skulder ett bolag har desto högre risk att företagsledningen missbrukar lånade medel, 

vilket ökar efterfrågan på ytterligare övervakning (DeFond, 1992; Woo & Koh, 2001). 

Omfattningen av denna konflikt kan enligt DeFond (1992) estimeras utifrån bolags 

skuldsättningsgrad.  

DeFond och Jiambalvo (1993) studie visar att bolag som rapporterar oenighet med sin 

revisor till Securities and Exchange Commission (SEC), med högre sannolikhet har en 

Big-Five-byrå. Detta överensstämmer med teorin att stora revisionsbyråer är mer 

benägna att ifrågasätta företagsledningens redovisningsval, då de är mer oberoende än 

mindre revisionsbyråer (Broye & Weill, 2008). Med en Big-Five-byrå försäkras 

tillförlitlighet i redovisningen, som sedan används av långivare och kreditinstitut för att 

prissätta avtalen och utvärdera bolagets riskprofil (ibid.). Flera studier visar att bolag 

som anlitar en stor revisionsbyrå erhåller sänkta lånekostnader och därmed billigare 

finansiering (Shockley och Holt, 1983; Pittman och Fortin, 2004). Pittman och Fortin 

(2004) studie visar vidare att revisionsbyråns påverkan på lånevillkor avtar med åren, då 

istället långivarnas egen uppfattning om bolaget styr riskbedömningen.  

Francis och Wilson (1988) och DeFond (1992) visar i sina studier av den amerikanska 

marknaden att det finns ett positivt signifikant samband mellan hög skuldsättning och 

val av en stor revisionsbyrå. Hay och Davis (2004) finner dock inte detta samband 

signifikant och menar att bolag med hög skuldsättning inte föredrar Big-Five-byråer. 

Broye och Weill (2008) finner, i sin studie av tio europeiska länder, att skuldsättningens 

påverkan vid val av revisionsbyrå varierar mellan de olika länderna. Skillnaderna 

mellan länderna beror på legala strukturer och skyddsnät för kreditgivare (ibid.). Flera 

studier har haft hypoteser som undersöker om bolag med hög skuldsättning väljer en 

revisionsbyrå som kan erbjuda högre revisionskvalitet (DeFond, 1992; Hay & Davis, 

2004; Broye & Weill, 2008). Resultaten från dessa studier har dock varierat, vilket gör 

att vi testar detta i en svensk kontext. Därmed formuleras följande hypotes.      

Hypotes 7: Det finns ett negativt signifikant samband mellan hög skuldsättning och 

publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå  
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3.5.3 Relation mellan revisor och klient 

Vid en revision är det grundläggande att det inte föreligger några omständigheter som 

kan rubba förtroendet för revisorns självständighet eller opartiskhet (SFS 2001:883, 20-

21§§). Flera studier påvisar att tidigare erfarenheter och att den personliga relationen 

med revisorn är betydande faktorer för bolags val av en ny revisionsbyrå (Beattie & 

Fearnley, 1995, 1998; Fontaine, Letaifa & Herda, 2013). 

Beattie och Fearnley (1995, 1998) finner att den personliga relationen mellan klienten 

och revisionsbyråns revisorer kan vara en betydande faktor vid val av byrå. Dessutom 

visar Beattie och Fearnley (1998) att denna faktor prioriteras högre än det utbud av 

tjänster som revisionsbyrån erbjuder. Även Fontaine et al. (2013) studie visar likt 

Beattie och Fearnley (1998) att den personliga relationen mellan revisor och klient är 

avgörande vid ett byte av revisionsbyrå. Ytterligare en intressant upptäckt studien visar 

är att revisionsbyråers arvoden först blir relevant efter att relationen mellan revisor och 

klient blivit försämrad (Fontaine et al., 2013). Det är därmed enligt Fontaine et al. 

(2013) väsentligt att upprätthålla en god relation mellan revisor och klient för att 

samarbetet ska vara lyckosamt. Fontaine et al. (2013) understryker dock vikten av att 

relationen mellan revisor och klient inte får bekostas av ett sviktande oberoende, vilket 

kan få förödande konsekvenser för revisionens kvalitet. 

Almer et al. (2014) studie visar att ett bolags revisionskommitté är mindre benägna att 

anställa en revisionsbyrå där en redan existerande relation förekommer. En förklaring 

till detta är enligt Almer et al. (2014) att medlemmar i revisionskommittéer vill undvika 

att omedvetet vara partiska vid valet av revisionsbyrå. Därmed vill man ha helt nya 

kandidater utan tidigare preferenser, för att på så sätt minska risken för att agera partiskt 

(ibid.).  

Blouin et al. (2007) finner i sin studie att före detta Arthur Andersen-klienter som 

använder aggressiva periodiseringar tenderar att följa med sin tidigare revisor till den 

nya revisionsbyrån. Detta resonemang liknar Chen et al. (2009) som finner att bolag 

som använder sig av resultatmanipulation i hög utsträckning, mer frekvent följer sin 

tidigare revisor till en ny revisionsbyrå jämfört med bolag som inte resultatmanipulerar i 

samma utsträckning. Dessutom tenderar dessa bolag att utföra en mer aggressiv 

redovisning än de bolag som byter till en ny byrå med ett icke-bekant revisionsteam 
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(ibid.). Att den personliga relationen mellan revisor och klient är en betydande faktor 

vid val av revisionsbyrå styrks bland annat av Beattie och Fearnley (1998), Blouin et al. 

(2007), Chen et al. (2009) och Fontaine et al. (2013). Om personliga relationer mellan 

revisorer och klienter påverkar bolags val av revisionsbyrå är därmed legitimt att testa. 

Detta görs med hjälp av följande hypotes.  

Hypotes 8: Det finns ett negativt signifikant samband mellan klientens och 

revisorns relation och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

3.5.4 Ägarstruktur 

Fama och Jensen (1983) menar att agentkostnader uppstår som en konsekvens av 

separation mellan ägande och kontroll, där principal och agent kan ha skilda attityder till 

risk och finansiella mål (ibid.). Bolag med olika ägarstruktur möter olika typer av 

agentproblematik. Kang (2014) delar upp denna problematik i två typer. Typ 1 hänvisar 

till separationen mellan ägare och företagsledning likt Fama och Jensen (1983), medan 

typ 2 behandlar agentproblematik mellan små och stora aktieägare (Kang, 2014). 

Revisionen har en viktig roll vad gäller att övervaka relationen mellan agent och 

principal (DeAngelo, 1981b; Fama & Jensen, 1983). 

Omfattningen av övervakning och därmed agentkostnader kan påverkas av bolags 

ägarstruktur (Jensen & Meckling, 1975). Agentteorin menar att ju större ägarskap hos 

bolagsledning, desto högre är konvergensen av intressen mellan agent och principal 

(Dao, Mishra & Raghunandan, 2008). DeFond (1992) undersöker om ägarskap hos 

bolagsledningen påverkar bolagets val av revisionsbyrå. Studien visar att förändringar i 

ägarstruktur vad gäller ledningens ägande påverkar bolags val av revisionsbyrå (ibid.). 

Francis och Wilson (1988) finner att en stor ägarspridning är en signifikant faktor för 

byte av revisionsbyrå. Till skillnad från Francis och Wilson (1988) menar Woo och Koh 

(2001) att bolag med liten ägarspridning är mer benägna att byta revisionsbyrå.  

Familjeföretag är bolag där medlemmar från grundarfamiljen fortsatt innehar 

toppositioner i ledningen, styrelsen eller stora aktieposter (Anderson & Reeb, 2003; S. 

Chen, X. Chen & Cheng, 2008). När ägarskapet till stor del representeras av en familj 

har dessa ägare önskan och förmågan att nära övervaka ledningen (Anderson & Reeb, 

2003). Därmed är familjeföretag, jämfört med bolag med spridd ägarstruktur, i lägre 

grad utsatta för agentproblematik av typ 1 (Kang, 2014). Istället är familjeföretag 
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sannolikt utsatta för agentproblematik av typ 2, där preferenser skiljer sig mellan stora 

och små aktieägare. Detta då familjeägare kan ha incitament att agera i eget intresse, 

vilket kan skada bolagets värde (ibid.). Kang (2014) finner även att familjeföretag, i 

högre grad än bolag med spridd ägarstruktur, anlitar branschspecialiserade 

revisionsbyråer. Detta för att signalera marknaden att de finansiella rapporterna är av 

tillbörlig kvalitet (ibid.). 

Chou, Zaiats och Zhang (2014) finner att bolag har lättare att attrahera utländska 

investerare om bolaget anlitar en Big-Four-byrå. Detta då investerare uppfattar Big-

Four-byråer som mer trovärdiga och utger högre revisionskvalitet än mindre 

revisionsbyråer (ibid.). He et al. (2014) finner att bolag som upplever en minskning av 

utländska investerare tenderar att byta från en Big-Four-byrå till en mindre 

revisionsbyrå. Detta menar He et al. (2014) visar att utländskt ägarskap kan påverka ett 

bolags val av revisionsbyrå. Krishnan et al. (2013) finner i deras studie att institutionellt 

ägande är en faktor som kan påverka bolags val av revisionsbyrå. Vidare visar studien 

att institutionellt ägarskap kan ses som ett substitut till att anlita en branschspecialiserad 

revisionsbyrå, då institutionella ägare ses som en alternativ övervakningsmekanism 

(ibid.). Att bolags ägarstruktur påverkar bolags val av revisionsbyrå styrks av flera 

studier, så som Beattie och Fearnley (1995), Krishnan et al. (2013), He et al. (2014) och 

Kang (2014). Det är därmed adekvat att testa denna faktor även i denna studie, och 

således formuleras följande hypotes. 

Hypotes 9: Det finns ett negativt signifikant samband mellan ett publikt bolags 

ägarstruktur och dess attityd till att byta revisionsbyrå 

3.5.5 Tidigare erfarenhet av revisionsbyråbyte 

I ovanstående teori har flera olika faktorer som kan påverka bolags val av revisionsbyrå 

presenterats. Andra faktorer som påverkat bolags beslut att byta revisionsbyrå är 

exempelvis obestånd, börsnoteringar och orena revisionsberättelser (Schwartz & 

Menon, 1985; Craswell, 1988; Menon & Williams, 1991). DeAngelo (1982) finner att 

en anledning till att byta revisionsbyrå är meningsskiljaktigheter mellan revisor och 

klient, gällande tolkningar av redovisningsprinciper. Studien visar vidare att bolag som 

upplever oenighet, i två tredjedelar av fallen byter revisionsbyrå till en som uppfattade 

redovisningsstandarder på likartat vis (ibid.). Schwartz och Menon (1985) konkluderar i 
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sin studie att bolag utsatta för finansiella påfrestningar tenderar att byta revisionsbyrå i 

högre utsträckning än finansiellt sunda bolag.  

En annan anledning till att bolag byter revisionsbyrå är enligt Menon och Williams 

(1991) att ett bolag börsnoteras. Detta för att ge de finansiella rapporterna trovärdighet, 

vilket kan leda investerare till bolaget (ibid.). Craswell (1988) finner i sin studie att 

bolag tenderar att byta revisionsbyrå om de erhåller en oren revisionsberättelse av sin 

revisor. Detta styrks av andra studier så som Chow och Rice (1982) och Citron och 

Taffler (1992). Levinthal och Fichman (1988) fångar upp en annan aspekt, tid. Studien 

delar upp revisionen i två tidsperioder där risken att bolag, under den första 

tidsperioden, byter revisionsbyrå ökar med tiden. När revisionsuppdraget övergår från 

tidsperiod ett till tidsperiod två, minskar sannolikheten för revisionsbyråbyte med tiden 

(ibid.).  

Det finns som ovan nämnt flera olika anledningar till att bolag byter revisionsbyrå. Det 

är möjligt att ett bolags attityd till byte av revisionsbyrå skiljer sig beroende på om 

bolaget har erfarenhet av byråbyten, eller om bolaget har haft samma revisionsbyrå 

under en längre tidsperiod. Få studier har tidigare undersökt detta, men det är troligt att 

de bolag som nyligen bytt revisionsbyrå är medvetna och har kunskap om den rådande 

revisionsmarknaden. Detta kan leda till att dessa bolag har en avvikande attityd till 

revisionsbyråbyten, jämfört med de bolag som inte bytt revisionsbyrå nyligen. Därmed 

är detta något som är relevant att testa i denna studie, varför följande hypotes 

formuleras.   

Hypotes 10: Det finns signifikanta skillnader i attityd till val av revisionsbyrå 

mellan publika bolag som bytt revisionsbyrå under de senaste fem åren och 

publika bolag som inte bytt revisionsbyrå under de senaste fem åren 
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3.6 Sammanfattning av hypoteser 

3.6.1 Byrårelaterade faktorer 

Hypotes 1: Det finns ett positivt signifikant samband mellan en revisionsbyrås 

rykte och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

Flera tidigare studier påvisar att revisionsbyråns rykte spelar en betydande roll vid 

bolags val av revisionsbyrå (Beattie & Fearnley, 1995; Barton, 2005; Cameran et al., 

2010 med flera). En revisionsbyrå med gott rykte skapar förtroende och acceptans hos 

bolags intressenter, vilket kan leda till extern finansiering till lägre kostnad för bolag 

(Healy & Lys, 1986; Beattie & Fearnley, 1995). Cameran et al. (2010) menar att bolag 

förlitar sig på att Big-Four-byråer tillhandahåller högre service än mindre revisions-

byråer, vilket gör bolag villiga att betala en premie för detta mervärde. Investerare 

tenderar att förlita sig på revisionsbyråns rykte, vilket kan innebära att bolag som anlitar 

en revisionsbyrå med ett gott rykte kan öka sitt marknadsvärde (Bar-Yosef & Livnat, 

1984).  

Hypotes 2: Det finns ett positivt signifikant samband mellan en revisionsbyrås 

branschexpertis och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

Revisionsbyråer specialiserar sig på vissa branscher för att skapa konkurrensfördelar 

relativt sina konkurrenter (Anis, 2014). Flera studier visar att specialiserade revisions-

byråer förser högre revisionskvalitet än icke-specialiserade byråer (Craswell et al., 

1995; DeFond et al., 2000; Balsam et al., 2003). Branschspecialiserade revisionsbyråer 

erhåller i genomsnitt högre revisionsarvoden, vilket innebär att bolag är villiga att betala 

en premie för deras tjänster (Schauer, 2002). Marknaden tenderar att tolka ett byte till en 

specialiserad revisionsbyrå som positivt, varför bolags marknadsvärde ökar (Knechel et 

al., 2007).  

Hypotes 3: Det finns ett positivt signifikant samband mellan låga revisions-

kostnader och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

Flera studier visar att revisionskostnader påverkar bolags val av revisionsbyrå (Simon & 

Francis, 1988; Williams, 1988; Beattie & Fearnley, 1995). Stora revisionsbyråer 

tenderar att begära högre revisionsarvoden än mindre revisionsbyråer (Palmrose, 1986). 
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Eichenseher och Shields (1983) och Haskins och Williams (1990) finner att en av de 

mest förekommande anledningarna till att bolag byter revisionsbyrå är att kostnaderna 

är för höga. Däremot tenderar stora bolag att bortse från kostnaderna som faktor vid val 

av revisionsbyrå, då dessa kostnader endast utgör en liten del av bolagets totala 

kostnader (Beattie & Fearnley, 1995).  

Hypotes 4: Det finns ett positivt signifikant samband mellan en revisionsbyrås 

storlek och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

Revisionsbyråns storlek är enligt DeAngelo (1981b) synonymt med revisionskvalitet, 

där stora revisionsbyråer är mindre beroende av enskilda klienter. Regleringsorgan 

hävdar dock det motsatta, nämligen att inget samband mellan storlek och 

revisionskvalitet föreligger (Krishnan & Schauer, 2000). Cameran et al. (2010) finner 

att bolag uppfattar stora revisionsbyråer som mer framgångsrika, internationella och att 

de tillhandahåller bättre service än mindre byråer. Emellertid är kostnaden generellt 

högre när bolag anlitar en stor revisionsbyrå (Francis & Taylor, 1995).  

Hypotes 5: Det finns ett positivt signifikant samband mellan revisionsbyråns utbud 

av rådgivningstjänster och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

Revisionsbyråer erbjuder flera olika typer av tjänster, utöver revisionstjänster (Cameran 

et al., 2010). Det finns risk att dessa tilläggstjänster skapar alltför starka band mellan 

revisor och klient, vilket hämmar revisorns oberoende (Firth, 1997). DeBerg et al. 

(1991) finner inget signifikant samband mellan byte av revisionsbyrå och utbud av 

revisionstjänster. Beattie och Fearnley (1995) hävdar dock att ett sådant samband 

existerar, och att bolag som revideras av en mindre revisionsbyrå tenderar att byta till en 

större revisionsbyrå med bredare utbud av rådgivningstjänster.     

3.6.2 Bolagsrelaterade faktorer 

Hypotes 6: Det finns ett positivt signifikant samband mellan ett publikt bolags 

storlek och dess attityd till att byta revisionsbyrå 

Hur stort ett bolag är påverkar enligt flera studier bolagets val av revisionsbyrå (Simon 

& Francis, 1988; Hay & Davis, 2004). Stora bolag tenderar att välja stora revisions-

byråer (DeAngelo, 1981b; Shockley & Holt, 1983). Ett sådant samband menar dock 

Hay och Davis (2004) inte nödvändigtvis stämmer. Johnson och Lys (1990) hävdar att 
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en snabb tillväxttakt hos bolag inte sällan leder till revisionsbyråbyten. Bytet blir då ofta 

till en större revisionsbyrå (Francis & Wilson, 1988). 

Hypotes 7: Det finns ett negativt signifikant samband mellan hög skuldsättning och 

publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå  

Flera studier har undersökt om bolag med hög skuldsättning väljer en revisionsbyrå som 

erbjuder hög revisionskvalitet (DeFond, 1992; Hay & Davis, 2004; Broye & Weill, 

2008). Revision spelar en viktig roll för långivare och kreditinstitut, då de använder 

finansiella rapporter för att utforma låneavtal (Broye & Weill, 2008). Shockley och Holt 

(1983) samt Pittman och Fortin (2004) visar att bolag som anlitar en stor revisionsbyrå 

erhåller sänkta lånekostnader. Francis och Wilson (1988) och DeFond (1992) finner ett 

positivt samband mellan hög skuldsättning och val av en stor revisionsbyrå, detta 

samband finner dock inte Hay och Davis (2004) signifikant.  

Hypotes 8: Det finns ett negativt signifikant samband mellan klientens och 

revisorns relation och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

Flera studier visar att personliga relationer och tidigare erfarenheter av en revisor är 

betydande faktorer vid bolags val av revisionsbyrå (Beattie & Fearnley, 1995, 1998; 

Blouin et al., 2007; Fontaine et al., 2013). Beattie och Fearnley (1998) visar dessutom 

att denna faktor prioriteras högre än det utbud av tjänster som revisionsbyrån erbjuder. 

Fontaine et al. (2013) understryker vikten av att relationen mellan revisor och klient inte 

får påverka revisorns oberoende negativt. 

Hypotes 9: Det finns ett negativt signifikant samband mellan ett publikt bolags 

ägarstruktur och dess attityd till att byta revisionsbyrå 

Bolags ägarstruktur är enligt flera studier en faktor som påverkar valet av revisionsbyrå 

(Krishnan et al., 2013; He et al., 2014; Kang, 2014). Förändringar i ägarstruktur, vad 

gäller ledningens ägande, påverkar även detta bolags val av revisionsbyrå (DeFond, 

1992). Francis och Wilson (1988) samt Woo och Koh (2001) hävdar att ägarspridning 

är en betydande faktor vid byte av revisionsbyrå. Andra faktorer som påverkar beslut 

kring byte av revisionsbyrå är familjärt ägande, utländskt ägande och institutionellt 

ägande (Krishnan et al., 2013; Chou et al., 2014; Kang, 2014).  
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Hypotes 10: Det finns signifikanta skillnader i attityd till val av revisionsbyrå 

mellan publika bolag som bytt revisionsbyrå under de senaste fem åren och 

publika bolag som inte bytt revisionsbyrå under de senaste fem åren 

Faktorer som påverkar bolag till att byta revisionsbyrå har tagits upp i flera studier. 

Exempel på sådana faktorer är meningsskiljaktigheter mellan revisor och klient, 

finansiell påfrestning, börsintroduktion samt orena revisionsberättelser (DeAngelo, 

1982; Schwartz & Menon, 1985; Craswell, 1988; Menon & Williams, 1991). Det är 

sannolikt att bolags attityder till revisionsbyråbyte skiljer sig beroende på om bolaget 

nyligen bytt revisionsbyrå eller om bolaget haft samma revisionsbyrå under en längre 

tidsperiod.   
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4. Empirisk metod 

4.1 Inledning 

I detta kapitel återfinns tre avsnitt. Första avsnittet motiverar studiens ansats och 

efterföljs i avsnitt två av studiens urval och datainsamling. Avsnitt två innehåller även 

studiens etiska förhållningssätt. I det tredje avsnittet operationaliseras samtliga 

variabler.  

4.2 Ansats 

Studien genomförs med en kvantitativ ansats eftersom undersökningen har ett deduktivt 

angreppssätt vad gäller förhållandet mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 2011). 

Med hjälp av en kvantitativ ansats har vi möjlighet att nå ut till ett större urval än vid ett 

kvalitativt angreppssätt. Det är också ett effektivt arbetssätt utifrån de begränsade 

resurser vi besitter i form av tid och kapital (Eliasson, 2006). Ett kvantitativt 

angreppssätt medför vissa risker, så som att studien riskerar att bli ytlig och inte fånga 

upp hela problematiken (Jacobsen, 2002). Positivt med en kvantitativ ansats är att vi får 

ett större urval, med bättre möjligheter att generalisera resultatet i ett större perspektiv 

(Bryman & Bell, 2011).  

4.3 Urval och datainsamling 

I denna studie består populationen av alla noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm, 

per den 10/4-2015. Dessa bolag finns på tre olika listor; Small Cap, Mid Cap och Large 

Cap. På varje lista återfinns 106, 91 respektive 72 bolag, vilket sammantaget innebär en 

population på 269 bolag (Nasdaq OMX Nordic, 2015). Denna population väljs ut då 

dessa bolag påverkas av de nya EU-reglerna som rör revision (2014/537/EG). Även 

vissa onoterade finansiella bolag omfattas av de nya kraven men dessa bolag är dock 

inte inkluderade i urvalet av tids- och resursskäl. Urvalet är i denna studie detsamma 

som populationen, detta då det är möjligt att genomföra inom studiens tidsram och 

omfattning (Bryman & Bell, 2011). 
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Utifrån studiens syfte använder vi en tvärsnittsdesign, då vi samlar in data från bolag i 

urvalet vid en viss tidpunkt som sedan kvantifieras och tolkas (Bryman & Bell, 2011). 

Datainsamlingen sker huvudsakligen genom en enkätundersökning som sedan 

kompletteras med sekundärdata från bolagens årsredovisningar för 2013. För de bolag 

som använder ett brutet räkenskapsår tar vi information från årsredovisningar för 

2013/2014. Enkätundersökningen skickas via e-post till alla bolag i populationen med 

respektive bolags CFO, eller annan ledande befattningshavare, som adressat. Att CFO 

är adressat motiveras med att denna yrkesroll är att ansvara för bolagets löpande 

ekonomi, och bör således vara väl insatt i revisionsprocessen (Beattie & Fearnley, 

1995). I de fall då CFO av någon anledning inte har möjlighet att svara på enkäten och 

istället besvarats av annan befattningshavare, har detta accepterats i denna studie. Att 

respondenter som inte är CFO:s accepteras i denna studie har olika anledningar. En 

anledning för detta är att minimera bortfallen, då CFO:s inte alltid har möjlighet att 

svara på studentundersökningar. I vissa bolag är CFO och VD dessutom samma person, 

vilket inte är ett skäl att utesluta en respondent från undersökningen.  

Ett alternativ vi övervägt är att skicka enkäten till respektive bolags ordförande i 

revisionsutskottet. Denna person är involverad i valet av revisor, varför även det är en 

lämplig person att rikta enkäten till. Detta alternativ har dock i denna studie valts bort 

av praktiska skäl, då e-postadresser till dessa personer är svåra att finna med de resurser 

vi innehar och att det då finns risker för stora bortfall redan innan enkäten skickats ut. 

Fördelningen av respondenternas befattningar återfinns i avsnitt 5.2.   

Anledningen till att denna studie använder en enkätundersökning som verktyg för 

datainsamling är att det är ett effektivt sätt, utifrån tid och resurser, att samla in en större 

datamängd (Eliasson, 2006; Denscombe, 2009). Dessutom elimineras eventuella 

intervjuareffekter som kan uppstå vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). Vissa 

nackdelar med detta tillvägagångssätt finns, exempelvis medför enkätundersökningar 

bortfall och minskar möjligheterna till omfattande svar (Denscombe, 2009; Bryman & 

Bell, 2011). En utmaning i denna studie är att minimera bortfallen. Detta görs genom att 

ställa koncisa frågor, undvika merarbete för respondenten, behandla informationen 

konfidentiellt och genom att påminnelser skickas till de som inte svarat (Bryman & 

Bell, 2011). Ett sätt att undvika merarbete för respondenten är att de får ange vilket 
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bolag de representerar, vilket gör att vi kan samla in den finansiella information om 

bolaget som krävs för att uppnå studiens syfte.       

Svarsalternativen i enkäten är främst utformade utifrån Likertskalor, med sjugradiga 

skalor. Detta för att erhålla nyanserade och mer specifika svar än vad som kan erhållas 

på skalor med färre svarsalternativ (Green & Rao, 1970). Försättsbladet och enkät-

undersökningen återfinns i bilaga 1 och 2. Utöver detta samlas sekundärdata in från 

bolagens årsredovisningar. Exempel på data från dessa källor är bolags totala 

tillgångsbas, skuldsättning och ägarstruktur. I hypotesen som rör skillnader mellan 

bolag som bytt respektive inte bytt revisionsbyrå inom en femårsperiod studerar vi 

årsredovisningarna under dessa år för att finna denna information. Därmed får studien 

även ett inslag av longitudinell design, då information samlas in över tid.  

Enkäten skickades ut måndag 13/4-15 och den första av två påminnelser skickades ut 

torsdag 16/4-15. Den andra och sista påminnelsen skickades ut måndag 20/4-15. Efter 

detta samlades svar in via telefon där vi slumpmässigt kontaktade ett urval av 

populationen, då vi önskade öka svarsfrekvensen. De svar som samlades in via telefon 

utfördes genom att respondenterna fick svara muntligt på samma frågor som i enkäten. 

4.3.1 Etiskt förhållningssätt 

Denna studie har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa 

principer består av fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet har i denna studie 

uppfyllts genom att vi i försättsbladet till enkäten (se bilaga 1) har informerat 

respondenten om villkoren för deltagande i enkäten. Samtyckeskravet har i studien 

uppfyllts när respondenten valt att deltaga i enkätundersökningen. I försättsbladet (se 

bilaga 1) informeras respondenten om att dess deltagande behandlas konfidentiellt, 

varför konfidentialitetskravet uppfyllts. Dessutom anonymiseras samtliga deltagare i 

studien. Till sist är också nyttjandekravet uppfyllt, då insamlad data endast används för 

forskningsändamål och inte i några andra syften (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4.4 Operationalisering 

4.4.1 Beroende variabler 

Som beroende variabel i denna studie använder vi bolags Inställning till byte av 

revisionsbyrå. Denna variabel används då vi ämnar förklara vilka faktorer som påverkar 

bolag vid byte av revisionsbyrå. Med detta som grund har tio oberoende variabler 

framtagits för att undersöka om signifikanta samband finns. Detta gör att vi kan bidra 

till att förklara publika bolags val av revisionsbyrå. Den beroende variabeln mäts med 

hjälp av en enkätfråga, där respondenten får ta ställning till hur de upplever ett byte av 

revisionsbyrå på en skala ett till sju (se bilaga 2, fråga 10). 

Dessutom kompletteras studien med ytterligare en beroende variabel. Denna variabel 

behandlar hur respondenterna förhåller sig till EU:s krav på obligatorisk byrårotation. 

Även denna beroende variabel mäts med en enkätfråga på en sjugradig skala (se bilaga 

2, fråga 11).   

4.4.2 Rykte 

Rykte är i flera studier tätt sammankopplat med revisionskvalitet och revisionsbyråers 

varumärke (Barton, 2005; Cameran et al., 2010 med flera). Herbig, Milewicz och 

Golden (1994) definierar rykte, fritt översatt, som en uppskattning av konsistens över 

tid av attribut hos ett bolag. Uppskattningen baseras på bolagets förmåga att upprepade 

gånger utföra aktiviteter på liknande sätt (ibid.). Utifrån denna definition utformar vi en 

fråga i enkäten, för att utröna ryktets påverkan på bolags val av revisionsbyrå. Frågan 

mäts med hjälp av en Likertskala med sju svarsalternativ (se bilaga 2, fråga 3).    

4.4.3 Branschexpertis 

En revisionsbyrås branschexpertis är beroende av enskilda revisorers expertis. Williams 

(1988) och Lim och Tan (2010) mäter en revisionsbyrås branschexpertis som 

procentuell andel av marknaden i specifika branscher. Vår studie inriktar sig på publika 

bolags attityder vid val av revisionsbyrå där branschexpertis är en variabel. Frågan i 

enkätundersökningen är därmed utformad för att få svar på hur revisionsbyråers 

branschexpertis påverkar bolags val av revisionsbyrå. En Likertskala med sju 

svarsalternativ används för att mäta denna fråga (se bilaga 2, fråga 4).    
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4.4.4 Revisionskostnader 

Flera studier har mätt revisionskostnader som faktiska revisionskostnader (Palmrose, 

1986; Beattie & Fearnley, 1995). Detta sätt att mäta revisionskostnader är inte lämpligt 

för att undersöka bolags attityder. Vi definierar revisionskostnader som de kostnader 

som härrör från revisionstjänster, exklusive tilläggstjänster. Detta gör att vi i studien 

ställer en fråga för att fastställa hur stor påverkan låga revisionskostnader har på bolags 

val av revisionsbyrå, frågan mäts utifrån en Likertskala med sju svarsalternativ (se 

bilaga 2, fråga 5). Utöver detta kompletteras dessa data med data från bolagens 

årsredovisningar gällande faktiska revisionskostnader. Detta för att se om det finns 

skillnader i attityd mellan bolag med olika stora kostnadsposter hänförda till 

revisionstjänster. För att jämföra bolagen sinsemellan beräknas ett nyckeltal enligt 

följande; faktiska revisionskostnader dividerat med totala kostnader. Totala kostnader 

definieras i denna studie som rörelsekostnader adderade med finansiella kostnader.   

4.4.5 Byråstorlek 

För att mäta byråstorlek utgår vi från revisionsbyråernas omsättning i Sverige. De 

revisionsbyråer som valts ut är PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, BDO, 

Mazars SET samt övriga. Detta då dessa revisionsbyråer är de största på den svenska 

marknaden, sett till omsättning, och är mest troligt anlitade av svenska publika bolag 

(Tagesson & Öhman, 2015). Respondenternas ombeds svara på hur relevant en 

revisionsbyrås storlek är vid byte av revisionsbyrå, där svarsalternativ är en sjugradig 

Likertskala (se bilaga 2, fråga 6).    

4.4.6 Rådgivningstjänster 

Tidigare studier har mätt variabeln rådgivningstjänster utifrån kostnader som härrör från 

sådana tjänster (DeBerg et al., 1991; Firth, 1997). I likhet med Beattie och Fearnley 

(1995) undersöker vi i denna hypotes hur revisionsbyråers utbud av rådgivningstjänster 

påverkar bolags val av revisionsbyrå. Vi mäter detta utifrån en fråga i 

enkätundersökningen, där de sju svarsalternativen är uppställda utifrån en Likertskala 

(se bilaga 2, fråga 7).    



36 

 

4.4.7 Bolagsstorlek 

Hur bolagsstorlek mäts varierar mellan olika studier. De två vanligaste måtten på storlek 

är dock ett bolags totala tillgångar eller omsättning. Reynolds och Francis (2001) 

använder sig av bolags omsättning som variabel för bolagsstorlek. Merparten av de 

studier vi granskat, så som Healy och Lys (1986), Simon och Francis (1988), Beattie 

och Fearnley (1995), Firth (1997) och Woo och Koh (2001), använder dock ett bolags 

totala tillgångar som variabel för bolagsstorlek. Viss kritik har dock framförts mot att 

använda bolags totala tillgångar som mätinstrument för bolagsstorlek. Chan, Ezzamel 

och Gwilliam (1993) menar att redovisningsprinciper och ålder på tillgångar kan skilja 

sig åt mellan likartade bolag, vilket kan påverka jämförbarheten negativt. Trots kritiken 

väljer vi att använda totala tillgångar som ett mått på bolags storlek, då vi finner stort 

stöd i tidigare studier inom detta område (Simon & Francis, 1988, Firth, 1997; Woo & 

Koh, 2001 med flera). Datamaterialet hämtas från bolagens årsredovisningar för 2013.   

4.4.8 Skuldsättning 

Att mäta ett bolags skuldsättning kan göras på flera olika sätt. Av de studier som 

granskats och behandlats i teorin har ett antal olika typer av beräkningar använts för att 

räkna ut ett bolags skuldsättning. Det mest förekommande tillvägagångssättet för att 

räkna ut detta är att se till förhållandet mellan ett bolags skulder och tillgångar. Studier 

av Francis och Wilson (1988), DeFond (1992), Craswell et al. (1995), DeFond et al. 

(2000) och Woo och Koh (2001) har tillämpat långfristiga skulder dividerat med totala 

tillgångar som mätinstrument för skuldsättning. Andra studier har räknat skuldsättning 

som totala skulder dividerat med totala tillgångar (DeFond & Jiambalvo, 1993; Balsam 

et al., 2003; Hay & Davis, 2004). I denna studie mäter vi ett bolags skuldsättning enligt 

följande; totala skulder dividerat med totala tillgångar. Detta då detta tillvägagångssätt 

är vanligt förekommande i de studier som omnämnts i teoriavsnittet och ingen värdering 

behöver göras för att avgöra hur en skuld ska klassas.   

4.4.9 Relation 

Hur man operationaliserar en relation mellan klient och revisor kan genomföras på olika 

sätt. I studien av Fontaine et al. (2013) delar man in relationen i två olika klasser; 

relationsproblem och relationskvalitet, som sedan mäts med hjälp av öppna intervjuer. 
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Beattie och Fearnley (1995, 1998) använder till skillnad från Fontaine et al. (2013) en 

enkät där ett antal frågor ställts angående bolagets och revisorns relation. Andra studier 

så som Sharma (1994) utformar likt Fontaine et al. (2013) ett klassificeringsschema, 

uppdelat i fyra klasser, för att på så sätt mäta relationen mellan köpare och säljare, som i 

detta sammanhang är klient och revisor. I vår studie undersöker vi relationen mellan 

klient och revisor med en enkätfråga, likt Beattie och Fearnley (1995, 1998). På så sätt 

kan information samlas in, för att sedan undersöka om hypotesen kan förkastas eller 

inte. En fråga i enkätundersökningen berör denna hypotes, och ställs upp utifrån en 

Likertskala med sju svarsalternativ (se bilaga 2, fråga 8).  

4.4.10 Ägarstruktur 

Hur ägarstruktur mäts varierar i de studier som granskats. Ägandet har delats in i olika 

kategorier så som familjärt ägande, utländskt ägande och institutionellt ägande 

(Anderson & Reeb, 2003; Krishnan et al., 2013; Chou et al., 2014 med flera). Andra 

studier har fokuserat på ägarspridning, där den enskilt procentuellt största ägaren 

används som mätobjekt (Woo & Koh, 2001; Chen et al., 2008; He et al., 2014). Det 

finns dock kritik mot detta tillvägagångssätt, exempelvis menar Demsetz och Villalonga 

(2001) att studier bör komplettera med att också mäta de fem största aktieägarna för att 

få ett bättre mått på ägarspridning. Vi mäter trots kritiken, i enlighet med Woo och Koh 

(2001), Chen et al. (2008) och He et al. (2014), ägarspridning utifrån den enskilt största 

aktieägaren sett till röstantal.  

4.4.11 Tidigare erfarenhet av revisionsbyråbyte  

Denna hypotes testas genom att vi delar in bolagen i två kategorier. Kategori 1 består av 

bolag som inte bytt revisionsbyrå under de senaste fem åren, det vill säga sedan år 2009. 

Kategori 2 består således av bolag som bytt revisionsbyrå någon gång under de senaste 

fem åren. Fem år används som avgränsning, då vi anser det vara en lämplig gräns för att 

erfarenheter från en bytesprocess fortfarande existerar i bolaget. Information gällande 

byte av revisionsbyrå erhåller vi från bolagens årsredovisningar, för de senaste fem 

åren. Detta gör att vi kan utläsa om det finns skillnader i attityd till revisionsbyråbyte 

mellan de två bolagskategorierna.   
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5. Analys 

5.1 Inledning 

Detta kapitel består av fem avsnitt. Det första avsnittet behandlar bortfallsanalys och 

åtföljs av deskriptiv statistik i avsnitt två. Avsnitt tre innehåller en bivariat analys. Det 

fjärde avsnittet innehåller regressionsanalyser med två olika beroende variabler. I det 

femte avsnittet testas hypoteserna med Inställning till byråbyte som beroende variabel.  

5.2 Bortfallsanalys 

 

Figur 5.1 

I figur 5.1 illustreras bortfallsprocessen grafiskt. Av de 269 bolag som tillfrågades att 

besvara vår enkät fick vi svar av 54 bolag, vilket innebär en svarsfrekvens på cirka 20 

procent. Svarsfrekvensen är relativt låg i jämförelse med andra liknande studier, 

exempelvis Beattie och Fearnley (1995) som hade en svarsfrekvens på 75 procent. 

Bryman och Bell (2011) menar att studien ändå kan vara relevant, dock bör resultaten 

tolkas restriktivt och med viss försiktighet. Av studiens 54 respondenter svarade 45 
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respondenter via vårt mejlutskick, och resterande nio respondenter svarade via telefon. 

Totalt fick vi 50 fullständiga svar, då fyra respondenter inte svarade på alla frågor i 

enkäten. Variablerna Byråstorlek, Rådgivningstjänster och Relation har vardera ett 

bortfall, vilket beror på att en respondent inte besvarade de frågorna i enkäten. 

Ytterligare en respondent valde att inte besvara frågorna rörande variablerna Inställning 

till byråbyte och Obligatorisk byrårotation. Variablerna Faktisk kostnad och 

Ägarstruktur har även de vardera ett bortfall, detta då vi inte kunde finna dessa uppgifter 

i bolagens årsredovisningar. Utöver bortfallet på dessa fyra respondenter har ytterligare 

fem respondenter tagits bort ur datamaterialet. Detta på grund av att dessa respondenter 

påvisade stora extremvärden som försvagar datamaterialet. Vi är här restriktiva och har 

medvetet valt att inte ta bort alla outliers utan endast de mest extrema värdena, detta för 

att inte tappa statistisk styrka och mista för många respondenter. Totalt ger detta ett 

datamaterial på 45 respondenter, som ligger till grund för kommande analyser. I tabell 

5.1 visas en fördelning av respondenternas aktielisttillhörighet respektive befattningar. 

Tabell 5.1 
  Frekvens Procent 

Aktielista 
Large Cap 4 8,9 
Mid Cap 19 42,2 
Small Cap 22 48,9 
Totalt 45 100 
Befattning  
CFO 37 82,2 
VD 4 8,9 
Annan 4 8,9 
Totalt 45 100 
 

Det som kan utläsas av tabell 5.1 är att 91,1 procent av respondenterna tillhör Mid Cap 

och Small Cap, och Large Cap är klart underrepresenterade trots att Large Cap har färre 

bolag listade än Small Cap och Mid Cap. När det gäller respondenternas befattning är 

CFO:s klart mest förekommande, vilket också var enkätens primära målgrupp. För att 

kontrollera om det finns signifikanta skillnader mellan CFO och övriga befattningar har 

ett T-test genomförts. Båda de beroende variablerna har testats med befattning som 

kontrollvariabel. Testet visar att det inte föreligger några signifikanta skillnader i attityd 

mellan olika befattningar till de beroende variablerna i denna studie.      
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Vår bortfallsanalys bygger på en logistisk regression av de variabler som finns 

tillgängliga för hela populationen. Variablerna Faktisk revisionskostnad, Bolagsstorlek, 

Skuldsättning, Ägarstruktur och Erfarenhet av byråbyte ingår i bortfallsanalysen, då 

data för dessa variabler samlats in utan att vara beroende av enkätundersökningen. Två 

variabler är i den logistiska regressionen signifikanta, Bolagsstorlek och Skuldsättning, 

vilket kan innebära att vårt datamaterial är något snedvridet. Detta gör att 

generaliseringar till hela populationen för dessa variabler görs restriktivt och bör tolkas 

med försiktighet. Övriga variabler är inte signifikanta, vilket tyder på att någon 

snedvridning för dessa variabler inte föreligger i vårt datamaterial.   

5.3 Deskriptiv statistik 

 

I tabell 5.2 presenteras deskriptiv statistik över de oberoende variablerna. De variabler 

som har mätts med hjälp av sjugradiga Likertskalor har alla ett medelvärde över 4,6, 

vilket kan tyda på en negativ skevhet för dessa variabler. Standardavvikelsen för dessa 

variabler är relativt lika varandra på låga 1. Den genomsnittliga skuldsättningen för 

respondenterna är på cirka 55 procent. För variablerna Faktisk kostnad och 

Bolagsstorlek utmärker sig standardavvikelserna som höga relativt övriga variabler. 

Detta kan bero på att det finns en stor spridning i balansomslutning mellan bolag från 

olika branscher. Variabeln Erfarenhet av byråbyte är en dummy-variabel, varför endast 

antalet svar är relevant i denna tabell. Av de 45 respondenterna har 11 bolag bytt 

Tabell 5.2 - Oberoende variabler 
Variabel n Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 
1. Rykte 45 5,822 1,134 3 7 
2. Branschexpertis 45 5,667 1,066 3 7 
3. Revisionskostnad 
   a. Låg revisionskostnad 45 4,667 1,168 2 7 
   b. Faktisk kostnad (%) 45 0,211 0,218 0,011 0,919 
4. Byråstorlek 45 5,089 1,062 2 7 
5. Rådgivningstjänster 45 5,000 1,365 1 7 
6. Bolagsstorlek (MSEK) 45 4603,090 7968,430 35,528 35628,000 
7. Skuldsättning (%) 45 54,584 18,338 17,360 107,144 
8. Relation 45 5,733 1,116 3 7 
9. Ägarstruktur (%) 45 29,034 16,006 9,800 70,360 
10. Erfarenhet av byråbyte 45         
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revisionsbyrå någon gång under de fem studerade åren 2009-2013, medan övriga haft 

samma revisionsbyrå under nämnda period.   

 

I tabell 5.3 har variabeln Inställning till byråbyte ett medelvärde som understiger 4, 

medan variabeln Obligatorisk byrårotation har ett värde som ligger något över 4. Värdet 

4 reflekterar en neutral syn på de beroende variablerna, därmed finns det en antydan till 

att respondenterna är mer negativa än positiva till att byta revisionsbyrå. Detsamma 

gäller dock inte för respondenternas inställning till EU:s krav om obligatorisk 

byrårotation. 

 

I tabell 5.4 visas fördelningen av respondenternas revisionsbyråer under år 2013. 

Tabellen visar att Big-Four-byråerna dominerar bland respondenterna. Grant Thornton 

är den enda revisionsbyrån som inte tillhör Big-Four och som anlitas av en av 

respondenterna. PwC är den revisionsbyrå som under 2013 var mest anlitad bland denna 

studies respondenter med 40,0 procent av medverkande bolag. 

  

Tabell 5.3 - Beroende variabler 
Variabel n Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 
Inställning till byråbyte 45 3,489 1,014 1 6 
Obligatorisk byrårotation 45 4,022 1,559 1 7 

Tabell 5.4 - Faktisk revisionsbyrå 2013 
  Frekvens Procent 
PwC 18 40,0 
EY 12 26,7 
Deloitte 9 20,0 
KPMG 5 11,1 
Grant Thornton 1 2,2 
Totalt 45 100,0 
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Tabell 5.5 visar hur respondenterna har rankat de sju revisionsbyråerna; BDO, Deloitte, 

EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars SET samt PwC. I enkätfrågan ombads 

respondenterna att rangordna de tre, enligt deras uppfattning, bästa revisionsbyråerna 

om de var tvungna att byta från deras nuvarande revisionsbyrå. Även här är Big-Four-

byråerna överrepresenterade, vilket kan bero på att 44 av 45 respondenter anlitar Big-

Four-byråer. 

 

I tabell 5.6 har respondenternas rangordning från tabell 5.5 viktats efter placering, där 

Ranking 1 viktades med 3, Ranking 2 med 2 och Ranking 3 med 1 (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2010). Sedan har respektive revisionsbyrås poäng summerats, vilket ger 

en viktad ranking i tabell 5.6. Även enligt denna tabell är Big-Four-byråerna klart 

dominanta och värderas högt av respondenterna i denna studie. Värt att poängtera är att 

vi vid närmare granskning av respondenternas rangordning funnit indikationer på att de 

kan ha misstolkat enkätfrågan. Detta då flera respondenter angett sin nuvarande 

Tabell 5.5 - Ranking av revisionsbyråer 
 Revisionsbyrå Ranking 1 Ranking 2 Ranking 3 

Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 
BDO 0 0 1 2,2 2 4,4 
Deloitte 9 20,0 9 20,0 10 22,2 
EY 11 24,4 11 24,4 12 26,7 
Grant Thornton 2 4,4 3 6,7 3 6,7 
KPMG 11 24,4 8 17,8 5 11,1 
Mazars SET 1 2,2 0 0 2 4,4 
PwC 9 20,0 11 24,4 6 13,3 
Totalt 43 95,6 43 95,6 40 88,9 
Bortfall 2 4,4 2 4,4 5 11,1 

Tabell 5.6 - Viktad ranking 
  Frekvens 
1. EY 67 
2. Deloitte 55 
2. PwC 55 
4. KPMG 54 
5. Grant Thornton 15 
6. Mazars SET 5 
7. BDO 4 
Totalt 255 
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revisionsbyrå i rangordningen, trots att de i enkätfrågan ombads att inte göra det. 

Därmed bör man tolka tabell 5.5 och 5.6 med viss försiktighet.  

5.4 Bivariat analys 

För att undersöka hur våra variabler korrelerar sinsemellan genomför vi ett Pearson 

korrelationstest i studien. Anledningen till att ett korrelationstest genomförs är för att 

undersöka sambandet eller samvariationen mellan våra variabler (Djurfeldt et al., 2010). 

Eftersom våra modeller innehåller flera variabler finns det risk för att multikollinearitet 

föreligger mellan variabler, vilket innebär att två eller flera variabler korrelerar med 

varandra i för hög utsträckning (ibid.).  

För att kontrollera om multikollinearitet föreligger skapar vi en korrelationsmatris, där 

korrelationen mellan alla variabler visas med ett tal mellan -1 och +1. Om 

korrelationstalet överstiger 0,8 kan det indikera att multikollinearitet föreligger (ibid.). 

För att vidare undersöka om multikollinearitet förekommer som kan påverka modellen 

negativt studerar vi variablernas VIF-värden. Dessa värden och efterföljande diskussion 

återfinns i avsnitt 5.4. 

 

Tabell 5.7 visar en korrelationsmatris för de båda beroende variablerna, Inställning till 

byråbyte (1a) och Obligatorisk byrårotation (1b). Ur tabellen kan utläsas att Inställning 

till byråbyte korrelerar på signifikansnivå 0,05 med två av de elva oberoende 

Tabell 5.7 – Pearson’s korrelationstest 

1. Beroende variabel 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Rykte -0,338* 0,041 1 

3. Branschexpertis -0,098 -0,009 0,288 1 

4. Låg revisionskostnad 0,198 0,141 0,057 -0,073 1 

5. Faktisk revisionskostnad 0,139 0,097 0,000 0,239 -0,189 1 

6. Byråstorlek 0,106 0,109 -0,081 0,147 -0,012 0,187 1 

7. Rådgivningstjänster 0,246 0,267 -0,103 0,297* 0,214 0,100 0,313* 1 

8. Bolagsstorlek 0,080 -0,03 0,079 0,063 0,008 -0,199 0,034 -0,189 1 

9. Skuldsättning -0,313* -0,288 -0,105 -0,163 0,014 -0,124 -0,047 -0,240 0,263 1 

10. Relation -0,063 -0,010 -0,092 0,115 0,087 0,055 0,097 0,283 0,106 -0,271 1 

11. Ägarstruktur 0,149 0,103 -0,064 -0,087 0,164 -0,100 0,139 0,102 0,075 0,195 0,002 1 

12. Erfarenhet av byråbyte 0,189 0,466** -0,002 -0,065 -0,015 -0,063 0,050 0,000 0,343* 0,155 0,231 0,218 1 

*Korrelationen är signifikant på nivån 0.05 **Korrelationen är signifikant på nivån 0.01 Antal n = 45 

1a = Inställning till byråbyte 1b = Obligatorisk byrårotation 
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variablerna, Rykte (-0,338) och Skuldsättning (-0,313). Ytterligare tre signifikanta 

korrelationer kan urskiljas på signifikansnivån 0,05 i matrisen och dessa är 

Rådgivningstjänster (0,297 respektive 0,313) samt Erfarenhet av byråbyte (0,343). 

Vidare kan konstateras att det inte finns några indikationer på att det föreligger någon 

multikollinearitet, då samtliga variabler har korrelationstal som understiger 0,8. Vad 

gäller den beroende variabeln Obligatorisk byrårotation är endast en oberoende variabel 

signifikant korrelerad, Erfarenhet av byråbyte (0,466), på signifikansnivån 0,01. 

Resterande värden i korrelationsmatrisen är identiska oberoende av vilken beroende 

variabel som analyseras. Vidare går det även för Obligatorisk byrårotation att konstatera 

att det inte finns några indikationer på att det föreligger multikollinearitet mellan 

variablerna, då alla korrelationstal understiger 0,8.  

För att mäta revisionskostnaders påverkan på publika bolags attityd till byte av 

revisionsbyrå har vi använt två variabler, Låg revisionskostnad, som mäts med en sju-

gradig Likertskala, samt Faktisk revisionskostnad. Vår data visar att dessa två variabler 

inte har en stark eller signifikant korrelation, vilket kan te sig besynnerligt då det bör 

finnas en stark signifikant korrelation. Detta då de två variablerna ämnar mäta samma 

faktor. En förklaring till detta kan vara att respondenterna feltolkat frågan gällande 

revisionskostnader, men det kan också bero på att frågan inte fångar upp det vi vill 

mäta. Svaren visar att det finns en skillnad mellan respondenternas attityd och den 

verkliga revisionskostnaden. Även operationaliseringen av den faktiska revisions-

kostnaden, arvode till revisionsbyrå dividerat med totala kostnader, kan vara ett 

olämpligt nyckeltal för att mäta revisionskostnaders påverkan på byte av revisionsbyrå. 

Oavsett anledning till att dessa variabler inte korrelerar i hög utsträckning bör de tolkas 

med viss försiktighet, då validiteten för dessa variabler kan ifrågasättas (Bryman & 

Bell, 2011). 

5.5 Regressionsanalyser 

I detta avsnitt utförs regressionsanalys utifrån två regressionsmodeller, med två olika 

beroende variabler. Vi använder oss här av tre signifikansnivåer, 0,01, 0,05 och 0,10. 

Motiveringen till att dessa signifikansnivåer används är att de är vanligt förekommande 

i de studier som ligger till grund för den teoretiska referensramen (Dopuch & Schwartz, 

2001; Ghosh & Moon, 2005; Broye & Weill, 2008; Cameran et al., 2015 med flera).  
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5.5.1 Inställning till byråbyte 

Antalet respondenter i denna studie är relativt få, dels på grund av en liten population 

och dels på grund av ett stort bortfall. Det är därför viktigt att vidare undersöka om 

variablerna och residualen har en approximativ normalfördelning (Djurfeldt et al., 

2010). För att kontrollera detta har vi genomfört ett Kolmogorov-Smirnov-test (se 

bilaga 3). Testet visar att residualen är normalfördelad för båda regressionsmodellerna i 

tabell 5.9. Att residualen är normalfördelad ger modellerna ökad trovärdighet och 

statistisk styrka (ibid.).  

I tabell 5.9 presenteras två regressionsmodeller, där Inställning till byråbyte är den 

beroende variabeln. Oberoende variabler i regressionsmodellerna är Rykte, Bransch-

expertis, Låg revisionskostnad, Faktisk revisionskostnad, Byråstorlek, Rådgivnings-

tjänster, Bolagsstorlek, Skuldsättning, Relation, Ägarstruktur samt Erfarenhet av 

byråbyte. Modell 1 är ett utgångsläge, där alla variabler är ojusterade. I modell 2 är 

samtliga variabler antingen logaritmerade eller kvadrerade. Detta för att förbättra 

normalfördelningen för variablerna, samt för att motverka eventuell heteroskedasticitet 

(Djurfeldt et al., 2010). De variabler som logaritmerats är den beroende variabeln 

Inställning till byråbyte samt de oberoende variablerna Låg revisionskostnad, Faktisk 

revisionskostnad, Rådgivningstjänster, Bolagsstorlek och Ägarstruktur. Oberoende 

variabler som kvadreras är Rykte, Branschexpertis, Byråstorlek, Relation samt 

Skuldsättning. Erfarenhet av byråbyte är en dummy-variabel och därmed finns ingen 

anledning att logaritmera denna variabel. 
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Tabell 5.9 - Regressionsmodeller           
Beroende variabel 

      Inställning till byråbyte Modell 1 Modell 2 
Variabler Koefficient SE(b) VIF-värde Koefficient SE(b) VIF-värde 
Inställning till byråbyte 7,188 1,381 

 
4,185 0,978 

 Rykte -0,372** 0,113 1,212 -0,488* 0,181 1,173 
Branschexpertis -0,101 0,129 1,405 -0,250 0,205 1,323 
Låg revisionskostnad 0,211† 0,108 1,167 0,295† 0,158 1,176 
Faktisk revisionskostnad 1,109† 0,584 1,198 0,062 0,052 1,486 
Byråstorlek -0,039 0,119 1,190 -0,056 0,182 1,249 
Rådgivningstjänster 0,150 0,106 1,550 0,303* 0,143 1,594 
Bolagsstorlek 0,038* 0,017 1,376 0,033 0,031 1,687 
Skuldsättning -3,070** 0,729 1,322 -1,067** 0,368 1,342 
Relation -0,380** 0,119 1,308 -0,540** 0,190 1,278 
Ägarstruktur 0,714 0,782 1,159 0,056 0,083 1,230 
Erfarenhet av byråbyte 0,596† 0,303 1,283 0,194† 0,108 1,285 

 
  

  
  

  Antal observationer 45 
  

45 
  F-värde 3,921 

  
3,066 

  Signifikans F-värde 0,001 
  

0,006 
  Justerad förklaringsgrad 0,422     0,341     

†Signifikant på nivån 0,1   *Signifikant på nivån 0,05   **Signifikant på nivån 0,01 
  

I modell 1 i tabell 5.9 är antalet observationer i modellen 45 och modellen har en 

justerad förklaringsgrad på 0,422. Variablerna Låg revisionskostnad, Faktisk 

revisionskostnad och Erfarenhet av byråbyte är alla signifikanta på nivån 0,1. 

Bolagsstorlek är signifikant på nivån 0,05, medan Rykte, Skuldsättning och Relation 

samtliga är signifikanta på nivån 0,01. Övriga variabler; Branschexpertis, Byråstorlek, 

Rådgivningstjänster samt Ägarstruktur är icke-signifikanta. VIF-värdena för vardera 

variabel understiger i denna modell det kritiska värdet 2,5, vilket gör att tecken på 

multikollinearitet inte föreligger i denna modell (Djurfeldt et al., 2010). F-värdet i denna 

modell är 3,921 och är signifikant på nivån 0,01, vilket visar modellens giltighet.  

Modell 2 med logaritmerade och kvadrerade variabler har en justerad förklaringsgrad på 

0,341, vilket är lägre än i modell 1. Observationerna är 45 till antalet. De oberoende 

variablerna Låg revisionskostnad och Erfarenhet av byråbyte är signifikanta på nivån 

0,1. Variablerna Rykte och Rådgivningstjänster är båda signifikanta på nivån 0,05. Till 

sist är variablerna Skuldsättning och Relation signifikanta på nivån 0,01. Resterande 

variabler uppvisar inte ett signifikant samband med den beroende variabeln. VIF-
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värdena för variablerna är samtliga lägre än det kritiska värdet 2,5. I modell 2 är F-

värdet 3,066 och signifikant på nivån 0,01. 

5.5.2 Obligatorisk byrårotation 

Även när Obligatorisk byrårotation används som beroende variabel testas approximativ 

normalfördelning för alla variabler med ett Kolmogorov-Smirnov-test (se bilaga 3). 

Testet visar att residualen är normalfördelad för båda regressionsmodellerna i tabell 

5.10, vilket ger trovärdighet och statistisk styrka. I tabell 5.10 presenteras två 

regressionsmodeller, där Obligatorisk byrårotation är den beroende variabeln. 

Oberoende variabler i regressionsmodellerna är Rykte, Branschexpertis, Låg revisions-

kostnad, Faktisk revisionskostnad, Byråstorlek, Rådgivningstjänster, Bolagsstorlek, 

Skuldsättning, Relation, Ägarstruktur samt Erfarenhet av byråbyte. Modell 3 består av 

rådata utan några justeringar.  

I modell 4 är variablerna logaritmerade alternativt kvadrerade, detta för att förbättra 

normalfördelningen och motverka eventuell heteroskedasticitet. Den beroende variabeln 

har tillsammans med variablerna Rykte, Låg revisionskostnad, Faktisk revisionskostnad, 

Byråstorlek, Rådgivningstjänster och Ägarstruktur logaritmerats. De variabler om 

kvadrerats är därmed Branschexpertis, Bolagsstorlek, Skuldsättning och Relation. 

Erfarenhet av byråbyte är en dummy-variabel och ingen justering av variabeln görs 

således. 
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Tabell 5.10 - Regressionsmodeller           
Beroende variabel 

      Obligatorisk byrårotation Modell 3 Modell 4 
Variabler Koefficient SE(b) VIF-värde Koefficient SE(b) VIF-värde 
Obligatorisk byrårotation 3,995 2,268 

 
2,602 1,371 

 Rykte 0,017 0,185 1,212 0,092 0,306 1,162 
Branschexpertis -0,132 0,212 1,405 -0,230 0,305 1,286 
Låg revisionskostnad 0,200 0,177 1,167 0,455† 0,238 1,165 
Faktisk revisionskostnad 0,882 0,958 1,198 0,001 0,077 1,419 
Byråstorlek 0,013 0,196 1,190 -0,064 0,277 1,262 
Rådgivningstjänster 0,274 0,174 1,550 0,389† 0,211 1,525 
Bolagsstorlek -0,005 0,028 1,376 0,010 0,056 1,665 
Skuldsättning -3,504** 1,197 1,322 -1,521* 0,566 1,393 
Relation -0,472* 0,196 1,308 -0,716* 0,286 1,271 
Ägarstruktur 0,061 1,284 1,159 0,045 0,126 1,231 
Erfarenhet av byråbyte 2,201** 0,497 1,283 0,600** 0,165 1,312 

 
  

  
  

  Antal observationer 45 
  

45 
  F-värde 3,069 

  
3,001 

  Signifikans F-värde 0,006 
  

0,007 
  Justerad förklaringsgrad 0,341     0,333     

†Signifikant på nivån 0,1   *Signifikant på nivån 0,05   **Signifikant på nivån 0,01 
  

Modell 3 har en justerad förklaringsgrad på 0,341. Signifikanta variabler i modell 3 är 

Relation på nivån 0,05 samt Skuldsättning och Erfarenhet av byråbyte på nivån 0,01. 

Övriga oberoende variabler uppvisar inget signifikant samband med den beroende 

variabeln. Även för denna modell understiger alla variablers VIF-värden det kritiska 

värdet 2,5 och ingen multikollinearitet föreligger således. F-värdet för modellen är 

3,069 och är signifikant på nivån 0,01. 

I modell 4 har samtliga variabler, förutom Erfarenhet av byråbyte, logaritmerats 

alternativt kvadrerats. Den justerade förklaringsgraden uppgår i denna modell till 0,333, 

vilket är något lägre än modell 3. Variablerna Låg revisionskostnad och Rådgivnings-

tjänster är signifikanta på nivån 0,1. Skuldsättning och Relation är båda signifikanta på 

nivån 0,05, medan Erfarenhet av byråbyte är signifikant på nivån 0,01. Övriga variabler 

uppvisar inga signifikanta samband med den beroende variabeln. Även i denna modell 

är samtliga VIF-värden lägre än det kritiska värdet 2,5, således föreligger ingen 

multikollinearitet. F-värdet är 3,001 och är signifikant på nivån 0,01.   
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5.5.3 Jämförelse av beroende variabler 

I avsnitt 5.4.1 samt 5.4.2 presenterades regressionsmodeller för de olika beroende 

variablerna. Som tidigare nämnt har modell 1 och 2 Inställning till byråbyte som 

beroende variabel, medan modell 3 och 4 har Obligatorisk byrårotation som beroende 

variabel. Modell 1 och 3 är identiska med undantag för den beroende variabeln. Vid en 

jämförelse av dessa två modeller kan vissa skillnader utläsas. Modell 1 har sju 

signifikanta oberoende variabler, medan modell 3 endast har tre signifikanta variabler. 

Den justerade förklaringsgraden i modell 1 (0,422) är högre än i modell 3 (0,341). I 

båda modellerna är residualen normalfördelad. Ur skillnaderna modellerna emellan går 

det att utläsa att den beroende variabeln Inställning till byråbyte är mest lämplig för de 

oberoende variablerna. 

Vid en jämförelse mellan modell 2 och 4 kan utläsas att den justerade förklaringsgraden 

i modell 2 (0,341) är marginellt högre än i modell 4 (0,333). I modell 2 finns sex 

signifikanta variabler, medan modell 4 har fem signifikanta variabler. I båda modellerna 

är residualen normalfördelad. Även i denna jämförelse bedömer vi Inställning till 

byråbyte som mest lämplig att använda som beroende variabel för kommande 

hypotesprövning. Vidare i analysavsnittet används Inställning till byråbyte som 

beroende variabel, då modellerna med denna variabel som beroende uppvisar högre 

förklaringsgrader och fler signifikanta oberoende variabler.  

Tabell 5.11 - Regressionsmodeller   
Beroende variabel 
Obligatorisk byrårotation   
Variabler Koefficient SE(b) VIF-värde 
Obligatorisk byrårotation 1,207 0,725 
Inställning till byråbyte 0,807** 0,200 1,000 

Antal observationer 45 
F-värde 16,345 
Signifikans F-värde 0,000 
Justerad förklaringsgrad 0,259     
**Signifikant på nivån 0,01 
 

I tabell 5.11 visas en regressionsmodell där Obligatorisk byrårotation är den beroende 

variabeln, och Inställning till byråbyte är en förklarande variabel. Detta görs för att se 

om det finns ett signifikant samband mellan variablerna. Ur regressionsmodellen kan 
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utläsas att Inställning till byråbyte har ett positivt signifikant samband med den 

beroende variabeln. Detta innebär att bolag som är positivt inställda till att byta 

revisionsbyrå också är positiva till EU:s krav på obligatorisk byrårotation. Sambandet är 

signifikant på nivån 0,01 och modellen har en justerad förklaringsgrad uppgående till 

0,259. 

5.6 Hypotesprövning 

I nedanstående hypotesprövning där Inställning till byråbyte är beroende variabel utgår 

vi från tidigare genomförd regressionsanalys. Vi väljer att enbart testa hypoteserna med 

Inställning till byråbyte som beroende variabel. Detta dels på grund av resonemanget i 

avsnitt 5.4.3, och dels då teorin och tillhörande hypoteser är utformade för Inställning 

till byråbyte som beroende variabel. Den regressionsmodell som vi utgår från i 

hypotesprövningen är modell 1. Motiveringen till detta är att modell 1 har ojusterad 

data, högre förklaringsgrad och fler signifikanta oberoende variabler än modell 2. 

Residualen är normalfördelad i båda modellerna, varför detta inte påverkar valet av 

regressionsmodell för hypotesprövningen. Med detta som bakgrund testar vi 

hypoteserna. 

I tabell 5.12 återfinns en uppställning av hypotesprövningens resultat. Tabellen visar det 

förväntade sambandet för varje hypotes, regressionens resultat samt hypotesprövningen. 

Två av variablernas signifikans skiljer sig åt emellan regressionsmodell 1 och 2, vilket 

gör att viss osäkerhet kring dessa variablers påverkan råder. Därmed har begreppet ”tills 

vidare” använts vid hypotesprövningen för att tydliggöra denna osäkerhet. Efter tabellen 

presenteras en mer omfattande genomgång av varje hypotes. Då antalet respondenter i 

studien är relativt få är det svårt att generalisera resultaten över hela populationen. 

Därför bör resultat tolkas med viss försiktighet och ses som indikationer på vilka 

faktorer som är av betydelse för publika bolag vid byte av revisionsbyrå. 
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Tabell 5.12 - Hypotesprövning 
Hypotes Förväntat samband Resultat Hypotesprövning 
1. Rykte Positivt -0,372** Förkastas 
2. Branschexpertis Positivt -0,101 Förkastas 
3. Revisionskostnader Positivt 0,211† Förkastas ej 
4. Byråstorlek Positivt -0,039 Förkastas 
5. Rådgivningstjänster Positivt 0,150 Förkastas tills vidare 
6. Bolagsstorlek Positivt 0,038* Förkastas ej tills vidare 
7. Skuldsättning Negativt -3,070** Förkastas ej 
8. Relation Negativt -0,380** Förkastas ej 
9. Ägarstruktur Negativt 0,714 Förkastas 
10. Erfarenhet av byråbyte Signifikanta skillnader 0,596† Förkastas ej 
†Signifikant på nivån 0,1   *Signifikant på nivån 0,05   **Signifikant på nivån 0,01 
 

5.6.1 Hypotes 1 

Hypotes 1: Det finns ett positivt signifikant samband mellan en revisionsbyrås 

rykte och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

I korrelationsmatrisen i tabell 5.7 finns en signifikant negativ korrelation mellan Rykte 

och den beroende variabeln. Även i regressionsmodellen i tabell 5.10 återfinns ett 

negativt signifikant samband (0,002) mellan Rykte och den beroende variabeln, att de 

respondenter som finner Rykte som en avgörande faktor vid byte av revisionsbyrå är 

negativt inställda till att byta revisionsbyrå. Hypotes 1 kan därmed utifrån 

regressionsmodellen förkastas.  

5.6.2 Hypotes 2 

 Hypotes 2: Det finns ett positivt signifikant samband mellan en revisionsbyrås 

branschexpertis och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

Korrelationsmatrisen i tabell 5.7 uppvisar att det finns ett samband mellan 

Branschexpertis och den beroende variabeln. I regressionsmodellen återfinns ett 

negativt icke-signifikant samband (0,439) mellan Branschexpertis och den beroende 

variabeln. Det innebär att de bolag som anser branschexpertis vara en avgörande faktor 

till att byta revisionsbyrå inte är positivt inställda till att byta revisionsbyrå. Utifrån 

regressionsmodellen kan därmed hypotes 2 förkastas. 
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5.6.3 Hypotes 3 

Hypotes 3: Det finns ett positivt signifikant samband mellan låga revisions-

kostnader och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

I korrelationsmatrisen i tabell 5.7 är båda variablerna, Låg revisionskostnad och Faktisk 

revisionskostnad, positivt korrelerade med den beroende variabeln. I regressions-

modellen har variabeln Låg revisionskostnad ett positivt signifikant samband (0,058) 

och variabeln Faktisk revisionskostnad har ett positivt signifikant samband (0,066) med 

den beroende variabeln. Det innebär att bolag som värdesätter låga revisionskostnader 

har en positiv attityd till att byta revisionsbyrå. Utifrån regressionsmodellen kan därmed 

hypotes 3 ej förkastas.  

5.6.4 Hypotes 4 

Hypotes 4: Det finns ett positivt signifikant samband mellan en revisionsbyrås 

storlek och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

I korrelationsmatrisen i tabell 5.7 återfinns en positiv korrelation mellan Byråstorlek 

och den beroende variabeln. Korrelationen är dock inte signifikant. I regressions-

modellen återfinns ett negativt icke-signifikant samband (0,748) mellan Byråstorlek och 

den beroende variabeln. Det går utifrån regressionsmodellen inte att säga att bolag som 

värdesätter stora revisionsbyråer är mer positivt inställda till att byta revisionsbyrå än de 

som inte värdesätter denna faktor. Hypotes 4 kan därmed förkastas.  

5.6.5 Hypotes 5 

Hypotes 5: Det finns ett positivt signifikant samband mellan revisionsbyråns utbud 

av rådgivningstjänster och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

Korrelationsmatrisen i tabell 5.7 visar att Rådgivningstjänster är positivt korrelerad med 

den beroende variabeln. I regressionsmodellen återfinns ett positivt samband mellan 

Rådgivningstjänster och den beroende variabeln. Detta samband är dock inte signifikant 

(0,165). Det går utifrån regressionsmodellen inte att statistiskt fastslå att bolag som 

värderar ett stort utbud av rådgivningstjänster har en positiv attityd till att byta 

revisionsbyrå. Dock är sambandet positivt signifikant i regressionsmodell 2 efter 
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logaritmering, vilket visar på osäkerhet i resultatet. Hypotes 5 kan därmed förkastas tills 

vidare.  

5.6.6 Hypotes 6 

Hypotes 6: Det finns ett positivt signifikant samband mellan ett publikt bolags 

storlek och dess attityd till att byta revisionsbyrå 

I korrelationsmatrisen i tabell 5.7 återfinns en positiv signifikant korrelation mellan 

Bolagsstorlek och den beroende variabeln. Även i regressionsmodellen finns ett positivt 

signifikant samband (0,033) mellan Bolagsstorlek och den beroende variabeln. Det 

innebär att stora bolag tenderar att vara positivt inställda till att byta revisionsbyrå. I 

regressionsmodell 2, efter logaritmering, är dock sambandet icke-signifikant. Resultatet 

kan därför ses som något osäkert. Hypotes 6 kan därmed ej förkastas tills vidare.  

5.6.7 Hypotes 7 

Hypotes 7: Det finns ett negativt signifikant samband mellan hög skuldsättning och 

publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå  

Korrelationsmatrisen i tabell 5.7 uppvisar en negativ men icke-signifikant korrelation 

mellan Skuldsättning och den beroende variabeln. Regressionsmodellen visar ett starkt 

negativt samband mellan Skuldsättning och den beroende variabeln. Sambandet är 

signifikant (0,000) på signifikansnivån 0,01. Det innebär att bolag med hög 

skuldsättning tenderar att vara negativt inställda till att byta revisionsbyrå. Hypotes 7 

kan därmed ej förkastas.  

5.6.8 Hypotes 8 

Hypotes 8: Det finns ett negativt signifikant samband mellan klientens och 

revisorns relation och publika bolags attityd till att byta revisionsbyrå 

Korrelationsmatrisen i tabell 5.7 uppvisar en negativ korrelation mellan Relation och 

den beroende variabeln. I regressionsmodellen återfinns ett negativt signifikant samband 

(0,003) mellan Relation och den beroende variabeln. Utfallet av regressionsmodellen 

påvisar att bolag som värdesätter relation med sin revisionsbyrå är negativt inställda till 

att byta revisionsbyrå. Hypotes 8 kan därför ej förkastas.  
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5.6.9 Hypotes 9 

Hypotes 9: Det finns ett negativt signifikant samband mellan ett publikt bolags 

ägarstruktur och dess attityd till att byta revisionsbyrå 

I korrelationsmatrisen i tabell 5.7 finns en positiv signifikant korrelation mellan 

Ägarstruktur och den beroende variabeln. Regressionsmodellen uppvisar ett positivt 

icke-signifikant samband (0,368) mellan Ägarstruktur och den beroende variabeln. 

Hypotesen om att en koncentrerad ägarstruktur leder till en negativ inställning till att 

byta revisionsbyrå styrks ej. Hypotes 9 kan därmed förkastas.  

5.6.10 Hypotes 10 

Hypotes 10: Det finns signifikanta skillnader i attityd till val av revisionsbyrå 

mellan publika bolag som bytt revisionsbyrå under de senaste fem åren och 

publika bolag som inte bytt revisionsbyrå under de senaste fem åren 

Korrelationsmatrisen i tabell 5.7 visar en positiv korrelation mellan Erfarenhet av 

byråbyte och den beroende variabeln. I regressionsmodellen återfinns ett positivt 

signifikant samband (0,058) mellan Erfarenhet av byråbyte och den beroende variabeln. 

Bolag som har erfarenhet av revisionsbyråbyte är enligt regressionsmodellen mer 

positivt inställda till att byta revisionsbyrå än de bolag som inte har erfarenhet av 

byråbyte. Då det finns signifikanta skillnader mellan de två bolagskategorierna kan 

hypotes 10 därmed ej förkastas.    
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6. Diskussion och slutsatser 

De slutsatser vi nedan kommit fram till grundar sig i det datamaterial vi samlat in. Av 

denna studies population fick vi en relativt låg svarsfrekvens på cirka 20 procent. Som 

tidigare nämnts har enkätundersökningen besvarats av representanter för de publika 

bolagen i studien, varför respondenternas attityd ej nödvändigtvis kan likställas med 

bolagets. Dessa implikationer gör att generaliseringar över hela populationen bör göras 

restriktivt och resultaten från studien bör tolkas med viss försiktighet (Bryman & Bell, 

2011).      

Syftet med studien är att beskriva och förklara vilka faktorer som påverkar svenska 

bolags attityd till byte av revisionsbyrå, i relation till nya krav på obligatorisk 

byrårotation. För de publika bolag som ingår i denna studie finns sju oberoende 

variabler som är signifikanta med den beroende variabeln Inställning till byråbyte. 

Dessa oberoende variabler är Rykte, Låg revisionskostnad, Faktisk revisionskostnad, 

Bolagsstorlek, Skuldsättning, Relation samt Erfarenhet av byråbyte.  

Faktorn Rykte har ett signifikant negativt samband med Inställning till byråbyte. Det 

innebär att bolag som värdesätter en revisionsbyrås rykte tenderar att vara negativt 

inställda till att byta revisionsbyrå. Att en revisionsbyrås rykte är en betydande faktor 

vid byte av revisionsbyrå stöds av bland annat Beattie och Fearnley (1995), Chaney och 

Philipich (2002) samt Barton (2005). En möjlig förklaring till att studien finner ett 

negativ samband är att bolag inte vill riskera att ”byta ner sig” till en revisionsbyrå med 

sämre rykte, då det kan ge negativa konsekvenser på kapitalmarknaden och påverka 

bolagens möjlighet till finansiering negativt. Denna möjliga förklaring överensstämmer 

med Bar-Yosef och Livnat (1984) och Barton (2005) resonemang om revisionsbyråers 

ryktes påverkan på bolags finansieringsmöjligheter. Detta kan också kopplas till 

intressentteorin, där bolag beaktar sina intressenter vid val av revisionsbyrå (Healy & 

Lys, 1986).  

Revisionskostnaders påverkan på bolags attityd till att byta revisionsbyrå har i studien 

mätts av två variabler, betydelsen av låga revisionskostnader och faktiska revisions-

kostnader. Båda dessa variabler har positivt signifikanta samband med den beroende 

variabeln. Bolag som anser att låga revisionskostnader är av stor betydelse vid byte av 
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revisionsbyrå tenderar att vara positivt inställda till att byta revisionsbyrå. Detsamma 

gäller de bolag som har höga faktiska revisionskostnader. En tänkbar förklaring till detta 

är att bolag vill ha så låga revisionskostnader som möjligt, och de kan därmed tänka sig 

att byta revisionsbyrå med detta som skäl. Detta överensstämmer med Jensen och 

Meckling (1976) agentteori om att individer är rationella nyttomaximerare och därmed 

söker låga kostnader. Även Eichenseher och Shields (1983) menar att en vanlig orsak 

till att bolag byter revisionsbyrå är att bolag anser revisionskostnaderna vara för höga.  

Denna studie indikerar att ett bolags storlek kan ha en positiv påverkan på attityden till 

att byta revisionsbyrå. Dock bör poängteras att det positiva sambandet är svagt vad 

gäller dess påverkan, men ändock signifikant på nivån 0,05. Detta kan tolkas som att 

stora bolag är mer positivt inställda till att byta revisionsbyrå än mindre bolag. Detta 

samband kan likt Hay och Davis (2004) resonemang bero på att större bolag eftersträvar 

högre revisionskvalitet, och därmed är villiga att byta revisionsbyrå för att erhålla det. 

Asthana et al. (2010) för ett liknande resonemang och menar att stora bolag värnar om 

sitt rykte och därför kan vara villiga att byta revisionsbyrå för att bibehålla det. Stora 

bolag är utsatta för hårt tryck från externa aktörer och måste därmed tillfredsställa dessa 

aktörer i rimlig mån, i enlighet med systemorienterad teori, vilket innebär att de därmed 

kan överväga att byta revisionsbyrå (Dowling & Pfeffer, 1975; DiMaggio & Powell, 

1983). Däremot kan tänkas att ett byte av revisionsbyrå för stora bolag är förknippade 

med stora kostnader på grund av deras komplexitet, vilket borde leda till att stora bolag 

prioriterar långa affärsrelationer med sin revisionsbyrå. Samtidigt torde detta innebära 

att stora bolag bortser från revisionskostnadernas omfattning, då dessa endast utgör en 

liten del av bolagens totala kostnadsmassa (Beattie & Fearnley, 1995). 

Hur skuldsatt ett bolag är har en signifikant negativ påverkan på bolags inställning till 

att byta revisionsbyrå. Ju större skulder ett bolag har, desto mindre villig är man till att 

byta revisionsbyrå. En potentiell anledning till detta resultat kan vara att högt skuldsatta 

bolag inte vill byta revisionsbyrå, då de har ett etablerat samarbete där revisionsbyrån är 

medvetna om de risker som föreligger bolaget. Möjligt är att bolagets nuvarande 

revisionsbyrå är mer tillåtande mot bolaget än en ny revisionsbyrå med andra rutiner, 

arbetssätt och ingen tidigare erfarenhet av bolaget. Högt skuldsatta bolag innebär stora 

risker för både bolaget och revisionsbyrån, vilket leder till höga övervakningskostnader 

(DeFond, 1992; Woo & Koh, 2001). Bolag som är högt skuldsatta har troligen höga 
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revisionskostnader och att då byta revisionsbyrå torde innebära än högre direkta och 

indirekta revisionskostnader, vilket är något dessa bolag enligt agentteorin vill undvika 

(Jensen & Meckling, 1976).  

Den oberoende variabeln Relation har ett signifikant negativt samband med bolags 

inställning till att byta revisionsbyrå. Det negativa sambandet innebär att bolag som 

värdesätter relationen med sin revisionsbyrå högt, tenderar att vara negativt inställda till 

att byta revisionsbyrå. Relationen mellan bolag och revisionsbyrå är även en faktor som 

bland annat Beattie och Fearnley (1995, 1998) och Fontaine et al. (2013) finner som en 

avgörande faktor vid byte av revisionsbyrå. En tänkbar förklaring till att de som 

värdesätter relationen med revisionsbyrån högt är negativt inställda till att byta 

revisionsbyrå kan vara att dessa bolag redan har en bra relation med sin revisionsbyrå. 

Därmed finns det inte någon rationell anledning till att avbryta ett fungerande 

samarbete. Att byta revisionsbyrå innebär ett risktagande från bolagens sida, där 

nackdelarna kan överväga fördelarna med ett byte av revisionsbyrå.  

Den oberoende variabeln Erfarenhet av byråbyte har ett positivt signifikant samband 

med ett bolag inställning till att byta revisionsbyrå. Det innebär att de bolag som bytt 

revisionsbyrå är positivt inställda till att byta revisionsbyrå igen. En möjlig förklaring 

till att detta samband råder kan vara att de bolag som bytt revisionsbyrå fick positiva 

utfall av bytena, och därmed är öppna för att byta revisionsbyrå igen. En annan tolkning 

av resultatet kan vara att de bolag som bytt revisionsbyrå inte blev nöjda med bytet, 

varför de kan tänka sig att byta revisionsbyrå igen för att få ett bättre utfall än vid 

föregående byte.  

Fyra av studiens oberoende variabler är inte signifikanta. Dessa är Branschexpertis, 

Byråstorlek, Rådgivningstjänster och Ägarstruktur. Branschexpertis uppvisar ett P-

värde som är långt ifrån signifikant. Att så är fallet kan bero på att det finns en stor 

variation i svaren i enkäten mellan Branschexpertis och den beroende variabeln. Det går 

att konstatera att branschexpertis inte har någon positiv inverkan på bolags attityd till att 

byta revisionsbyrå. Några övriga slutsatser kring detta går ej att finna i vår studie. 

Variabeln Byråstorlek uppvisar inget signifikant samband med bolags inställning till 

byråbyte. Vid byte av revisionsbyrå är inte revisionsbyråns storlek en avgörande faktor 

enligt denna studie. Det kan te sig motsägelsefullt då 44 av 45 respondenter anlitar en 

Big-Four-byrå, vilket borde innebära att de värdesätter en revisionsbyrås storlek i 
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praktiken. Detta resonemang stöds även av den ranking som återfinns i avsnitt 5.3, som 

visar att Big-Four-byråerna är de byråer som uppskattas klart mest av studiens 

respondenter. En anledning till detta resultat kan vara att publika bolag, som generellt är 

stora och komplexa, har begränsade valmöjligheter vad gäller revisionsbyråer. Därmed 

behöver inte revisionsbyråns storlek spela en avgörande roll vid byte av revisionsbyrå, 

då det bland publika bolag är gängse att anlita en stor revisionsbyrå. 

Även den oberoende variabeln Rådgivningstjänster saknar signifikant samband med den 

beroende variabeln. Utbudet av rådgivnings- och tilläggstjänster har ingen påverkan på 

hur bolag ställer sig till att byta revisionsbyrå. Detta resultat stöds av DeBerg et al. 

(1991) studie som inte finner något signifikant samband mellan utbud av rådgivnings-

tjänster och byte av revisionsbyrå. En tänkbar förklaring till resultatet kan vara att 

utbudet av rådgivningstjänster inte skiljer sig nämnvärt mellan de revisionsbyråer 

publika bolag väljer emellan vid byte av revisionsbyrå. För den oberoende variabeln 

Ägarstruktur finns heller inget signifikant samband med den beroende variabeln. Ett 

bolags ägarstruktur har därmed ingen påverkan på bolags inställning till byråbyte i 

denna studie. Detta resultat motsäger DeFond (1992) studie som menar att ägarstruktur 

påverkar bolags val av revisionsbyrå. Att det inte finns något signifikant samband kan 

bero på att de tillfrågade respondenterna inte har en direkt koppling till ägarna, utan 

utrycker endast sina egna åsikter som en del av bolagsledningen. Därmed kan det finnas 

diskrepans mellan respondentens åsikt och ägarnas åsikt, det vill säga en intresse-

konflikt mellan agent och principal (Jensen & Meckling, 1976).  

När det kommer till relationen mellan variablerna Obligatorisk byrårotation och 

Inställning till byråbyte är sambandet positivt signifikant. Detta när Obligatorisk 

byrårotation agerar beroende variabel och Inställning till byråbyte agerar förklarande 

variabel. Sambandet innebär att bolag som är positivt inställda till att byta revisionsbyrå 

även är positivt inställda till EU:s krav på obligatorisk byrårotation. En trolig förklaring 

till detta är att bolag som är villiga att frivilligt byta revisionsbyrå inte ser kravet på 

obligatorisk byrårotation som ett störningsmoment för bolagets verksamhet. Det är dock 

viktigt att poängtera att den deskriptiva statistiken i avsnitt 5.3 ger sken av att 

respondenterna är negativa till att byta revisionsbyrå men neutrala till kravet på 

obligatorisk byrårotation. Studiens respondenter är generellt mer negativt inställda till 

revisionsbyråbyte än till EU:s krav på obligatorisk byrårotation. Detta kan te sig 
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märkligt, då vi förväntade oss en omvänd relation där bolag kan tänka sig att byta 

revisionsbyrå frivilligt men inte vill att det ska bli tvingande. En förklaring till detta kan 

vara att bolagen inser de svagheter som finns på den koncentrerade revisionsmarknaden 

och därmed välkomnar åtgärder som ökar konkurrensen, men att de inte är beredda att 

det ska ske på bekostnad av deras valmöjligheter.  

Sammantaget bidrar resultatet från denna studie till att förklara vilka faktorer publika 

bolag värdesätter vid revisionsbyråbyten, vilket speglar studiens syfte. Ovan nämnda 

slutsatser visar att både agentteorin och de systemorienterade teorierna kan användas för 

att beskriva och förklara det empiriska fenomenet revisionsbyråbyte. Studien finner att 

publika bolag agerar rationellt, främst vad gäller att minimera kostnader. Dessutom är 

publika bolag villiga att anpassa sig efter sin omgivning så som intressenter och 

institutioner, i enlighet med de systemorienterade teorierna.   

Tidigare forskning inom studiens område har inte genomförts i Sverige, och inte heller i 

relation till EU:s nya krav på obligatorisk byrårotation. I och med införandet av 

obligatorisk byrårotation för bolag av allmänt intresse kommer revisionsbyråbyten 

förekomma mer frekvent, vilket påvisar studiens relevans. Studien bidrar med ökad 

kunskap om revisionsbyråbyten, som revisionsbyråer kan använda sig av i syfte att 

profilera sig mot publika bolag. Ur ett vetenskapligt perspektiv ger studien en ökad 

insikt i publika bolags inställning till revisionsbyråbyte, men även till obligatorisk 

byrårotation. Studien kan även ge en förståelse för hur kraven på obligatorisk 

byrårotation kommer påverka revisionsmarknadens framtid.       

6.1 Reflektioner  

Studien har en relativt låg svarsfrekvens på cirka 20 procent. Att svarsfrekvensen är på 

den relativt låga nivån kan bero på att tidpunkten för utskicket av enkäten var oläglig för 

respondenterna. Detta då ledningen i publika bolag generellt har en hög arbetsbelastning 

under denna tidsperiod, då både delårsrapport och sammanställning av årsredovisning 

ska redovisas. Dessutom får publika bolag en mängd studentundersökningar skickade 

till sig under vårterminen, vilket gör vår studie till en i mängden. Det är därmed 

förståeligt att många bolag avstod deltagande i enkätundersökningen. Trots att studiens 

svarsfrekvens är relativt låg kom vår modell fram till signifikanta resultat, en relativt 
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hög justerad förklaringsgrad och en normalfördelad residual. Detta förvånade oss, då vi 

förväntade oss en något sämre modell med tanke på antalet respondenter. 

I slutskedet av vår datainsamling där enkätsvaren samlades in via telefon var en 

respondent omedveten om EU:s krav på obligatorisk byrårotation och dess innebörd. 

Detta var för oss förvånande då det kan tyckas att respondenterna bör vara väl medvetna 

om ett sådant krav som påverkar deras verksamhet. En plausibel implikation för denna 

studie kan därmed vara att tillfrågade respondenter inte besitter tillräcklig kunskap för 

att uttala sig i frågan. Ett potentiellt alternativ hade kunnat vara att som nämnts i avsnitt 

4.1 tillfråga bolagens respektive ordförande i revisionsutskottet, då de troligen har mer 

kunskap i ämnet. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

När det gäller förslag till vidare forskning finns det flera möjligheter att vidareutveckla 

denna studie. Denna studie är endast riktad mot publika bolag, medan kravet på 

obligatorisk byrårotation ska gälla för alla bolag av allmänt intresse. Utöver publika 

bolag inkluderas även onoterade finansiella bolag. En studie där alla bolag av allmänt 

intresse inkluderas skulle ge en bättre helhetsbild över vilka faktorer som påverkar 

inställningen till revisionsbyråbyte. Dessutom kan framtida studier, med större resurser, 

rikta sig mot respektive bolags ordförande i revisionsutskottet, istället för mot CFO:s 

som i denna studie. Ordföranden i revisionsutskottet är troligen bäst lämpad för att svara 

på en enkätundersökning av denna karaktär, då de är högst involverade i processen att 

byta revisionsbyrå.  

Intressant vore att bygga vidare på denna studie efter att lagstiftningen om obligatorisk 

byrårotation implementerats för att se om faktorernas påverkan förändrats. Denna studie 

kan därmed betraktas som en förstudie som framtida studier kan ta utgångspunkt i och 

fördjupa. Framtida studier rekommenderas att beakta fler faktorer för att förbättra 

precisionen i resultaten och öka förklaringsgraden. Även inslag av kvalitativ forskning 

med personliga intervjuer skulle kunna bidra till en ökad förståelse i hur bolag resonerar 

kring att välja och byta revisionsbyrå.    
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Appendix 

Bilaga 1 

Detta utskick är primärt adresserat till CFO eller annan ledande 

befattningshavare. 

Hej, 

EU:s nya direktiv gällande revision, även kallat revisionspaketet, innefattar bland annat 

krav på obligatorisk byrårotation för företag av allmänt intresse. De nya reglerna träder i 

kraft i juni 2016 och kan komma att påverka bolags förhållningssätt till revisionen.  

Vi är två studenter från Linköpings universitet som skriver en magisteruppsats i 

företagsekonomi, med inriktning mot redovisning och revision. I denna studie ämnar vi 

att undersöka vilka faktorer som påverkar bolags attityd till val av revisionsbyrå, med 

koppling till de nya EU-direktiven. Det vore därmed intressant att förstå vilka faktorer 

Ni finner viktiga vid byte av revisionsbyrå.   

Vi har som avsikt att med hjälp av en enkätundersökning samla in data och vår 

förhoppning är att Ni vill ställa upp som respondent. Enkäten består av tio frågor och tar 

cirka tre minuter att besvara. Ert deltagande är frivilligt och svaren behandlas givetvis 

konfidentiellt, där endast vi som uppsatsförfattare kommer att ha tillgång till Era svar.  

Vi som uppsatsförfattare är beroende av Era svar för vår studie, varför vi vore ytterst 

tacksamma om Ni väljer att medverka. Klicka på knappen nedan för att påbörja enkäten. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Oscar Landsjö & Måns Axelsson 

  



 

 

Bilaga 2 

Vi skriver en uppsats om vilka faktorer som påverkar bolags val av revisionsbyrå med 

anledning av de nya kraven på obligatorisk byrårotation, som införs under 2016. 

Frågorna i enkäten är kopplade till faktorer som kan påverka valet av revisionsbyrå. 

Svarsalternativen är på en skala 1-7, där Ni markerar det alternativ som överensstämmer 

med Er syn på frågan. Era svar behandlas konfidentiellt och anonymt. 

Tack för Ert deltagande! 

1. Ert bolags namn 

2. Er position i bolaget 

3. Hur relevant är en revisionsbyrås rykte för Er vid val av revisionsbyrå?  

Inte alls relevant - Mycket relevant, 1-7 

4. Hur relevant är en revisionsbyrås branschexpertis för Er vid val av revisionsbyrå? 

Inte alls relevant - Mycket relevant, 1-7 

5. Hur mycket påverkar låga revisionskostnader Ert val av revisionsbyrå? 

Ingen påverkan - Stor påverkan, 1-7 

6. Hur relevant är en revisionsbyrås storlek för Er vid val av revisionsbyrå? 

Inte alls relevant- Mycket relevant, 1-7 

7. Hur relevant är en revisionsbyrås utbud av tilläggs- och rådgivningstjänster vid val av 

revisionsbyrå? 

Inte alls relevant- Mycket relevant, 1-7 

8. Hur relevant är den personliga relationen med en revisor för Er vid val av 

revisionsbyrå? 

Inte alls relevant- Mycket relevant, 1-7 



 

 

9. I denna fråga vill vi att Ni rangordnar de tre, enligt Er uppfattning, bästa 

revisionsbyråerna om Ni skulle bli tvingade att byta från Er nuvarande revisionsbyrå. 

Nummer 1 är den byrå Ni främst föredrar, och så vidare.   

BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars SET, PwC, Annan 

10. Hur är Er generella attityd till att byta revisionsbyrå? 

Mycket negativ – Neutral – Mycket positiv, 1-7 

11. EU:s krav på obligatorisk byrårotation innebär att företag av allmänt intresse måste 

byta revisionsbyrå inom en tioårsperiod. Tidsperioden kan dock sträcka sig längre än så, 

beroende på olika omständigheter som kan förlänga tidsperioden till maximalt 24 år.   

Hur ställer Ni Er till EU:s krav om obligatorisk byrårotation?  

Mycket negativ – Neutral - Mycket positiv, 1-7 

  



 

 

Bilaga 3 

Kolmogorov-Smirnov-test 
 Beroende variabel: Inställning till byråbyte Modell 1 Modell 2 
Inställning till byråbyte 0,000 0,000 
Rykte 0,000 0,000 
Branschexpertis 0,000 0,000 
Låg revisionskostnad 0,000 0,000 
Faktisk revisionskostnad 0,000 0,200 
Byråstorlek 0,000 0,000 
Rådgivningstjänster 0,003 0,000 
Bolagsstorlek 0,000 0,174 
Skuldsättning 0,200 0,071 
Relation 0,000 0,000 
Ägarstruktur 0,037 0,200 
Residual 0,200 0,200 
 

Kolmogorov-Smirnov-test 
 Beroende variabel: Obligatorisk byrårotation Modell 4 Modell 5 
Obligatorisk byrårotation 0,000 0,000 
Rykte 0,000 0,000 
Branschexpertis 0,000 0,000 
Låg revisionskostnad 0,000 0,000 
Faktisk revisionskostnad 0,000 0,200 
Byråstorlek 0,000 0,000 
Rådgivningstjänster 0,003 0,000 
Bolagsstorlek 0,000 0,000 
Skuldsättning 0,200 0,071 
Relation 0,000 0,000 
Ägarstruktur 0,037 0,200 
Residual 0,200 0,200 
 

 

  



 

 

 


