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Sammanfattning 

Titel Faktorer som påverkar byte av revisionsbyrå – En undersökning av bolag 

på Stockholmsbörsen. 

 

Forskningsproblem Det har uppmärksammats en ökad oro bland Big 4-byråerna över den 

tilltagande konkurrensen på revisionsmarknaden och tendensen att 

bolag väljer att byta revisionsbyrå mer frekvent. Det finns ett behov i att 

förklara varför bolag väljer att frivilligt byta revisionsbyrå.  

 

Syfte Syftet med studien är att förklara varför bolag frivilligt väljer att byta 

revisionsbyrå. 

 

Metod 15 hypoteser härleds utifrån befintlig forskning och teori inom området 

för revisionsbyråbyten. Dessa prövas genom en kombinerad enkät- och 

dokumentstudie av totalt 100 bolag för perioden mellan 2010-2014. 

 

Resultat Av studiens totalt 100 bolag visade det sig att 33 bolag (33 %) bytt 

revisionsbyrå under perioden mellan 2010-2014. 14 av studiens 15 

hypoteser förkastas i hypotesprövningen. 

 

Kunskapsbidrag I den statistiska analysen visas variablerna revisionskostnad, byte av 

ledning, bristfälligt samarbete och tredje parts påtryckningar bli 

signifikanta i att förklara ett byte av revisionsbyrå. Endast variabeln 

bristfälligt samarbete uppvisar dock ett korrekt förutspått samband, där 

ett ökat bristfälligt samarbete mellan revisor och bolagsledning ökar 

sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå. 

 

Nyckelord  Revision; Revisionsbyrå; Klient; Revisionsbyråbyte; Stockholmsbörsen  



 

 
 

  



 

 
 

Abstract 

Title Factors contributing to a switch in audit firm – A study of companies 

listed on the Stockholm Stock Exchange.  

 

Problem Increased concern regarding an enlarged competition and more 

frequent audit firm switching behavior has been noticed among the Big 

4-audit firms. There is a need to explain why companies voluntarily 

choose to switch audit firm. 

 

Purpose The aim of the study is to explain why companies voluntarily choose to 

switch audit firm. 

 

Method 15 hypothesis are derived from existent research and theory in the area 

of audit firm switching. They are tested through a combined survey- and 

document study of 100 companies during the period of 2010-2014.  

 

Results The study showed that 33 out of 100 companies (33 %) switched their 

audit firm during the period of 2010-2014. 14 out of 15 hypothesis are 

rejected in the study.  

 

Contribution The statistical analysis showed that the variables audit fee, change in 

management, inadequate working relationship and third party 

influences are significant in explaining an audit firm switch. However, the 

only variable to show a correctly predicted relationship is inadequate 

working relationship, which implicates that an increased inadequate 

working relationship between the auditor and management leads to an 

increased probability of an audit firm switch.  

 

Key words  Audit; Audit Firm; Client; Audit Firm Switch; Stockholm Stock Exchange 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

“A good relationship doesn’t mean we have to go for dinner every month or for lunch. 

No it’s not that. It’s just a phone call: ‘‘Hi is everything going well? How’s business? Do 

you guys need anything?’’ It means we are on their agenda, that they care ... it’s not 

just ‘‘I’m coming for the audit, pay me and see you next year.’’  (Fontaine, Ben Letaifa 

& Herda, 2013, s.A11) 

Behovet av revision grundas i separationen av ledning och ägande och kan förklaras utifrån 

principal/agent-relationen formulerad av Jensen & Meckling (1976). Revisionens roll är att minska den 

informationsasymmetri vilken finns mellan dessa parter genom att granska de finansiella rapporterna 

och kostnaderna för detta kallas agentkostnader. Eftersom ett bolags finansiella information är av 

betydelse för flera intressenter (FAR, 2001) är således revisionen en viktig funktion i både näringslivet 

och samhället i stort (FAR, 2001; Ashbaugh, 2004). 

I Sverige måste samtliga publika aktiebolag ha en revisor, denne utses av bolagsstämman (jmf 9 kap 1 

och 8§, SFS 2005:551).  I ett publikt aktiebolag skall också styrelsen ha ett revisionsutskott (jmf 8 kap 

49a§, SFS 2005:551). Revisorn utgör ett kontrollorgan i bolagsstyrningen (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2015) och empiriskt har det vistats att ett bra och starkt ägarskydd är kopplat till en 

effektiv bolagsstyrning (La Porta, Lopes-de-Silanes, Shleifer & Vishny, 2000). Svensk Kod för 

Bolagsstyrning beskriver förhållanden mellan styrelse, VD samt revisor och hur dessa funktioner ska 

organiseras i noterade bolag (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015).  

Utifrån denna redogörelse torde det vara tydligt att revisorn, valet av denne och dennes uppgifter 

utgör en central roll (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). Detta gör det särskilt intressant att 

studera på vilka grunder en revisor byts ut. I synnerhet när detta sker frivilligt. 

Investor valde år 1933 Bohlins revisionsbyrå (nuvarande KPMG) till bolagets revisionsbyrå. Efter 80 år 

gick de ut och meddelade att de avbryter samarbetet och byter byrå (Agerman, 2013).  Vad kan det 

finnas för anledning att byta revisionsbyrå efter 80 års samarbete? SKF:s informationsdirektör (2006) 

Anders Malmer menade i samband med att de bytte revisionsbyrå att; "visst spelar arvodet roll men 

det är så mycket annat som också är viktigt, till exempel servicen" (Suneson, 2006).  

"På den svenska revisionsmarknaden är den rådande konkurrensen hög" menar Svante Forsberg, 

partner och tidigare ordförande för Deloitte, i ett uttalande till SvD Näringsliv (Bursell, 2010). Att 

bibehålla klienter samt vinna nya kontrakt är av stor betydelse för framgång i branschen (Grahn, 2011). 

De fyra stora internationella revisionsbyråerna, de så kallade Big 4 (Deloitte, PWC, KPMG och EY), har 
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vardera en total omsättning på över en miljard kronor och mellan 1000-4000 anställda endast i Sverige 

(Carrington, 2014). Den sammanlagda marknadsandelen för Big 4-byråerna bland 

börsbolagsrevisioner i Sverige uppgår till över 90 procent (Fristedt, Larsson & Sundqvist, 2010).    

Carl Lindgren, före detta ordförande för KPMG, menar dock att; "så länge de här fyra 

revisionsbyråerna sköter sig bra och så länge de ser till att det finns konkurrens så kommer det vara 

okej. Fyra byråer är inte för lite, men tre är på tok för lite" (Bursell, 2010). Peel (2013) påvisar 

effekterna av det allt mer koncentrerade utbudet av revisionsbyråer, vilken hänför sig till Big 4-

byråernas marknadsdominans, och menar att det trots denna nästan oligopolistiska 

marknadssituation finns en hög priskonkurrens mellan byråerna. Med hänsyn till den rådande 

konkurrensen bör det således vara av intresse för de etablerade aktörerna på marknaden att få större 

vetskap om vilka egenskaper klienterna uppskattar och vilka de vanligaste anledningarna till ett byte 

av revisionsbyrå är. Med en ökad kunskap inom detta område torde det vara möjligt för aktörerna att 

precisera sin tjänst och sina erbjudanden för att både bibehålla men också utveckla nya 

klientrelationer. 

  

1.2 Problematisering 

Det har visats vara av betydelse att förstå relationen mellan klient och revisor och vilka egenskaper 

som anses värdeskapande (Fontaine, Ben Letaifa & Herda, 2013). För att kunna skapa en attraktiv 

produkt är det viktigt att förstå de värdeskapande fördelarna i sitt erbjudande (Grönroos, 1997). Vad 

gäller en revisionstjänst är det således viktigt att förstå vilka egenskaper som klienten ser som 

värdeskapande och betydelsefulla för att minimera risken att bli bortvald till förmån för en annan 

revisionsbyrå. 

Fenomenet att byta revisionsbyrå är tvådelat såtillvida att det kan finnas argument för att byta eller 

behålla samarbetet såväl från klientens som revisionsbyråns sida. I en studie av Grothe & Weirich 

(2007) har det visat sig vara vanligare att klienten initierat bytet än att revisionsbyrån avsagt sig 

uppdraget.  

Fontaine, Ben Letaifa & Herda (2013) har uppmärksammat en ökad oro hos Big 4-byråerna för den 

tilltagande konkurrensen och tendensen att bolag väljer att byta revisionsbyrå mer frekvent. 

Revisionsbyråerna är intresserade av att veta vilka faktorer som är bakomliggande detta beteende och 

även lära sig mer om vad deras byrå kan göra för att stärka sina relationer med klientbolagen. Vidare 

diskuterar Grahn (2011) att revisionsbyråerna i större utsträckning borde fokusera på hur de säljer in 

sig och sitt erbjudande och att det blir allt viktigare att identifiera och förstå klienternas behov för att 

agera utifrån dessa i takt med att konkurrensen ökar.  
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Att byta revisionsbyrå är dock en process som för klienten ger upphov till kostnader. De Angelo (1981) 

visar att transaktionskostnader och uppstartskostnader uppstår vid ett byte till en ny revisionsbyrå, 

men samtidigt finns det de som hävdar att byte av revisionsbyrå kan leda till lägre revisionskostnader 

(Suneson, 2006). Därmed är det intressant att förstå varför bolag väljer att frivilligt byta revisionsbyrå. 

Att klienter väljer att byta revisionsbyrå är något som forskare inom fältet försökt att förklara 

anledningarna till utifrån olika faktorer (se exempelvis; Beattie & Fearnley, 1995; Woh & Koh, 2001; 

Magri & Baldacchino, 2004; Nazri, Smith & Ismail, 2012). Från revisionsbyråns perspektiv kan 

anledningarna för att avsäga sig uppdraget bero på risk (i form av bristande intern kontroll och 

återutgivning av finansiella rapporter), missförtroende för ledningen eller pressat revisionsarvode 

(Grothe & Weirich, 2007). Dock har vi i denna studie endast applicerat klientperspektivet, alltså vilka 

egenskaper som är viktiga för en klient hos revisionsbyrån samt vilka faktorer klienten anger vara av 

betydelse vid ett byte av revisionsbyrå. Ur ett klientperspektiv är faktorer som visat sig vara betydande 

dels ekonomiska faktorer så som revisionskostnader (Beattie & Fearnley, 1995; Woh & Koh, 2001; 

Grothe & Weirich, 2007) och faktorer rörande arbetsrelationer (Magri & Baldacchino, 2004; Fontaine, 

Ben Letaifa & Herda, 2013). Att olika faktorer kan vara av betydelse i att förklara ett byte torde vara 

starkt förknippat med en heterogen efterfrågan på revisionstjänster som förekommer mellan olika 

bolag (DeAngelo, 1981). Magri & Baldacchino (2004) visar på att det finns skillnader mellan små och 

stora bolag, där stora bolag tenderar att värdera relationen mellan klienten och revisionsbyrån i högre 

utsträckning än mindre bolag. Ett intressant resultat från studien av Beattie & Fearnley (1995) är att 

revisionskostnaden visat sig vara en mindre viktig egenskap hos revisionsbyrån men i kontrast till detta 

samtidigt visat sig vara den allra vanligaste anledningen till att bolagen i studien övervägt att byta 

revisionsbyrå. 

En annan del av forskningsfältet diskuterar huruvida fenomenet att byta revisionsbyrå handlar om en 

signalering till marknaden. Bar-Yosef & Livnat (1984) visar att valet av en stor revisionsbyrå skulle vara 

en metod för bolaget att signalera om en ljusare framtid med starkare kassaflöden då en större 

revisionsbyrå förväntas ta ut ett högre arvode. Det kan också vara en metod för att signalera en ökad 

efterlevnad av rådande reglering för att på så sätt minska politiska kostnader. En signal om efterlevnad 

minskar risken för ökad reglering (García-Sánchez et al, 2014). DeAngelo (1981) hävdar dock att ett 

byte ofta är förknippat med andra kostnader i form av transaktionskostnader och uppstartskostnader 

och Fried & Schiff (1981) menar att marknaden tenderar att reagera negativt på ett byte av 

revisionsbyrå. Sammantaget belyser detta intresset i att studera frågan till varför bolag ändå väljer att 

byta revisionsbyrå frivilligt och vilka de huvudsakliga faktorerna till detta skulle kunna vara. 
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I studien av Beattie & Fearnley (1995) har eftersträvade egenskaper hos revisionsbyrån och 

påverkande faktorer vid ett byte av revisionsbyrå studerats ur ett klientperspektiv, i studien menar de 

att egenskaperna hos revisionsbyrån samt faktorerna för byte är i ständig förändring och flytande över 

tiden. Forskningen på området är internationellt utbredd och flera tidigare studier har visat på många 

olika faktorer som påverkar ett byte av revisionsbyrå (se exempelvis; Beattie & Fearnley, 1995; Woh 

& Koh, 2001; Magri & Baldacchino, 2004; Nazri, Smith & Ismail, 2012).  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förklara varför bolag frivilligt väljer att byta revisionsbyrå.  

  



2. Vetenskaplig Metod 

5 
 

2. Vetenskaplig Metod 

Vår studie har som avsikt att förklara och beskriva ett frivilligt byte av revisionsbyrå. Därmed har 

studien antagit en deduktiv ansats med en kvantitativ forskningsstrategi. Utgångspunkten är att 

utifrån tidigare studier och befintlig teori inom ämnet för byråbyte identifiera faktorer som är av 

betydelse för att undersöka forskningsproblemet.  

Utifrån tidigare studier och befintlig teori ges, genom den deduktiva ansatsen, möjligheten att 

formulera hypoteser som kan testas genom en kvantitativ insamling av data. Insamlas ett tillräckligt 

stort dataurval finns det utrymme att generalisera (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). Nackdelen är 

däremot att det blir svårare att fånga upp de bakomliggande orsakerna till varför dessa faktorer kan 

förklara ett byråbyte och vidare föreligger en risk för att viktiga faktorer utelämnats (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2003; Bryman & Bell, 2013 ).  

Då studien omfattas av såväl primärdata som sekundärdata finns det vissa etiska aspekter att ta 

hänsyn till när det gäller de personer som deltagit i studien och även vid hanteringen av insamlat 

datamaterial (Bryman & Bell, 2013). Vad gäller primärdatainsamlingen i form av en enkät har 

författarna tydligt informerat deltagarna om forskningens syfte och deras frivillighet att delta i den 

aktuella undersökningen. Vidare har, eftersom enkäten och dess innehåll till stor del behandlar frågor 

relaterade till relationen mellan klient och revisionsbyrå, deltagarna informerats om att uppgifterna 

behandlas konfidentiellt där enbart forskarna i den aktuella studien har tillgång till uppgifterna från 

enkäten.  

Vad gäller sekundärdatainsamlingen behandlar den offentlig data i de aktuella bolagens 

årsredovisningar men eftersom primär- och sekundärdata kommer sammanföras i en gemensam 

modell, för att förklara fenomenet revisionsbyråbyte, måste liknande aspekter som ovan beaktas. 

Hanteringen av det insamlade datamaterialet, primärt och sekundärt, sker digitalt. Därmed är det av 

största vikt att vi som forskare har ensam tillgång till datamaterialet då det annars kan väcka problem 

kring konfidentialitet och liknande frågor (Bryman & Bell, 2013). Det insamlade datamaterialet såväl 

primärt som sekundärt kommer vidare uteslutande att användas för forskningens ändamål.  
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2.2 Val av teori 

Hypoteserna som tagits fram grundas på tidigare genomförda undersökningar samt befintlig teori 

inom området för revisionsbyråbyten. Den befintliga teorin har främst utgångspunkt från den 

neoklassiska teorin i vilken agentteorin har sina rötter (Deegan & Unerman, 2011) men även från den 

politisk ekonomiska teorin. Det finns dock ingen specifik teori för just revisionsbyråbyten (DeAngelo, 

1982; Beattie & Feranley, 1995).  

Tidigare undersökningar samt befintlig teori anpassas sedan till studiens givna problemformulering. 

Eftersom studien ämnar att förklara ett empiriskt fenomen har en eklektisk ansats ansetts lämplig att 

använda (Tagesson, 2014). Vidare finner Collin et al (2009) genom sin studie indikationer på att en 

eklektisk teoriansats kan möjliggöra en högre förklaringsgrad av det empiriska fenomenet genom att 

utnyttja teorierna som kompletterande istället för konkurrerande. Det innebär att någon specifik teori 

inte kommer testas utan att ett sammanfogat urval av teorier används för att förklara fenomenet 

revisionsbyråbyten.  
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3. Teori 

Att byta revisionsbyrå är ett fenomen som blivit allt vanligare (Fontaine, Ben Letaifa & Herda, 2013). I 

följande avsnitt kommer uppsatsen att behandla vilka faktorer som visat sig initiera ett byte av 

revisionsbyrå. Under respektive avsnitt kommer utifrån redogörelsen av befintlig teori och tidigare 

studier hypoteser att formuleras för att sedan testas mot empiriskt insamlad data. 

3.1 Kostnader 

3.1.1 Revisionskostnad 

En av de kanske mest uppmärksammade anledningarna till ett byte av revisionsbyrå är 

revisionskostnaden och flera studier har funnit det vara en betydande faktor till varför ett byte skett 

(se exempelvis; Beattie & Fearnley, 1995; Magri & Baldacchino, 2004; Grothe & Weirich, 2007; 

Fontaine, Ben Letaifa & Herda, 2013). Upplever klienten att denne kan erhålla samma typ av tjänst till 

en lägre kostnad kommer det att initiera ett byte av revisionsbyrå och Gregory & Collier (1996) har 

funnit att det finns ett positivt och signifikant samband mellan ett frivilligt byte av revisionsbyrå och 

en reduktion av revisionskostnaden. Detta fenomen kallas low-balling där konkurrerande 

revisionsbyråer initialt erbjuder en lägre revisionskostnad för att få klienten att byta revisionsbyrå och 

genom detta erhålla nya klientsamarbeten (DeAngelo, 1981).  

Fontaine, Ben Letaifa & Herda (2013) finner dock att revisionskostnaden blir som viktigast först när 

arbetsrelationen inte fungerar önskvärt och Woo & Koh (2001) finner inte revisionskostnaden som 

signifikant i att förklara bytet av revisionsbyrå även om det visat sig finnas ett positivt samband. Vidare 

är det intressant att notera att Beattie & Fearnley (1995) i sin studie fann revisionskostnaden som den 

vanligaste anledningen till att bolagen i studien övervägt att byta revisionsbyrå men i kontrast till detta 

samtidigt fann att egenskapen revisionskostnad inte värderades som en av de viktigaste egenskaperna 

vid valet av revisionsbyrå.  

Litteraturen inom området pekar åt att faktorn revisionskostnad är viktig i att förklara bytet av 

revisionsbyrå och i enlighet med flera tidigare studier inom området väljer vi att identifiera 

revisionskostnaden som en påverkande faktor för ett byte.  

H1: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när revisionskostnaden är högre. 
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3.2 Klientfaktorer 

3.2.1 Storlek 

Flera studier har funnit att storlek varit en betydande faktor i att förklara byte av revisionsbyrå (se 

exempelvis; DeAngelo, 1981; Haskins & Williams, 1990; Nasser et al, 2006; Nazri, Smith & Ismail, 

2012). 

Watts & Zimmerman (1986) visar på att ett stort bolag med en större grad av invecklade processer 

och en ökad separation av ledning och ägande kräver en stark och oberoende revisor för att minska 

sina agentkostnader. Detta är i enlighet med DeAngelo (1981) som menar att efterfrågan av 

revisionstjänster ser olika ut hos bolag med olika agentkostnader, där ett stort bolag skulle ha en större 

efterfrågan på en högkvalitativ revision för att minska dessa kostnader. Det skulle innebära att ett 

stort bolag som efterfrågar en högre grad av oberoende och en högre revisionskvalitet kommer vara 

mer benägen att byta revisionsbyrå (Nazri, Smith & Ismail, 2012). 

H2a: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten är större. 

Andra studier har dock funnit att det skulle vara mindre sannolikt för stora klienter att byta 

revisionsbyrå (Haskins & Williams, 1990; Nasser et al, 2006). Det har visat sig finnas ett positivt 

samband mellan storleken på klientbolaget och sannolikheten för att upprätthålla samarbetet med 

revisionsbyrån (Nasser et al, 2006). I studien av Haskins & Williams (1990) fann de att stora bolag i 

urvalet kunde klassificeras som bolag som tenderar att byta revisionsbyrå i mindre utsträckning. 

H2b: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå minskar när klienten är större. 

Hypotes 2b skulle således tala emot den tidigare hypotesen 2a om att det skulle finnas ett positivt 

samband mellan storleken på klienten och byte av revisionsbyrå men eftersom de båda visat sig vara 

signifikanta i olika studier har vi valt att formulera såväl hypotes som mothypotes. 

 

3.2.2 Tillväxt 

Vad gäller huruvida bolagets tillväxt skulle påverka bytet av revisionsbyrå har Nasser et al (2006) inte 

funnit något samband vilket dock studier av Nazri, Smith & Ismail (2012) och Woo & Koh (2001) gjort. 

Även i studier av Beattie & Fearnley (1995) samt Magri & Baldacchino (2004) visar resultaten på att 

klientbolagets tillväxt kan vara en faktor för ett byte. Förklaringen till att det visat sig finnas ett positivt 

samband mellan tillväxt och byte revisionsbyrå har att göra med att bolag som blir större kräver en 

högre grad av oberoende (Watts & Zimmerman, 1986) och en högre revisionskvalitet (DeAngelo, 

1981). En ökad storlek på bolaget genererar en högre grad av agentkostnader vilka måste beaktas 

(ibid). Vidare har Nazri, Smith & Ismail (2012) funnit att bolag med större tillväxt tenderar att byta 
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revisionsbyrå mer frekvent. Sammantaget skulle det innebära att det finns ett positivt samband mellan 

tillväxt och byte av revisionsbyrå.  

H3: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när tillväxten ökar.  

  

3.2.3 Komplex bolagsstruktur 

I takt med att bolaget växer är det också naturligt att bolaget utvecklar en mer komplex struktur och 

detta är en faktor vilken visat sig vara betydande för ett byte av revisionsbyrå. I studierna av Woo & 

Koh (2001) samt Nazri, Smith & Ismail (2012) visar resultaten samstämmigt på att en mer komplex 

bolagsstruktur ställer högre krav på kontrollorganet i form av revisionsbyrån och föranleder därmed 

att ett byte av byrå kan ske. Resultaten indikerar att desto mer komplex struktur ett bolag har, desto 

större är sannolikheten för att ett byte av revisionsbyrå sker.  

H4: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar med en komplex bolagsstruktur.  

 

3.2.4 Finansiell svårighet 

Finansiell svårighet hos klientbolaget är en faktor som visat sig vara av betydelse för ett byte av 

revisionsbyrå (Haskins & Williams, 1990, Hudaib & Cooke, 2005; Nasser et al, 2006). Bolag med högre 

skuldsättningsgrad och som upplever finansiell svårighet har i större utsträckning benägenhet att vilja 

anlita revisorer med ett starkt oberoende för att styrka aktieägares och långivares tillförlitlighet till 

bolaget (Francis & Wilson, 1988). Ur ett signalteoretiskt perspektiv handlar det alltså om att signalera 

en ökad tillförlitlighet mot sina intressenter (ibid) och att påverka intressenternas perception om 

bolagets finansiella situation (Dye, 1991). Grunden till detta ligger i den agentteoretiska 

problematiken där en ökad skuldsättningsgrad är en approximation för ökade agentkostnader (Jensen 

& Meckling, 1976). Enligt DeAngelo (1981) kan dessa kostnader minskas genom en ökad 

revisionskvalitet, vilket i detta fall skulle utgöras av ett ökat oberoende hos revisorn. I en studie av 

Knechel & Vanstraelen (2007) har en modell använts för att definiera finansiell svårighet, vilken bygger 

på en tidigare modell av Mutchler et al (1985). I denna modell ska ett antal kriterier vara uppfyllda för 

att finansiell svårighet ska råda (ibid). Vidare har studier av Haskins & Williams (1990), Hudaib & Cooke 

(2005) samt Nasser et al (2006) funnit att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå är högre för ett 

bolag vilket har finansiella svårigheter och även för bolag nära en konkurs (Schwartz & Menon, 1985).  

H5: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar vid finansiell svårighet.  
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3.2.5 Byte av ledning 

När ett bolag byter eller gör någon förändring i ledningen kan den nya ledningen finna ett missnöje 

med kvaliteten och även kostnaden för revisionen och därigenom utöva påtryckningar för att få 

igenom ett byte av revisionsbyrå (Nazri, Smith & Ismail, 2012). Vidare kan det också vara ett sätt för 

den nya ledningen att byta till en ny revisionsbyrå som godtar andra redovisningsmetoder vilket kan 

möjliggöra förbättrade finansiella resultat (ibid). Det kan alltså även här röra sig om ett signalvärde i 

att byta revisionsbyrå (Francis & Wilson, 1988) och det har tidigare visats att bolag kan byta 

revisionsbyrå för att påverka intressenternas perception om bolagets finansiella situation och 

revisorns oberoende samt attestfunktion (Dye, 1991).  

Flertalet studier har visat att ett byte eller förändring i bolagsledningen, vilket i studierna bland annat 

innefattar VD, ekonomichef samt styrelse, ofta kan bidra till att ett byte av revisionsbyrå sker i 

samband med detta (se exempelvis; Beattie & Fearnley, 1995; Woo & Koh, 2001; Hudaib & Cooke, 

2005; Grothe & Weirich, 2007; Nazri, Smith & Ismail, 2012).  

H6: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar vid byte i bolagsledningen.  

  

3.3 Byråfaktorer 

3.3.1 Övriga konsulttjänster 

Det har blivit allt vanligare att revisionsbyråerna idag erbjuder konsultation utöver den huvudsakliga 

revisionen och kan dessutom göra det på ett kvalificerat sätt eftersom revisionsbyrån vanligen har en 

väldigt god insyn i klientens verksamhet. Frågan huruvida revisionsbyrån ska få erbjuda dessa tjänster 

har dock varit starkt ifrågasatt på flera håll då röster menar att det kan komma att hota oberoendet 

som krävs av revisorn och att konsulttjänsterna allt som oftast kan komma att utgöra en stor del av 

de totala intäkterna (Carrington, 2014). Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) konstaterar att 

ingen av de fyra stora revisionsbyråerna numera är renodlade revisionsbyråer utan snarare är att 

betrakta som konsultbyråer. Konsulttjänster har dock visat sig ha goda effekter i form av minskade 

kostnader och "knowledge spillovers" vilket skulle kunna generera en effektivare revision (Simmunic, 

1984; Reckers & Robinson, 2008; Svanström & Sundgren, 2012). 

Studier inom området har funnit att konsulttjänster är något vilket klienter tenderar att uppskatta och 

det har i studier visat sig vara en faktor som kan påverka ett eventuellt byte av revisionsbyrå (Beattie 

& Fearnley, 1995; Kilgore, Harrison & Radich, 2011; Behzad, Sadegh & Alireza, 2013). 

H7: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar om byrån inte kan erbjuda efterfrågade 

konsulttjänster. 
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3.3.2 Brist på branschexpertis 

Klienter har visat sig uppskatta när revisionsbyrån lägger ned tid på att lära känna bolaget och har en 

stor kunskap om branschen bolaget är verksamt i. Denna kunskap har exempelvis visat sig varit 

viktigare än revisionskostnaden (Fontaine, Ben Letaifa & Herda, 2013). Vikten av att revisionsbyrån 

innehar en stor kunskap om klientens bransch är något flera författare visat på och det kan förklara 

varför det också visat sig vara en faktor som kan påverka varför ett byte av revisionsbyrå sker (se 

exempelvis; Williams, 1988; Haskins & Williams, 1990; Beattie & Fearnley, 1995; Grothe & Weirich, 

2007). Detta torde vara sammanhängande med den utvecklingen gällande revisionsbyråernas allt 

större och mer kvalificerade konsultation (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005; Carrington, 2014). 

Vidare har Williams (1988) och Haskins & Williams (1990) funnit att graden av branschexpertis hos 

revisionsbyrån är negativt korrelerat med att ett byte av revisionsbyrå sker varför nedanstående 

hypotes kan formuleras. 

H8: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när byrån saknar expertis inom branschen 

klienten är verksam inom. 

 

3.3.3 Revisionskvalitet 

Inom forskningsområdet som behandlar revisionskvalitet i relation till revisionsbyråbyten kan 

utgångspunkten tas ur den agentteoretiska problematiken och dess kostnader utvecklad av Jensen & 

Meckling (1976). Eftersom agentkostnaderna varierar och bestäms av variabler som exempelvis 

storlek på bolaget (ibid) menar DeAngelo (1981) att det finns en skild efterfrågan av revisionstjänster 

hos olika bolag. Högre agentkostnader leder till en högre efterfrågan av revisionstjänster, vilket enligt 

DeAngelo (1981) kan uttryckas som en högre efterfrågan av revisionskvalitet. Vidare har DeAngelo 

(1981) visat att en stor revisionsbyrå (Big 4-byrå) är att se som en proxy för revisionskvalitet och 

oberoende. 

Enligt Kilgore, Harrison & Radich (2011) kan det göras klart att det har funnits ett avsevärt missnöje 

hos klienterna med kvaliteten i revisionsprocessen genom de undersökningar samt 

regleringsförändringar som genomförts på området. För att ändra på detta har nya regleringar 

implementerats trots att de empiriska bevisen kring vad som kan påverka revisionskvaliteten är oklara. 

Den näst viktigaste faktorn för att bolagen har övervägt ett byte av revisionsbyrå som Beattie & 

Fearnley (1995) finner är just klienternas missnöje med revisionskvaliteten vilket också kan betecknas 

som revisorns benägenhet att upptäcka fel. 33 % av deras tillfrågade bolag uppgav detta som en faktor 

för att de övervägt att byta revisionsbyrå. Vidare finner Beattie & Fearnley (1995) att egenskapen 

revisionskvalitet varit signifikant viktigare för större relativt mindre bolag, vilket är i enlighet med 

studien av DeAngelo (1981) att efterfrågan av revisionskvalitet kan förklaras av storlek på bolaget. 
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H9: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten upplever revisionskvaliteten som 

viktig. 

 

3.4 Relationsfaktorer 

3.4.1 Överensstämmande syn på redovisningen 

En anledning till att bolag väljer att byta revisionsbyrå är när meningsskiljaktigheter gällande hur 

redovisningen skall skötas uppstår. Detta leder till att bolag letar efter en revisionsbyrå som delar 

samma åsikt som dem själva (Grothe & Weirich, 2007). Redan 1981 fann Watts & Zimmerman (i 

DeAngelo, 1982) att denna faktor var av betydelse vid byte av revisionsbyrå och detta har även stärkts 

på senare år då Hudaib & Cooke (2005) även finner denna faktor av vikt.   

Framförallt handlar Hudaib & Cookes (2005) resultat om att klienter tenderar att byta revisionsbyrå 

efter att revisorn lämnat en oren revisionsberättelse, vilket per definition innebär att klienten samt 

revisorn inte har en överensstämmande syn på redovisningen. Om klienten inte har en 

överensstämmande syn på viktiga delar av revisionen är det större sannolikhet att klientbolaget börjar 

leta efter en ny revisionsbyrå som har liknande syn på hur redovisningen ska skötas (Grothe & Weirich, 

2007). Detta är ett fenomen som kallas ”opinion shopping” och har uppmärksammats av flera forskare 

(Dye, 1991; Matsumura, Subramanyam & Tucker, 1997; Grothe & Weirich, 2007). 

En forskare som dock inte har funnit denna faktor som viktig vid revisionsbyråbyten är Davis (1994). 

Forskaren påvisar genom sin enkätstudie en väldigt liten tendens till att just meningsskiljaktigheter 

kring hur redovisningen ska se ut skulle påverka bolagens benägenhet att byta revisionsbyrå. Dessa 

resultat står i kontrast till teorin kring "opinion-shopping".  Trots detta har vi, genom att en 

övervägande del av forskningsfältet funnit denna faktor påverkande vid revisionsbyråbyten (Dye, 

1991; Matsumura, Subramanyam & Tucker, 1997; Hudaib & Cooke, 2005; Grothe & Weirich, 2007), 

valt att formulera följande hypotes.   

H10: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten upplever meningsskiljaktigheter 

kring redovisningen. 
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3.4.2 Bristfälligt samarbete mellan bolagsledning och revisor 

Hur arbetsupplägget under en revisionsprocess går till är en egenskap av vikt hos klienterna enligt 

Kilgore, Harrison & Radich (2011) som därmed påvisar denna dimension av arbetsrelationen mellan 

revisor och klient. I studien genomförd av Beattie & Fearnley (1995) framgår det även att klienterna 

uppskattar att få vägledning i valet av redovisningsmetoder och ser revisionsbyråns förmåga att göra 

detta som en viktig egenskap.  

Ovanstående leder in på studien genomförd av Magri & Baldacchino (2004) som fokuserar på 

arbetsrelationen mellan revisor och klient. De kommer fram till att just arbetsrelationen är den 

viktigaste förklaringen till byte av revisionsbyrå och att dessa arbetsrelaterade faktorer är viktigare än 

de ekonomiska. Särskilt finner de att vid ett bristfälligt samarbete, mellan bolagets ledning och 

revisorn, tenderar bolagen att byta revisionsbyrå. Detta kan styrkas av en studie som genomfördes 

redan 1983 av Eichenseher & Shields. De finner att missnöje med samarbetet mellan bolagsledning 

och revisor, i kombination med höga revisionskostnader, leder till större sannolikhet att bolaget väljer 

att byta revisionsbyrå. Även Davis (1994) poängterar i sin studie, precis som övriga författare, att ett 

bristfälligt samarbete mellan bolagsledning och revisionsbyrå kan leda till att klienten väljer att byta 

revisionsbyrå. Vikten av samarbete och uppmärksamhet i arbetsrelationen med klienten beskrivs av 

nedanstående citat.  

"All three of our major factors speak to the "take-care-of-the-client" philosophy. Not 

responding to the client's need in a timely manner or not providing the expertise 

requested spells trouble with that client" (Davis, 1994, s.38). 

Oavsett storleken på bolagen och vilken typ av revisionsbyrå de anlitat är arbetsrelationen av högsta 

vikt och således även en faktor för revisionsbyrårelaterade beslut. Mest sannolikt är att en sund 

relation och ett bra samarbete mellan bolagsledning och revisionsbyrå är det som gör den största 

skillnaden (Magri & Baldacchino, 2004). Även Beattie och Fearnley (1995) bekräftar med sin studie att 

ett bristfälligt samarbete med revisorn leder till att bolag överväger ett byte av revisionsbyrå. 

H11: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när samarbetet mellan bolagsledning och 

revisor upplevs som bristfälligt. 
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3.4.3 Revisionspartners tillgänglighet och närvaro under revisionen 

Att bolag efterfrågar tillgänglighet och närvaro hos revisionspartners under revisionen framgår tydligt 

av flera studier vilka kommer fram till samma slutsats (se exempelvis; Beattie & Fearnley, 1995; Magri 

& Baldacchino, 2004; Kilgore, Harrison & Radisch, 2011; Fontaine, Ben Letaifa & Herda, 2013; Kilgore, 

Harrison & Radisch 2014). Detta är kopplat till kvaliteten på arbetsrelationen som är en viktig faktor 

för ett lyckat samarbete (Kilgore, Harrison, Radich, 2011).  

En revisors otillgänglighet är en faktor till revisionsbyråbyte och detta förklaras av att vad klienterna 

förväntar sig av revisorn går långt bortom bara en enkel revisionsberättelse samt arbetet kring denna. 

Förväntningarna från bolagsledningen är snarare att man ska bygga en arbetsrelation med revisorn. 

Klienten förväntar sig att revisorn ska kunna svara på frågor utan fördröjning och vara tillgänglig för 

att ge rådgivning kring bolagets dagliga verksamhet, vilket inte alltid behöver vara direkt kopplat till 

den vanliga revisionen (Magri & Baldacchino, 2004).  

Utöver de ekonomiska faktorerna för revisionsbyråbyten finner även Davis (1994) att otillgänglighet 

hos revisorn kan leda till att klienten väljer att byta revisionsbyrå. Denna faktor bekräftas ytterligare 

av Beattie och Fearnley (1995).  

H12: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när revisorn upplevs som otillgänglig eller icke 

närvarande. 

  

3.5 Externa faktorer 

3.5.1 Rykte  

En faktor som flera studier visat kunna påverka byte av revisionsbyrå är rykte (se exempelvis; Cravens, 

Flagg & Glover, 1994; Magri & Baldacchino, 2004; Jobber & Fahy, 2006). Stora bolag har visat på en 

signifikant tendens att vilja anlita revisionsbyrå med högt ansett rykte, detta för att det höjer deras 

eget rykte i dess finansiella omgivning. I och med detta är de större bolagen också mer villiga att betala 

ett högre pris för revisionen för att åstadkomma det högre rykte detta medför (Magri & Baldacchino, 

2004).  

Revisionsbyråer med ett starkt varumärke lockar klienter genom ett gott rykte (Jobber & Fahy, 2006) 

och enligt Magri & Baldacchino (2004) är det Big 4-byråerna som innehar det bästa ryktet inom 

branschen. Vidare menar Magri & Baldacchino (2004) att det framförallt är de större bolagen som 

anser att det är viktigt med Big 4-byråer som revisorer då ryktet visat sig vara viktigast för dessa bolag. 

Motsatsvis upplever inte små bolag denna faktor som lika viktig och inte heller anser de bolag som 

inte har Big 4-byråer som revisorer detta som en viktig faktor. Vid klientens val av revisionsbyrå spelar 

revisorns och revisionsbyråns rykte en viktig roll och upplevs inte detta vara tillräckligt bra eller skulle 
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det försämras under samarbetet kan klienten välja att byta revisionsbyrå (Cravens, Flagg & Glover, 

1994).  

H13: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten upplever revisionsbyråns rykte 

som viktigt. 

 

3.5.2 Tredje parts påtryckningar 

Ett bolags intressenter kan ha en stor inverkan på de beslut som tas (Pfeffer & Salancik, 1978). 

Revisionen är en viktig kontrollfunktion för bolagets intressenter då revisionsberättelsen ger 

tillförlitlighet för bolagets verksamhet. Intressenternas påtryckningar på bolagets revision har bland 

annat betydelse för bolagen genom att en tillförlitlig revision kan förbättra trovärdigheten för de 

finansiella rapporterna (Thorell & Norberg, 2005).  

I studien av Behzad, Sadegh & Alireza (2013) har de kommit fram till att tredje parts syn på 

revisionsbyrån är en faktor som påverkar bolaget kring dess beslut om revisionen. Denna faktor 

testades även i Beattie och Fearnleys (1995) studie där de genom två separata variabler, båda 

fokuserade på bolagets långivare, kommer fram till att denna faktor kan påverka klienter att byta 

revisionsbyrå.  

H14: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar efter påtryckningar från tredje part. 

 

3.5.3 Erbjudande från konkurrerande revisionsbyrå 

Tidigare studier (Chaney, Jeter & Shaw, 1997; Beattie & Fearnley, 1998) har undersökt effekterna av 

erbjudande från andra revisionsbyråer och hur det kan påverka bolagens benägenhet att byta från 

nuvarande revisionsbyrå. Chaney, Jeter & Shaw (1997) kom i sin studie fram till att revisionsbyråbyten 

är vanligare på marknader där det är godkänt att direktmarknadsföra sina tjänster till ett bolag, trots 

att de redan har en annan revisionsbyrå, jämfört med marknader där detta är förbjudet. I Sverige har 

det varit godkänt för revisionsbyråer att marknadsföra sina tjänster sedan 70-talet (FAR, 1993). 

Liknande resultat finner även Beattie & Fearnley (1998) då de kommer fram till att något mer än 

hälften av deras observerade revisionsbyråbyten har föregåtts av ett konkurrerande erbjudande från 

annan revisionsbyrå. Ett fenomen som är nära kopplat till detta är det som brukar kallas för low-balling 

vilket innebär att konkurrerande revisionsbyråer initialt erbjuder en lägre revisionskostnad för att 

kunna knyta till sig nya klienter (DeAngelo, 1981).  

H15: Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar vid ett erbjudande från en konkurrerande 

byrå. 
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3.6 Sammanfattning av hypoteser 

I tabell 3.1 nedan har vi sammanfattat våra faktorer för byte av revisionsbyrå utifrån 

teorigenomgången och vilket sannolikhetssamband respektive hypotes har. Alla hypoteser med 

undantag för hypotes 2b har ett sannolikhetssamband som pekar på att sannolikheten för ett byte av 

revisionsbyrå ökar (+). Hypotes 2b är en mothypotes till hypotes 2a och menar således att 

sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå minskar (-).  

Tabell 3.1 Sammanfattning hypoteser 

Nr Variabel  Hypotesens sannolikhetssamband 

1 Revisionskostnad  Ökar (+) 

2a Storlek Ökar (+) 

2b Storlek Minskar (-) 

3 Tillväxt  Ökar (+) 

4 Komplex bolagsstruktur  Ökar (+) 

5 Finansiell svårighet Ökar (+) 

6 Byte av ledning  Ökar (+) 

7 Konsulttjänster Ökar (+) 

8 Branschexpertis Ökar (+) 

9 Revisionskvalitet  Ökar (+) 

10 Överensstämmande syn på redovisningen Ökar (+) 

11 Bristfälligt samarbete Ökar (+) 

12 Tillgänglighet  Ökar (+) 

13 Rykte Ökar (+) 

14 Tredje parts påtryckningar Ökar (+) 

15 Erbjudande  Ökar (+) 
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4. Empirisk Metod 

En tvärsnittdesign valdes i studien då en statistisk generalisering eftersträvas vilket kan uppnås med 

en sådan extensiv forskningsdesign som innefattar flera undersökningsenheter (Bryman & Bell, 2013). 

Naturligt nog har därför en kvantitativ forskningsstrategi valts då studien ämnar att kvantifiera 

(Ejlertsson, 2005) samt statistiskt generalisera datamaterialet i syfte att kunna uttala sig om hela 

populationen (Bryman & Bell, 2013). Denna forskningsstrategi är således väl anpassad till att besvara 

vårt forskningsproblem. Det är även denna forskningsstrategi som har använts i den absoluta 

majoriteten av tidigare forskning på området. Fontaine, Ben Letaifa & Herda (2013) är i princip det 

enda undantaget vars studie har en kvalitativ forskningsstrategi.  

En viss problematik vad gäller en tvärsnittsdesign är svårigheten i att uttala sig om kausala samband, 

det vill säga orsaksriktningen, mellan de studerade variablerna. Utifrån vårt syfte, att identifiera 

faktorer som förklarar frivilliga revisionsbyråbyten, kan vi alltså inte utan svårighet påvisa att ett 

kausalt samband föreligger mellan den identifierade faktorn och bytet av revisionsbyrå. Detta medför 

att den interna validiteten i studien blir lidande men eftersom en tvärsnittdesign ändå är att anse som 

mer lämplig än en experimentell design, vilken skulle möjliggöra en högre grad av kausala slutsatser, 

har studien antagit den förstnämnda designen. Det är dock viktigt att påpeka att en sådan 

forskningsdesign inte helt utesluter möjligheten till kausala slutsatser (Bryman & Bell, 2013). 

Då forskningsproblemet inte enbart kunnat analyseras utifrån befintlig registerdata krävde studien 

även att eget datamaterial insamlades (Ejlertsson, 2005). Utifrån ovan angiven forskningsansats, -

strategi och -design har vi utöver att använda oss av sekundärdata således även genomfört en 

enkätundersökning. Studien har använt två olika datainsamlingsmetoder och utgör därmed en 

kombinerad enkät- och dokumentstudie.  

 

4.1 Datainsamling 

4.1.1 Primärdatainsamling 

Fördelen med en enkätundersökning är möjligheten att kunna använda sig av tidigare konstruerade 

frågor samt enkätupplag som använts i tidigare studier (Ejlertsson, 2005; Bryman & Bell, 2013). Då 

denna studie är inspirerad av tidigare studier som också använt primärdata har vi tagit avstamp i deras 

enkätmetodik vid konstruktionen av vår enkät (ibid).  

Vid utformningen av enkäten lades stor vikt vid formuleringen av frågorna och påståendena. 

Framförallt har vi fokuserat på att det på ett enkelt sätt ska vara möjligt att tolka påståendena samt 

att de ska förklara den faktor som den ämnar att undersöka. Vi har även lagt stor vikt vid att enkäten 

ska ha förmågan att mäta just de faktorerna den avser att mäta och för att försäkra oss om validiteten 
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i enkäten har en pilotstudie genomförts (Ejlertsson, 2005). Vidare har enkäten riktat sig till 

ekonomichefen/finanschefen likt studien av Beattie & Fearnley (1995) då frågor rörande 

arbetsrelationen till revisorn och revisionsbyrån i stort lämpligast besvaras av denne. 

Enkäten har delats upp i tre delar. Del ett är mycket kort där det bekräftas vilket bolag som tillfrågas 

samt vilken befattning personen som besvarar enkäten innehar. I del två är frågekonstruktionen 

värderande och således av Likert-typ, i stället för att frågor ställs ombads respondenten ta ställning till 

påståenden (Ejlertsson, 2005). De nio påståendena började alla med "Vi har under de senaste 5 

åren…" och respondenten har sedan tagit ställning till huruvida respektive påstående stämmer 

överens med dennes uppfattning. Med de senaste fem åren menades perioden 2010-2014 vilket 

förklarades för respondenten i inledningstexten till enkäten (se bilaga 2). Svarsskalan som användes i 

denna del av enkäten är Likert-skalan där respondenten får instämma i eller ta avstånd från 

påståendena. Skalan i denna enkät var femgradig där ytterpunkterna representeras av instämmer inte 

alls (1) och instämmer helt (5) (Ejlertsson, 2005).  

Del tre bestod av fyra avslutande frågor där svarsalternativen endast var ja och nej med undantag för 

fråga 15 där året för revisionsbyråbytet efterfrågades. Fråga 15 berörde således endast de bolag som 

har bytt revisionsbyrå under de fem senaste åren. Den fullständiga enkäten finns i bilaga 3.   

Av förenklingsskäl samt för att försäkra oss om att det var rätt person som besvarade enkäten valde 

vi att genomföra enkätundersökningen via telefon. På så sätt fick vi in svaren direkt med förhoppning 

om en hög svarsfrekvens samtidigt som vi på ett enkelt sätt försäkrade oss om att det var den 

personen enkäten var avsedd för som också besvarade den (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). För 

de ekonomichefer som inte ansåg sig ha tid att besvara enkäten precis vid tidpunkten för samtalet 

gavs möjligheten att istället besvara enkäten via en webbaserad tjänst. Risken med att i stället direkt 

skicka ut enkäten via mejl eller post är att fel person, med liten kunskap om frågorna som ställts, 

besvarade enkäten vilket medför att enkätstudiens reliabilitet kunnat ifrågasättas (Ejlertsson, 2005; 

Bryman & Bell, 2013). 
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4.1.2 Sekundärdatainsamling 

Då vissa av hypotesprövningarna i studien endast kan besvaras med hjälp av sekundärdata har 

studiens insamlade primärdata kompletterats med nödvändig sekundärdata. Denna sekundärdata har 

insamlats genom att studera de aktuella bolagens årsredovisningar under mätperioden 2010-2014. 

Bolag med brutna räkenskapsår hanterades genom att året där det finansiella räkenskapsåret inleds 

också räknas som året den finansiella datan hänförs till. För de bolag som redovisar sina finansiella 

rapporter i annan valuta än SEK har värden räknas om till svenska kronor. Växelkursen har bestämts 

till den faktiska växelkursen 2014-12-31, följande valutor berörs; EUR/SEK (9,52), USD/SEK (7,80), 

GBP/SEK (12,16) & PLN/SEK (2,20). De variabler som mäts med inhämtad sekundärdata är följande: 

Byte av revisionsbyrå, Byte av ledning, Revisionskostnad, Storlek, Tillväxt, Komplex bolagsstruktur och 

Finansiell svårighet.  

De kontinuerliga variablerna Revisionskostnad, Storlek, Tillväxt och Finansiell svårighet har för bolag 

som inte genomfört ett byte av revisionsbyrå samlats in för en femårsperiod, 2010-2014. För denna 

period om fem år beräknades sedan ett medelvärde av variabeln. Detta för att skapa jämförbarhet 

med de bolag som faktiskt har bytt revisionsbyrå, där variabeln mättes vid året före bytet. Denna 

metod är i likhet med hur vi har tolkat operationaliseringen av Nasser et al (2006). För att ytterligare 

styrka denna metod har ett rubustnesstest genomförts (se kapitel 4.5) där resultatet utifrån det 

femåriga genomsnittet jämfördes med hur resultatet skulle utfallit om istället en metod där endast 

mittenårets alternativt medianårets data hade använts. På så sätt testade vi hur tillförlitlig vår valda 

metod är.  

Då sekundärdatamaterialet inhämtades från offentliga årsredovisningar för bolagen noterade vid 

Stockholmsbörsen får denna anses vara av hög reliabilitet. Vidare medför användningen av sådan 

offentlig data att studiens replikerbarhet ökar (Bryman & Bell, 2013). Vad gäller den följande 

operationaliseringen (avsnitt 4.2) av de ovan nämnda variablerna bör reliabiliteten och validiteten 

anses som god eftersom den i majoriteten av fallen grundas i hur tidigare studier operationaliserat 

(Bryman & Bell, 2013). 
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4.2 Operationalisering 

I tabell 4.1 nedan sammanfattar vi alla studiens variabler i tabellform.  

Tabell 4.1 Operationalisering 

Nr Variabel Förkortning  Typ Beskrivning 

 Beroende    

1 Byte av revisionsbyrå Byte.revb Nominal 
Dummyvariabel där (1) representerar de bolag som 
har bytt revisionsbyrå under mätperioden, (0) de 
som inte bytt. 

 Oberoende    

1 Revisionskostnad  Revk.oms Kvot 
Revisionskostnaden i förhållande till bolagets 
omsättning. 

2 Storlek Storlek Kvot 
Bolagets storlek utifrån logaritmerade totala 
tillgångar. 

3 Tillväxt  Tillväxt Kvot Bolagets omsättningstillväxt under mätperioden.  

4 Komplex bolagsstruktur  Kompl.bstruk Kvot Antal dotterbolag i koncernen.  

5 Finansiell svårighet Finans.svar Nominal 
Dummyvariabel där (1) representerar bolag i 
finansiell svårighet, (0) de som inte är i svårighet.  

6 Byte av ledning  Byte.ledning Nominal 
Dummyvariabel där (1) representerar bolag som bytt 
CEO, (0) de som inte bytt.   

7 Konsulttjänster Kon.tjanst Ordinal 

(1-5) där (1) innebär att man tar helt avstånd från 
påståendet i enkäten och där (5) innebär att man 
instämmer helt.  

8 Branschexpertis Bransch.exp Ordinal 

9 Revisionskvalitet  Revkval Ordinal 

10 
Överensstämmande syn på 
redovisningen 

Over.syn.rdv Ordinal 

11 Bristfälligt samarbete Brist.samarb Ordinal 

12 Tillgänglighet  Tillganglig Ordinal 

13 Rykte Rykte Ordinal 

14 Tredje parts påtryckningar Pattryck Ordinal 

15 Erbjudande  Erbjud Nominal 
Dummyvariabel där (1) innebär att man har fått ett 
erbjudande från en annan revisionsbyrå än den man 
har idag, (0) innebär att man inte fått det.  

 

4.2.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i studien är byte av revisionsbyrå. Variabeln har tillämpats i form av en 

dummyvariabel där 1 indikerar att ett byte har skett medan 0 indikerar att inget byte har skett. För att 

undersöka huruvida ett byte av revisionsbyrå skett har årsredovisningar för bolagen i studien 

studerats. För de byten som skett har dessa antagits vara frivilliga i den mån bolagsstämman beslutat 

om bytet och det inte framgått att den tidigare revisionsbyrån avsagt sig uppdraget. 
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4.2.2 Oberoende variabler, sekundärinsamlade 

För att mäta den oberoende variabeln revisionskostnad har studien valt att mäta revisionskostnaden 

i förhållande till bolagets storlek då Pong & Whittington (1994) påvisat att bolagets storlek varit av 

betydelse för att förklara revisionskostnaden. Storlek kan uttryckas som omsättning (ibid) och utifrån 

det vill vi således eliminera storleksfaktorn för att revisionskostnaden ska vara jämförbar mellan bolag 

av olika storlek. I studien har därför revisionskostnad uttryckts som kvoten av den absoluta 

revisionskostnaden i förhållande till omsättning. 

Då vi undersöker om bolag har bytt revisionsbyrå under de fem senaste åren har denna variabel 

operationaliserats genom att mäta revisionskostnaden året innan revisionsbyråbytet för de bolag som 

bytt revisionsbyrå. För bolag som inte har bytt revisionsbyrå under denna femårsperiod mäts 

revisionskostnaden som ett genomsnitt över alla år. Vad gäller tidpunkten för mätningen, ett år före 

bytet av revisionsbyrå, är det samma tidpunkt vilken Nazri, Smith & Ismail (2012) tillämpar för 

variabler i sin studie.  

För att operationalisera den oberoende variabeln storlek har studien, i likhet med andra studier inom 

området (se exempelvis; Francis & Wilson, 1988; Woo & Koh, 2001; Nazri, Smith & Ismail, 2012), valt 

att approximera den som en naturlig logaritm av bolagets totala tillgångar. För bolag som genomfört 

ett byte av revisionsbyrå har storleken utgjorts av den naturliga logaritmen av de totala tillgångarna 

ett år innan byte av revisionsbyrå inträffat. För bolag som inte genomfört ett byte av revisionsbyrå har 

storlek utgjorts av ett genomsnitt av den naturliga logaritmen av totala tillgångarna för den studerade 

perioden om fem år. 

Den oberoende variabeln tillväxt har approximerats som tillväxt i omsättning för de studerade 

bolagen. För bolag som bytt revisionsbyrå har tillväxten, i likhet med studien av Woo & Koh (2001), 

mätts som förändring i omsättning året innan bytet av revisionsbyrå. För bolag som inte genomfört 

ett byte av revisionsbyrå har tillväxten bestämts som ett genomsnitt av tillväxten för den studerade 

perioden om fem år. 

En komplex bolagsstruktur har approximerats som antalet dotterbolag som bolaget innehar. Detta är 

i likhet med studierna av Pong & Whittington (1994), Woo & Koh (2001) och Nazri, Smith & Ismail 

(2012). För bolag där ett byte av revisionsbyrå har skett mäts antalet dotterbolag året innan bytet 

inträffade och för bolag som inte har bytt revisionsbyrå mäts variabeln av förenklingsskäl för år 2014 

då det inte varit möjligt att mäta ett genomsnitt av antalet dotterbolag för den studerade perioden.  

För att mäta variabeln finansiell svårighet har studien valt att använda oss av en modell som bygger 

på vissa kriterier för finansiell svårighet likt Knechel & Vanstraelen (2007), de har i sin tur utvecklat 
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detta från den tidigare studien av Mutchler et al (1985). I denna studie har vi valt att förenkla modellen 

vilket leder till att ett bolag räknas vara i finansiell svårighet om det uppfyller något av följande 

kriterier; (1) Rörelseförlust, (2) Negativt resultat eller (3) Negativa balanserade vinstmedel. Denna 

faktor har operationaliserats som en dummyvariabel där (1) representerar bolag i finansiell svårighet 

och således uppfyller något av ovanstående tre kriterier. (0) representerar bolag som inte är i finansiell 

svårighet och således inte uppfyller något av ovanstående tre kriterier. För bolag som har bytt 

revisionsbyrå mäts dessa kriterier året innan bytet skedde. För bolag som inte bytt revisionsbyrå mäts 

dessa kriterier på genomsnittet av hur dessa förhållit sig under mätperioden.   

För att operationalisera variabeln byte av ledning har vi valt att approximera detta genom en 

dummyvariabel där (1) representerar att klienten bytt VD året innan alternativt två år innan byte av 

revisionsbyrå inträffat alternativt bytt VD under mätperioden 2010-2014 och (0) representerar alla 

andra utfall (Nazri, Smith & Ismail, 2012).  

 

4.2.3 Oberoende variabler, primärinsamlade 

För övriga oberoende variabler har dessa operationaliserats genom enkätstudien vilken tidigare 

beskrivits under rubrik 4.1.1 primärdatainsamling. Den fullständiga enkäten återfinns i bilaga 3.  

De oberoende variablerna Konsulttjänster & Branschexpertis har operationaliserats genom påstående 

3 respektive 4 i enkäten.   

För att operationalisera variabeln Revisionskvalitet har vi valt att approximera detta likt DeAngelo 

(1981) som Big 4-byrå vilket framgår av påstående 5 i enkäten.  

Följande oberoende variabler har även de operationaliserats genom påståenden i enkäten; 

Överensstämmande syn på redovisningen (6), Bristfälligt samarbete (7), Tillgänglighet och närvaro (8), 

Rykte (9), Tredje parts påtryckningar (10), Erbjudande från konkurrerande revisionsbyrå (11). Siffran 

inom parentes motsvarar påståendet som variabeln operationaliserats genom.  
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4.3 Urval  

Studien tillämpar en totalundersökning då alla bolag i målpopulationen undersökts (Ejlertsson, 2005). 

Genom studiens begränsade omfattning har denna urvalsdesign möjliggjorts och våra resultat är 

således giltiga inte bara för de undersökta fallen utan för hela populationen, vilket blir uppenbart då 

det gäller en totalundersökning. Genom att vi tillämpade en totalundersökning undveks problem kring 

vilken urvalsmetod som skulle användas, urvalets representativitet samt eventuella urvalsfel 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Då ingen liknande studie identifierats i Sverige för bolagen på Stockholmsbörsen har dessa bolag valts 

till studiens målpopulation. Studien vill således bidra till att öka kunskapen kring hur situationen 

förhåller sig i Sverige och identifiera de faktorer som är bakomliggande ett frivilligt byte av 

revisionsbyrå för bolag verksamma på Stockholmsbörsen. Populationen i studien är således alla 

bolagen på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen per 2016-03-01, se bilaga 4. I tabell 4.2 visas 

branschfördelningen av de 284 bolagen i populationen. Den största branschen är Industrials vilket 

representerar 26,1 % av alla bolag. Den minsta branschen är Utilities med endast två bolag och 0,7 % 

av totala populationen.  

 Tabell 4.2 Branschfördelning  

Bransch Fördelning 

Basic Materials 19 6,7 % 

Consumer Goods 28 9,9 % 

Consumer Services 26 9,2 % 

Financials 52 18,3 % 

Health Care 39 13,7 % 

Industrials 74 26,1 % 

Oil & Gas 6 2,1 % 

Technology 32 11,3 % 

Telecommunications 6 2,1 % 

Utilities 2 0,7 % 

Totalt 284 100 % 
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4.4 Bortfall 

Då studien grundas på en enkätundersökning brukar en naturlig begränsning vara ett ganska stort 

bortfall (Bryman & Bell, 2013). I enkätundersökningen valde vi att först kontakta de tillfrågade bolagen 

via telefon för att öka svarsfrekvensen på enkäten. I den mån vi inte kunnat nå personen i fråga 

alternativt om personen inte haft möjlighet att besvara enkäten över telefon har en webbenkät 

skickats ut.  

Tabell 4.3 Bortfall 

Total population 284 

Bortfall enkät   

Ej möjlighet/Tackat nej 11 

Ej kontaktbar 22 

Utland 23 

Nyligen bildat 1 

Ingen ekonomichef/tillförordnad 1 

Ej svar (webb) 113 

  171 

Övrigt bortfall   

Bortfall sekundärdata 7 

Bortfall extremvärden 6 

  13 

Totalt bortfall 184 

Slutgiltigt antal N 100 

 

Genom vår telefonenkät erhölls 71 svar och 58 initiala bortfall vilket resulterade till att webbenkäten 

skickades ut till 155 bolag. Av de 58 initiala bortfallen berodde 11 på att bolaget valde att tacka nej 

eller ej hade möjlighet att delta i enkäten, 22 på att vi inte fått kontakt med bolaget eller erhållit 

lämplig mejladress, 23 på att bolaget varit utlandsbaserat eller där den sökta personen i fråga inte 

varit svensktalande och vidare berodde två av de initiala bortfallen på att bolaget nyligen bildats 

alternativt haft en tillförordnad ekonomichef/ingen ekonomichef.  

Gällande webbenkäten som skickades ut till 155 bolag erhölls 42 svar vilket resulterade i ett bortfall 

om 113 bolag för den webbaserade enkäten. Det innebar att vi inför den kompletterande 

sekundärdatainsamlingen hade ett totalt antal svar om 113 (71+42) och ett totalt bortfall om 171 

(58+113).  

Vid den därefter kompletterande sekundärdatainsamlingen uppstod dock ytterligare bortfall om sju 

bolag då sekundärdata för de studerade enheterna inte kunnat samlas in. Vidare valde vi vid de 

statistiska körningarna att rensa för eventuella extremvärden för några av de studerade variablerna 

varför också ytterligare sex bortfall uppstod. Rensningen skedde i våra kontinuerliga variabler 
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revisionskostnad, tillväxt och komplex bolagsstruktur, där två observationer rensades för vardera 

variabel. 

Det resulterade i att vårt slutgiltiga antal N blev 100 från den totala populationen av 284 bolag på 

Stockholmsbörsen. Fördelningen av bortfallen kan studeras i tabell 4.3 ovan. 

 

4.4.1 Bortfallsanalys 

En omfattande bortfallsanalys har genomförts för att undersöka om det finns skevheter i 

datamaterialet och om de bolag som slutligen representeras i vår studie kan anses vara representativa 

för den totala populationen. Bortfallsanalysen har genomförts genom att dels studera 

branschfördelningen i studien och branschfördelningen bland populationen men även genom en 

logistisk regression. Branschfördelningen kan utläsas i tabell 4.4 nedan. 

Tabell 4.4 Bortfallsanalys 

Bransch Fördelning på OMX Fördelning i studie 

Basic Materials 19 7 % 5 5 % 

Consumer Goods 28 10 % 7 7 % 

Consumer Services 26 9 % 9 9 % 

Financials 52 18 % 19 19 % 

Health Care 39 14 % 13 13 % 

Industrials 74 26 % 33 33 % 

Oil & Gas 6 2 % 1 1 % 

Technology 32 11 % 9 9 % 

Telecommunications 6 2 % 3 3 % 

Utilities 2 1 % 1 1 % 

Totalt 284 100 % 100 100 % 

 

Av ovanstående tabell kan det utläsas att branschfördelningen i vår studie är lik fördelningen på 

Stockholmsbörsen. Den största avvikelsen återfinns i branschen Industrials då de är något 

överrepresenterade i vår studie (33 %) jämfört med hur de är representerade på Stockholmsbörsen 

(26 %). I övrigt är branschfördelningen i det stora hela representativt för Stockholmsbörsen och 

således representativ för den totala populationen.  

Vad gäller den andra delen av bortfallsanalysen har en logistisk regression genomförts för att studera 

om det finns signifikanta skillnader mellan gruppen som svarat på enkäten och gruppen som inte 

svarat på enkäten. Av det totala bortfallet på 171 bolag från enkäten har det samlats in sekundärdata 

för följande variabler; byte av revisionsbyrå, revisionskostnad, storlek, tillväxt och byte av ledning.  
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För 143 av dessa 171 bolag fanns det fullständig sekundärdata att inhämta. 28 bolag kunde inte 

inkluderas på grund av att de har en avvikande resultaträkning/balansräkning, inte redovisar 

revisionskostnader eller att det inte finns årsredovisningar att tillgå för hela mätperioden.  

Vid en logistisk regression (se bilaga 5) mellan de bolag som svarat och de bolag som inte svarat visade 

sig variablerna revisionskostnad, storlek och byte av ledning var signifikanta. Tolkningen av 

regressionen är att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna för dessa variabler. Då beta-

koefficienten är negativ för samtliga signifikanta variabler innebär det att svarsgruppen uppvisar en 

signifikant lägre revisionskostnad och storlek samt ett färre antal VD-byten. Detta medför att vi med 

försiktighet måste tolka resultaten i vår fullständiga modell då det visat sig förekomma skillnader 

mellan gruppen som svarat respektive inte svarat på vår enkät. Dock bör det noteras att vår beroende 

variabel i studien byte av revisionsbyrå inte blev signifikant i regressionen och därmed uppvisas inga 

signifikanta skillnader mellan att ha svarat respektive inte svarat och vad gäller att ha bytt 

revisionsbyrå. Slutligen blev inte heller variabeln tillväxt signifikant i den logistiska regressionen vilket 

innebär att denna variabel inte behöver tolkas med samma försiktighet. 

 

4.5 Robustnesstest 

I studien vill vi konstatera att den mätmetod som används för att beräkna de kontinuerliga variablerna 

(inklusive variabeln finansiell svårighet) är robust och inte avvikande mot andra likvärdiga 

mätmetoder och detta har testats genom att jämföra studiens mätmetod (medelvärde) med 

medianvärde samt mittenårsvärden. På detta sätt bekräftar vi att den valda metoden är tillförlitlig.  

Vid sekundärdatainsamlingen har det för bolag som inte genomfört ett byte av revisionsbyrå samlats 

in data för en femårsperiod, 2010-2014. För den totala perioden om fem år beräknades sedan ett 

medelvärde av variabeln för att skapa jämförbarhet med de bolag som faktiskt har bytt revisionsbyrå, 

där variabeln mäts vid året före bytet. Således ämnar vi att testa att resultaten från denna metod inte 

avviker från hur resultaten skulle sett ut om vi istället använt oss av en annan likvärdig metod. 

Resultaten från en logistisk regression med antingen medianvärden eller mittenårsvärden som 

mätmetod istället för medelvärden ger alla liknande resultat. Vi kan konstatera genom dessa tester 

att resultaten från de alternativa mätmetoderna inte avsevärt skiljer sig mot resultaten i vår valda 

mätmetod och det kan således konstateras att metoden är robust och tillförlitlig.  
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5. Analys 

För den statistiska analysen av den insamlade enkät- och sekundärdatan har programmet SPSS 

använts. Analysen har delats upp i tre delar bestående av en univariat, bivariat och en multivariat 

analys, vilket är en vanlig analysmetod inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhage, 2010). 

 

5.1 Univariat analys 

I en univariat analys studeras variablernas variation och andra egenskaper med syfte att åskådliggöra 

de enskilda variablernas fördelning, centraltendens och spridning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhage, 

2010). I tabell 5.1 och 5.2 nedan är den beskrivande statistiken för de olika variablerna sammanställd. 

Vidare har genomgående en uppdelning mellan gruppen som bytt revisionsbyrå och gruppen som inte 

bytt revisionsbyrå skett för att belysa eventuella skillnader mellan grupperna för de olika variablerna. 

I tabell 5.1 har de nominala variablerna sammanställts i form av en frekvenstabell med motsvarande 

procentuell andel för att visa på det studerade typvärdet. Eftersom de nominala variablernas syfte är 

att klassificera är detta ett lämpligt sätt att åskådliggöra fördelningen bland observationerna (ibid). I 

tabell 5.2 har kvot- och ordinalvariablerna framställts. Av tabellen framgår variablernas maximala och 

minimala värden, dess centraltendens i form av ett medelvärde samt dess spridning uttryckt som 

standardavvikelse.  

I tabell 5.1 går det att utläsa att av de 100 observationerna för bolag på Stockholmsbörsen har 33 

bolag (33 %) bytt revisionsbyrå respektive 67 bolag (67 %) inte bytt revisionsbyrå under den studerade 

perioden. Det går även att utläsa att 26 bolag (26 %) någon gång under den studerande perioden 

befunnit sig i finansiell svårighet, där åtta av bolagen som bytt revisionsbyrå befunnit sig i finansiell 

svårighet året innan bytet. Andelen bolag i finansiell svårighet är dock något större för gruppen som 

inte bytt (26,9 %) än för gruppen som bytt revisionsbyrå (24,2 %). 

Vad gäller byte av ledning har en större andel byten skett i gruppen som inte bytt revisionsbyrå (40,3 

%) än för gruppen som bytt revisionsbyrå (18,2 %) och totalt sett har 33 % av alla bolag genomfört ett 

byte i ledningen. 

Slutligen har 69,7 % av bolagen som bytt revisionsbyrå fått ett erbjudande från en konkurrerande byrå 

medan motsvarande siffra för gruppen som inte bytt revisionsbyrå är 80,6 %. Totalt sett har 77 % av 

de tillfrågade bolagen fått ett erbjudande från en konkurrerande revisionsbyrå. 
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Tabell 5.1 Beskrivande statistik 

 Byte (N=33)*   Icke byte (N=67)   Totalt (N=100)* 

Variabel 
Frekvens 

(f) 
Andel 

(%)   
Frekvens 

(f) 
Andel 

(%)   
Frekvens 

(f) 
Andel 

(%) 

Beroende variabel         

Byte av revisionsbyrå         

Nej (0)    67 100  67 67 

Ja (1) 33 100     33 33 

Oberoende variabler         

Finansiell svårighet         

Nej (0) 25 75,8  49 73,1  74 74,0 

Ja (1) 8 24,2  18 26,9  26 26,0 

Byte av ledning          

Nej (0) 27 81,8  40 59,7  67 67,0 

Ja (1) 6 18,2  27 40,3  33 33,0 

Erbjudande          

Nej (0) 10 30,3  13 19,4  23 23,0 

Ja (1) 23 69,7   54 80,6   77 77,0 

 

 
 

        

         

         

         

I tabell 5.2 går det att utläsa att den genomsnittliga revisionskostnaden bland bolagen är 0,189 % av 

omsättningen. För gruppen som bytt revisionsbyrå är medelvärdet något lägre (0,152 %) mot gruppen 

som inte bytt revisionsbyrå (0,207 %). Spridningen i revisionskostnad går från ett minsta värde om 

0,010 % till 1,113 % vilket också återspeglas i standardavvikelsen på 0,212 %. 

Vad gäller storlek har snittbolaget i studien totala tillgångar uppgående till 11368 mkr och 

medelvärdet är nästan det dubbla för gruppen som har bytt revisionsbyrå (16475 mkr) i förhållande 

till gruppen som inte bytt revisionsbyrå (8853 mkr). Tillväxt och komplex bolagsstruktur tenderar dock 

att vara något större för gruppen som inte bytt revisionsbyrå med 15 % respektive 54 dotterbolag mot 

13 % respektive 50 dotterbolag för gruppen som bytt revisionsbyrå. 

Vad gäller variablerna som operationaliserats genom enkätundersökningen går det att utläsa en stor 

likhet mellan de olika grupperna. De största skillnaderna återfinns i variablerna bristfälligt samarbete 

och tredje parts påtryckningar. Gruppen som bytt revisionsbyrå har upplevt samarbetet med revisorn 

som bristfälligt i större utsträckning än gruppen som inte bytt revisionsbyrå. Det omvända förhållandet 

gäller dock för tredje parts påtryckningar där bolagen som inte bytt revisionsbyrå har upplevt dessa 

som högre. Samstämmigt visar grupperna på att revisionsbyråns branschexpertis och utbud av 

konsulttjänster är tillräckliga. Intressant att påpeka är att båda grupperna också upplever 

revisionskvaliteten, mätt som en proxy i form av Big 4-byrå, som en viktig faktor. 

*Observera att för gruppen som bytt revisionsbyrå är variabeln "finansiell svårighet" mätt ett år innan bytet av revisionsbyrå och variabeln "byte av 
ledning" är mätt ett år alternativt två år innan bytet av revisionsbyrå. Det innebär exempelvis att ett byte av ledning som skett tre år innan bytet av 
revisionsbyrå kommer representeras som en "0". Den faktiska fördelningen i variablerna "byte av ledning" och "finansiell svårighet" kan därför skilja 
sig för gruppen som bytt revisionsbyrå och då även för den totala gruppen.  
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Tabell 5.2 Beskrivande statistik 
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5.2 Bivariat analys 

I den bivariata analysen är syftet att se hur alla de oberoende variablerna korrelerar med varandra 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). I denna analys är vårt främsta syfte att kontrollera modellen 

för multikollinearitet. Om multikollinearitet förekommer i modellen går det inte att lita på att 

estimaten av våra beta-koefficienter är riktiga (ibid). För att kontrollera detta har vi skapat en 

Spearman korrelationsmatris vilken beskrivs nedan i tabell 5.3. För att tyda förkortningarna i 

korrelationsmatrisen, se tabell 4.1.  

Tabell 5.3 Spearman korrelationsmatris 

Variabel Byte.revb Revk.oms Storlek  Tillväxt Kompl.bstruk Finans.svar Byte.ledn Kon.tjanst 

Revk.oms -,132 1,000       

Storlek  ,078 -,446*** 1,000      

Tillväxt -,101 ,333*** -,252** 1,000     

Kompl.bstruk ,008 -,124 ,734*** -,259*** 1,000    

Finans.svar -,028 ,272*** -,271*** -,062 -,265*** 1,000   

Byte.ledn -,221** -,115 -,070 -,106 -,127 ,214** 1,000  

Kon.tjanst -,017 ,064 -,100 ,077 -,073 ,003 ,118 1,000 

Bransch.exp ,085 ,110 -,292*** ,115 -,272*** ,145 -,096 ,215** 

Revkval -,022 -,069 ,139 -,125 ,058 -,100 ,102 ,046 

Over.syn.rdv ,059 ,031 ,003 ,048 -,040 ,085 ,023 ,093 

Brist.samarb ,207** ,194* -,144 ,160 -,069 ,118 -,192* ,206** 

Tillganglig ,219** ,068 -,128 -,057 -,149 ,213** -,137 ,136 

Rykte -,124 ,019 ,111 -,049 -,014 -,033 ,201** ,178* 

Pattryck -,140 ,081 ,112 ,071 ,058 -,047 -,197** -,038 

Erbjud -,122 ,064 -,064 ,078 -,055 -,001 ,181* -,052 

         

         

Variabel Bransch.exp Revkval Over.syn.rdv Brist.samarb Tillganglig Rykte Pattryck Erbjud 

Bransch.exp 1,000        

Revkval -,120 1,000       

Over.syn.rdv ,346*** -,301*** 1,000      

Brist.samarb ,490*** -,207** ,416*** 1,000     

Tillganglig ,313*** -,157 ,225** ,450*** 1,000    

Rykte ,017 ,158 ,073 ,023 ,052 1,000   

Pattryck ,045 -,058 ,109 ,104 ,054 ,157 1,000  

Erbjud ,179* ,058 ,062 ,145 ,105 ,068 ,053 1,000 

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,10       

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,05       

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01      
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I korrelationsmatrisen finner vi att tre av 15 oberoende variabler signifikant korrelerar med vår 

beroende variabel byte av revisionsbyrå. De oberoende variablerna byte av ledning (-0,221), 

bristfälligt samarbete (0,207) och tillgänglighet (0,219) visar alla på signifikant samband med den 

beroende variabeln. För att kontrollera att multikollinearitet inte kommer vara ett problem i vår 

modell vill vi inte se korrelationer som är över 0,8, detta skulle signalera ett problem (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Vår starkaste korrelation är mellan variabeln komplex bolagsstruktur 

och storlek (0,734), dock är denna korrelation under det kritiska värdet 0,8 vilket gör att vår modell 

inte bör lida av multikollinearitetsproblem (ibid).  

För att ytterligare kontrollera för eventuell multikollinearitet har även modellens VIF-värden 

kontrollerats. Det kritiska värdet för VIF-faktorn brukar normalt sättas till 2,5, överstiger ett enskilt 

VIF-värde detta indikerar det en risk på att multikollinearitet förekommer (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). I studiens modell visar variabeln storlek ett VIF-värde på 2,61. Detta överstiger det 

enligt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) kritiska värdet, men bara precis. Studien har trots detta 

valt att gå vidare med denna variabel då det anses tillföra studien mer att ha en fullständig modell 

med alla variabler i jämfört mot att utesluta en variabel, alternativt skapa två modeller. Då VIF-värdet 

endast överstiger det kritiska värdet med en så pass liten marginal har detta ansetts vara acceptabelt 

och det bästa alternativet för studien. Alla övriga variabler i studien visar på ett VIF-värde långt under 

det kritiska värdet. 
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5.3 Multivariat analys 

Den multivariata analysen ämnar att förklara den beroende variabeln genom alla oberoende variabler 

samtidigt. Byte av revisionsbyrå ses således som en funktion av en konstant och de oberoende 

variablerna samt en residual (Djurfeldt & Barmark, 2009). Då den beroende variabeln i denna studien 

är binär har en logistisk regression tillämpats. I en logistisk regression antas att samplingfördelningen 

för utfallet i modellen är binomialfördelad (ibid).  

I en logistisk regression representerar (β), vilken återfinns i den andra kolumnen från vänster i tabell 

5.4, hur mycket det logaritmerade oddset förändras när respektive oberoende variabel förändras med 

en enhet (Djurfeldt & Barmark, 2009). För att i genomsnitt utläsa vilken sannolikhet att ett byte av 

revisionsbyrå inträffar utifrån en förändring i en oberoende variabel utgår man från betavärdet (β). 

Detta värde räknas sedan om genom en statistisk formel (vilken redovisas i tabell 5.4) för att slutligen 

få fram de genomsnittliga sannolikheterna för ett byte av revisionsbyrå vid en förändring i en av de 

oberoende variablerna (Cameron & Trivedi, 2005). För att tyda förkortningarna i den logistiska 

regressionen, se tabell 4.1. 

Tabell 5.4 Logistisk regression 

Variabel β S.E. Sannolikhet1) 

Konstant -5,014 2,895  
Revk.oms -,760* ,421 -16,8% 
Storlek ,045 ,196 1,0% 
Tillväxt -,049 1,065 -1,1% 
Kompl.bstruk -,003 ,005 -0,1% 
Finans.svar ,286 ,655 6,3% 
Byte.ledn -1,242* ,661 -27,5% 
Kon.tjanst -,202 ,293 -4,5% 
Bransch.exp -,250 ,351 -5,5% 
Revkval ,138 ,276 3,1% 
Over.syn.rdv -,014 ,216 -0,3% 
Brist.samarb ,940** ,379 20,8% 
Tillganglig ,159 ,304 3,5% 
Rykte -,256 ,285 -5,7% 
Pattryck -,578* ,330 -12,8% 
Erbjud -,656 ,597 -14,5% 

Chi2 26,677 1)Ӯ(1-Ӯ)βlogit 

Korrekt prediktion 75% Där Ӯ=medelvärdet av den 
beroende variabeln Nagelkerke R2 32,6% 

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,10  

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,05  

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 
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I tabell 5.4 går att utläsa att fyra av femton förklaringsvariabler är signifikanta i att förklara ett 

revisionsbyråbyte. Revisionskostnad (-0,760), byte av ledning (-1,242) samt tredje parts påtryckningar 

(-0,578) har ett svagt negativt signifikant samband med att byta revisionsbyrå. Bristfälligt samarbete 

(0,940) har ett positivt signifikant samband med att byta revisionsbyrå. Modellen som helhet 

predikterar 75 % av fallen korrekt jämfört med den naiva modellen vilken predikterar 67 % korrekt. 

Det innebär en förbättring av modellen med 8 procentenheter vilket är att se som relativt bra då 

förbättringen sker från en redan hög nivå (67 %) (jämför Neu & Simmons, 1996; Collin et al. 2009). 

Modellens förklaringsgrad, Nagelkerke R2, uppgår till 32,6 %. I den följande hypotesprövningen 

kommer de utskrivna sannolikheterna för de oberoende variablerna att kommenteras. 

 

5.4 Hypotesprövning 

Tabell 5.5 Hypotesprövning 

Nr Hypotes Resultat 

1 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när revisionskostnaden är högre. Förkastas 

2a Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten är större. Förkastas 

2b Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå minskar när klienten är större. Förkastas 

3 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när tillväxten ökar.  Förkastas 

4 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar med en komplex bolagsstruktur.  Förkastas 

5 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar vid finansiell svårighet.  Förkastas 

6 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar vid byte i bolagsledningen.  Förkastas 

7 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar om byrån inte kan erbjuda efterfrågade 
konsulttjänster. 

Förkastas 

8 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när byrån saknar expertis inom branschen 
klienten är verksam inom. 

Förkastas 

9 
Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten upplever revisionskvaliteten 
som viktig. 

Förkastas 

10 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten upplever 
meningsskiljaktigheter kring redovisningen. 

Förkastas 

11 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när samarbetet mellan bolagsledning och 
revisor upplevs som bristfälligt. 

Förkastas ej 

12 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när revisorn upplevs som otillgänglig eller 
icke närvarande. 

Förkastas 

13 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten upplever revisionsbyråns rykte 
som viktigt. 

Förkastas 

14 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar efter påtryckningar från tredje part. Förkastas 

15 Sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar vid ett erbjudande från en konkurrerande 
byrå. 

Förkastas 
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Utifrån vår tidigare formulerade hypotes 1 antas det finnas ett positivt samband mellan 

revisionskostnad och ett byte av revisionsbyrå. Det skulle explicit innebära att sannolikheten för ett 

byte av revisionsbyrå skulle öka när revisionskostnaden ökar. Förklaringsvariabeln revisionskostnad är 

svagt signifikant i den logistiska regressionen på en signifikansnivå om 10 %. Sambandet visar sig dock 

vara negativt (-0,760). Detta står i motsats till den formulerade hypotesen och den logistiska 

regressionen indikerar att en enhets ökning i revisionskostnad i genomsnitt skulle minska 

sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå med 16,8 %. Utifrån detta kan vi därför förkasta den 

formulerade hypotesen om att en ökad revisionskostnad skulle öka sannolikheten för ett byte av 

revisionsbyrå.  

Hypotes 1 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när revisionskostnaden är högre 

förkastas. 

I hypotesformuleringen antar hypotes 2a att det skulle finnas ett positivt samband mellan storleken 

på klienten och ett byte av revisionsbyrå där en större klient skulle öka sannolikheten för ett byte. 

Storlek visar dock inte på ett signifikant samband i varken den logistiska regressionen eller i 

korrelationsmatrisen. Utifrån detta kan vi säga att storlek inte är en signifikant förklaringsvariabel i att 

förklara ett revisionsbyråbyte och hypotesen kan därför förkastas. 

Hypotes 2a att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten är större förkastas. 

Hypotes 2b är en mothypotes till hypotes 2a och antar att storlek istället har ett negativt samband 

med ett byte av revisionsbyrå där sannolikheten för ett byte minskar när storleken på klienten ökar. 

Vi kan därför utifrån samma resonemang som ovan förkasta hypotesen.  

Hypotes 2b att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå minskar när klienten är större förkastas. 

I hypotesformuleringen antar hypotes 3 att det skulle finnas ett positivt samband mellan tillväxt och 

ett byte av revisionsbyrå där en högre tillväxt skulle öka sannolikheten för ett byte. Tillväxt visar dock 

inte på ett signifikant samband i varken den logistiska regressionen eller i korrelationsmatrisen. 

Utifrån detta kan vi säga att tillväxt inte är en signifikant förklaringsvariabel i att förklara ett 

revisionsbyråbyte och hypotesen kan därför förkastas. 

Hypotes 3 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när tillväxten ökar förkastas. 

I hypotesformuleringen antar hypotes 4 att det skulle finnas ett positivt samband mellan en komplex 

bolagsstruktur och ett byte av revisionsbyrå där en mer komplex bolagsstruktur skulle öka 

sannolikheten för ett byte. Komplex bolagsstruktur visar dock inte på ett signifikant samband i varken 

den logistiska regressionen eller i korrelationsmatrisen. Utifrån detta kan vi säga att en komplex 
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bolagsstruktur inte är en signifikant förklaringsvariabel i att förklara ett revisionsbyråbyte och 

hypotesen kan därför förkastas. 

Hypotes 4 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar med en komplex bolagsstruktur 

förkastas. 

I hypotesformuleringen antar hypotes 5 att det skulle finnas ett positivt samband mellan finansiell 

svårighet och ett byte av revisionsbyrå där finansiell svårighet skulle öka sannolikheten för ett byte. 

Finansiell svårighet visar dock inte på ett signifikant samband i varken den logistiska regressionen eller 

i korrelationsmatrisen. Utifrån detta kan vi säga att finansiell svårighet inte är en signifikant 

förklaringsvariabel i att förklara ett revisionsbyråbyte och hypotesen kan därför förkastas. 

Hypotes 5 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar vid finansiell svårighet förkastas. 

Utifrån vår tidigare formulerade hypotes 6 antas det finnas ett positivt samband mellan ett byte av 

ledning och ett byte av revisionsbyrå. Det skulle explicit innebära att sannolikheten för ett byte av 

revisionsbyrå skulle öka vid ett byte i bolagsledningen. Förklaringsvariabeln byte av ledning är 

signifikant i såväl i den logistiska regressionen som i korrelationsmatrisen på en signifikansnivå om 10 

respektive 5 %. Sambandet visar sig dock vara negativt i både den logistiska regressionen (-1,242) och 

i korrelationsmatrisen (-0,221). Detta står i motsats till den formulerade hypotesen och den logistiska 

regressionen indikerar att ett byte i ledningen i genomsnitt skulle minska sannolikheten för ett byte 

av revisionsbyrå med 27,5 %. Utifrån detta kan vi därför förkasta den formulerade hypotesen om att 

ett byte i ledningen skulle öka sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå. 

Hypotes 6 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar vid byte i bolagsledningen förkastas. 

I hypotesformuleringen antar hypotes 7 att det skulle finnas ett positivt samband mellan ett 

otillräckligt utbud av konsulttjänster och ett byte av revisionsbyrå där ett otillräckligt utbud av 

konsulttjänster skulle öka sannolikheten för ett byte. Ett otillräckligt utbud av konsulttjänster visar 

dock inte på ett signifikant samband i varken den logistiska regressionen eller i korrelationsmatrisen. 

Utifrån detta kan vi säga att ett otillräckligt utbud av konsulttjänster inte är en signifikant 

förklaringsvariabel i att förklara ett revisionsbyråbyte och hypotesen kan därför förkastas. 

Hypotes 7 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar om byrån inte erbjuda efterfrågade 

konsulttjänster förkastas. 

I hypotesformuleringen antar hypotes 8 att det skulle finnas ett positivt samband mellan en bristande 

branschexpertis och ett byte av revisionsbyrå där en bristande branschexpertis skulle öka 

sannolikheten för ett byte. En bristande branschexpertis visar dock inte på ett signifikant samband i 
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varken den logistiska regressionen eller korrelationsmatrisen. Utifrån detta kan vi säga att en 

bristande branschexpertis inte är en signifikant förklaringsvariabel i att förklara ett revisionsbyråbyte 

och hypotesen kan därför förkastas. 

Hypotes 8 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när byrån saknar expertis inom 

branschen klienten är verksam inom förkastas. 

I hypotesformuleringen antar hypotes 9 att det skulle finnas ett positivt samband mellan att klienten 

upplever revisionskvalitet som viktigt och ett byte av revisionsbyrå där sannolikheten för ett byte ökar 

när klienten upplever revisionskvalitet som viktigt. Revisionskvalitet visar dock inte på ett signifikant 

samband i varken den logistiska regressionen eller korrelationsmatrisen. Utifrån detta kan vi säga att 

revisionskvalitet inte är en signifikant förklaringsvariabel i att förklara ett revisionsbyråbyte och 

hypotesen kan därför förkastas.  

Hypotes 9 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten upplever 

revisionskvaliteten som viktig förkastas. 

I hypotesformuleringen antar hypotes 10 att det skulle finnas ett positivt samband mellan att klienten 

upplever meningsskiljaktigheter kring redovisningen och ett byte av revisionsbyrå där sannolikheten 

för ett byte ökar när klienten upplever meningsskiljaktigheter kring redovisningen. 

Meningsskiljaktigheter kring redovisningen visar dock inte på ett signifikant samband i varken den 

logistiska regressionen eller i korrelationsmatrisen. Utifrån detta kan vi säga att meningsskiljaktigheter 

kring redovisningen inte är en signifikant förklaringsvariabel i att förklara ett revisionsbyråbyte och 

hypotesen kan därför förkastas.  

Hypotes 10 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten upplever 

meningsskiljaktigheter kring redovisningen förkastas. 

Utifrån vår tidigare formulerade hypotes 11 antas det finnas ett positivt samband mellan ett bristfälligt 

samarbete mellan bolagsledning och revisor och ett byte av revisionsbyrå. Det skulle explicit innebära 

att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå skulle öka när klienten upplever samarbetet mellan 

bolagsledning och revisor som bristfälligt. Förklaringsvariabeln bristfälligt samarbete är signifikant i 

både den logistiska regressionen och i korrelationsmatrisen på en signifikansnivå om 5 %. Den 

logistiska regressionen visar på ett positivt signifikant samband (0,940) och går i linje med den 

formulerade hypotesen 11. Sannolikheten utläses som att den genomsnittliga sannolikheten för ett 

byte av revisionsbyrå ökar med 20,8 % när samarbetet mellan bolagsledning och revisor upplevs som 

bristfälligt. Utifrån detta kan inte hypotes 11 förkastas. 
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Hypotes 11 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när samarbetet mellan 

bolagsledning och revisor upplevs som bristfälligt förkastas ej. 

I hypotesformuleringen antar hypotes 12 att det skulle finnas ett positivt samband mellan att revisorn 

upplevs som otillgänglig eller icke närvarande och ett byte av revisionsbyrå där att revisorn upplevs 

som otillgänglig skulle öka sannolikheten för ett byte. Trots att denna variabel är signifikant i 

korrelationsmatrisen visar dock inte den logistiska regressionen på ett signifikant samband. Utifrån 

detta kan vi säga att revisorns otillgänglighet inte är en signifikant förklaringsvariabel i att förklara ett 

revisionsbyråbyte och hypotesen kan därför förkastas.  

Hypotes 12 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när revisorn upplevs som otillgänglig 

eller icke närvarande förkastas. 

I hypotesformuleringen antar hypotes 13 att det skulle finnas ett positivt samband mellan att klienten 

upplever revisionsbyråns rykte som viktigt och ett byte av revisionsbyrå där upplevelsen av rykte som 

viktigt skulle öka sannolikheten för ett byte. Klientens upplevelse av rykte som viktigt visar dock inte 

på ett signifikant samband varken i den logistiska regressionen eller korrelationsmatrisen. Utifrån 

detta kan vi säga att upplevelsen av rykte som viktigt inte är en signifikant förklaringsvariabel i att 

förklara ett revisionsbyråbyte och hypotesen kan därför förkastas.  

Hypotes 13 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar när klienten upplever 

revisionsbyråns rykte som viktigt förkastas. 

Utifrån vår tidigare formulerade hypotes 14 antas det finnas ett positivt samband mellan 

påtryckningar från tredje part och ett byte av revisionsbyrå. Det skulle explicit innebära att 

sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå skulle öka efter påtryckningar. Sambandet är svagt 

signifikant i den logistiska regressionen, men sambandet är dock negativt (-0,578). Detta står i motsats 

till den formulerade hypotesen och den logistiska regressionen indikerar att den genomsnittliga 

sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå minskar med 12,8 % efter påtryckningar från tredje part. 

Utifrån detta kan vi förkasta den formulerade hypotesen om att påtryckningar från tredje part skulle 

öka sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå.  

Hypotes 14 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar efter påtryckningar från tredje part 

förkastas. 

I hypotesformuleringen antar hypotes 15 att det skulle finnas ett positivt samband mellan ett 

erbjudande från konkurrerande byrå och ett byte av revisionsbyrå där ett erbjudande skulle öka 

sannolikheten för ett byte.  Erbjudande från en konkurrerande byrå visar dock inte på ett signifikant 

samband i varken den logistiska regressionen eller korrelationsmatrisen. Utifrån detta kan vi säga att 
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ett erbjudande från en konkurrerande byrå inte är en signifikant förklaringsvariabel i att förklara ett 

revisionsbyråbyte och hypotesen kan därför förkastas.  

Hypotes 15 att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar vid ett erbjudande från en 

konkurrerande byrå förkastas. 

Sammanfattningsvis har 14 av 15 hypoteser förkastats. Den enda hypotesen som genom den logistiska 

regressionen inte kan förkastas är hypotes 11 vilken antar att det finnas ett positivt samband mellan 

ett bristfälligt samarbete mellan bolagsledning och revisor och ett byte av revisionsbyrå. Resultaten 

visar att den genomsnittliga sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå ökar med 20,8 % när 

samarbetet mellan bolagsledning och revisor upplevs som bristfälligt. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien är att förklara vilka faktorer som påverkar bolag att frivilligt byta revisionsbyrå. Av 

Stockholmsbörsens 284 bolag har studien slutligen kunnat undersöka totalt 100 bolag. Dessa bolag 

ligger till grund för den statistiska analys som genomförts. I analysen framgick att totalt 33 % av 

bolagen bytt revisionsbyrå under den aktuella mätperioden år 2010-2014. Denna studie har 

identifierat faktorer som påverkar byten av revisionsbyrå på Stockholmsbörsen och genom studiens 

metodutformning har det möjliggjorts att fånga upp ekonomiska, enskilda klient-och byråfaktorer 

samt arbetsrelaterade faktorer.  

 

Faktorn revisionskostnad har i flera tidigare studier visat sig kunna förklara varför ett byte av 

revisionsbyrå sker (se exempelvis; Beattie & Fearnley, 1995; Magri & Baldacchino, 2004; Grothe & 

Weirich, 2007; Fontaine, Ben Letaifa & Herda, 2013) men samtidigt har den inte visat sig vara 

signifikant i studien av Woo & Koh (2001). I denna studie har sambandet visat sig vara det omvända 

mot tidigare formulerade hypotes, att en ökad revisionskostnad skulle öka sannolikheten för ett byte 

av revisionsbyrå. Att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå skulle minska i takt med en ökad 

revisionskostnad kan tyckas vara kontroversiellt, men samtidigt har det tidigare visat sig att 

revisionskostnaden först blivit som viktigast när arbetsrelationen mellan revisor och ledning inte 

fungerat önskvärt (Fontaine, Ben Lataifa & Herda, 2013). Det omvända sambandet ska dock tolkas 

med en viss försiktighet då bortfallsregressionen i bilaga 5 indikerar på att det finns en skevhet vad 

gäller variabeln revisionskostnad i det studerade datamaterialet.  

I den beskrivande statistiken i tabell 5.2 kan vidare utläsas att revisionskostnaden i genomsnitt varit 

högre för gruppen som inte bytt revisionsbyrå än för den som faktiskt bytt revisionsbyrå. Då resultaten 

i studien pekar på ett omvänt samband har en kompletterande analys genomförts där 

revisionskostnadens förändring efter ett byte av revisionsbyrå studerats. För de bolag som i studien 

bytt revisionsbyrå har revisionskostnaden i mer än hälften av fallen varit oförändrad eller till och med 

ökat året efter bytet av revisionsbyrå. Detta skulle tala för att fenomenet low-balling (DeAngelo, 1981; 

Gregory & Collier, 1996) inte tycks förekomma bland bolagen på Stockholmsbörsen och därmed 

indikera på att bolag inte väljer att byta revisionsbyrå för att minska revisionskostnaden. Alternativt 

kan också förklaringen till det vara de uppstartskostnader som kan uppkomma vid ett byte av 

revisionsbyrå (DeAngelo, 1981). En annan förklaring till det omvända sambandet skulle också kunna 

vara att bolagen på Stockholmsbörsen vill signalera ett ökat oberoende (Francis & Wilson, 1988) 

gentemot revisionsbyrån genom en ökad revisionskostnad efter bytet.  
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Storlek har i denna studie inte visat sig vara signifikant i att förklara ett byte av revisionsbyrå i motsats 

till tidigare studier (DeAngelo, 1981; Haskins & Williams, 1990; Nasser et al, 2006; Nazri, Smith & 

Ismail, 2012). Storlek på bolaget skulle enligt resultatet i den logistiska regressionen inte föranleda ett 

byte av revisionsbyrå och detta indikerar alltså att varken mindre eller större bolag skulle vara mer 

eller mindre benägna att upprätthålla eller avsluta ett samarbete med en revisionsbyrå. Anledningen 

till detta skulle kunna vara att de studerade bolagen på Stockholmsbörsen är relativt homogena vad 

gäller efterfrågan av revisionstjänster på grund av en liknande struktur i vad gäller separationen av 

ledning och ägande. Skulle däremot en annan population med större variation i vad gäller storlek och 

ägarstruktur studerats torde efterfrågan av revisionstjänster varit mer heterogen varför det skulle 

kunna visat på andra resultat i hur storlek skulle kunna förklara ett byte av revisionsbyrå. 

De förklarande faktorerna tillväxt och komplex bolagsstruktur har inte visat på några signifikanta 

samband i att förklara ett byte av revisionsbyrå. Detta resultat ter sig naturligt då den nära kopplade 

variabeln storlek inte visat på ett signifikant samband. I tabell 5.3 går att studera hur tillväxt och 

komplex bolagsstruktur båda är signifikant korrelerade med storlek och med varandra. I den 

beskrivande statistiken i tabell 5.2 går även att utläsa att skillnaden mellan gruppen som bytt 

respektive inte bytt revisionsbyrå inte är särskilt stor vad gäller tillväxt och komplex bolagsstruktur, 

vilket skulle kunna förklara varför inte någon av variablerna visar på ett signifikant samband. 

Finansiell svårighet har tidigare visat sig vara en faktor som kan leda till ett byte av revisionsbyrå (se 

exempelvis; Francis & Wilson, 1988; Haskins & Williams, 1990; Hudaib & Cooke, 2005; Nasser et al, 

2006). I denna studie har faktorn inte kunnat visa på ett signifikant samband i att förklara ett byte av 

revisionsbyrå och i tabell 5.1 går att utläsa att fördelningen mellan att vara i finansiell svårighet eller 

inte är nära på lika mellan gruppen som bytt respektive inte bytt revisionsbyrå för den studerade 

perioden. Bolagen som är i finansiell svårighet verkar alltså inte vara mer benägna att byta 

revisionsbyrå än de bolagen som inte är i finansiell svårighet. Detta skulle kunna tyda på att bolagen i 

finansiell svårighet inte har den benägenhet, vilken Francis & Wilson (1988) och Dye (1991) diskuterar, 

att signalera en ökad tillförlitlighet till sina intressenter genom att byta revisionsbyrå.  

Ett byte i bolagsledningen är en annan identifierad faktor som kan föranleda ett byte av revisionsbyrå 

(Beattie & Fearnley, 1995; Hudaib & Cooke, 2005; Grothe & Weirich, 2007; Nazri, Smith & Ismail, 

2012). I denna studie visar dock resultaten på ett svagt omvänt signifikant samband där ett byte av VD 

i genomsnitt skulle minska sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå med 27,5 % (se tabell 5.4). Det 

omvända sambandet ska dock tolkas med en viss försiktighet då bortfallsregressionen i bilaga 5 

indikerar på att det finns en skevhet vad gäller variabeln byte av ledning i det studerade 

datamaterialet. Förklaringen till det omvända sambandet skulle dock kunna vara den i Sverige rådande 
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koden för bolagsstyrning vilken skulle kunna begränsa möjligheterna för ledningen att påverka ett 

byte av revisionsbyrå jämfört mot hur förhållandet kan se ut i andra länder (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2015; 8 kap [49a §], 9 kap [1 § & 8 §], SFS 2005:551). Detta skulle tala för att en ny 

tillsatt VD skulle ha det svårare att utöva påtryckningar gällande ett byte av revisionsbyrå och således 

också försvåra möjligheterna att genom signalering påverka intressenternas perception om bolaget 

(Francis & Wilson, 1988; Dye, 1991; Nazri, Smith & Ismail, 2012). 

Att erbjuda konsulttjänster till klienterna är något som blivit allt vanligare bland revisionsbyråerna 

(Carrington, 2014). Studier inom ämnet har påvisat att dessa konsulttjänster är något vilket klienterna 

tenderar att uppskatta och att det skulle kunna vara en faktor vilket föranleder ett byte av 

revisionsbyrå (se exempelvis; Beattie & Fearnley, 1995; Kilgore, Harrison & Radich, 2011; Behzad, 

Sadegh & Alireza, 2013). I denna studie har dock inte ett otillräckligt utbud av konsulttjänster visat sig 

vara en signifikant faktor i att förklara ett byte av revisionsbyrå. I tabell 5.2 går att utläsa att båda 

grupperna, byte och inte byte, haft en liknande syn på huruvida utbudet varit otillräckligt eller inte, 

båda med ett medelvärde om 1,7 som enkätsvar. Detta tyder på att bolagen i studien som helhet är 

nöjda med de erbjudna konsulttjänsterna och att revisionsbyråerna tillhandahåller ett önskat utbud 

av dessa. Det skulle kunna förklaras genom att den absoluta majoriteten av bolag på 

Stockholmsbörsen har en Big 4-byrå som revisor (Fristedt, Larsson & Sundqvist, 2010) och därmed 

också en stor byrå som kan tillhandahålla ett brett utbud av konsulttjänster. 

Varken faktorn branschexpertis eller revisionskvalitet visade på ett signifikant samband med byte av 

revisionsbyrå i den statistiska analysen. Av den beskrivande statistiken i tabell 5.2 framgår det att båda 

grupperna, byte och inte byte, har besvarat dessa påståenden i enkäten väldigt lika. Det är alltså ingen 

signifikant skillnad mellan hur dessa grupper besvarat påståendena och det går inte säga att någon av 

dessa faktorer skulle påverka ett bolag på Stockholmsbörsen att byta revisionsbyrå. Båda 

respondentgrupperna i denna studie har inte upplevt revisionsbyråernas branschexpertis som 

otillräcklig, de har i genomsnitt svarat 2 på den 5-gradiga skalan vilket innebär att man delvis tar 

avstånd. Detta resultat är inte i likhet med många tidigare forskares (Williams, 1988; Haskins & 

Williams, 1990; Beattie & Fearnley, 1995; Grothe & Weirich, 2007). Återigen kan detta förklaras 

genom att den absoluta majoriteten av bolag på Stockholmsbörsen har en Big 4-byrå som revisor 

(Fristedt, Larsson & Sundqvist, 2010) och därmed också en stor byrå med bred branschkunskap. 

Därmed är detta inte en faktor som påverkar dem att byta revisionsbyrå. Samma förklaring går att 

applicera på varför inte revisionskvalitet i denna studie är en förklarande faktor. Då nästan uteslutande 

alla bolag på Stockholmsbörsen har en Big 4-byrå (Fristedt, Larsson & Sundqvist, 2010) anser bolagen 

sannolikt att detta är viktigt vilket återspeglas i enkätsvaren i tabell 5.2 för båda grupperna, byte och 
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inte byte. Då revisionskvalitet operationaliserats som Big 4-byrå likt DeAngelo (1981) kan det vara 

förklaringen till varför faktorn inte kan förklara ett byte av revisionsbyrå. 

En övervägande del av forskningsfältet visar på att en överensstämmande syn på redovisning är en 

faktor som förklarar varför bolag väljer att byta revisionsbyrå (se exempelvis; Dye, 1991; Matsumura, 

Subramanyam & Tucker, 1997; Hudaib & Cooke, 2005; Grothe & Weirich, 2007). Då denna faktor i vår 

studie inte visar på ett signifikant samband går inte detta att applicera för bolagen på 

Stockholmsbörsen. Däremot är våra resultat i likhet med Davis (1994) som inte genom sin enkätstudie 

finner att just överensstämmande syn på redovisningen skulle påverka bolagens benägenhet att byta 

revisionsbyrå.  

Att arbetsrelationen mellan revisor och bolagsledning är en viktig faktor som kan förklara 

revisionsbyråbyten är något som bekräftats av flera tidigare studier (se exempelvis; Eichenseher & 

Shields, 1983; Davis, 1994; Beattie & Fearnley, 1995; Magri & Baldacchino, 2004; Kilgore, Harrison & 

Radich, 2011). Precis som dessa studier har även denna studie kommit fram till samma slutsats, den 

viktigaste faktorn att förklara byte av revisionsbyrå för bolag på Stockholmsbörsen tycks vara ett 

bristfälligt samarbete mellan revisor och bolagsledning. Den genomsnittliga sannolikheten för ett byte 

av revisionsbyrå ökar med 20,8 % när samarbetet mellan bolagsledning och revisor upplevs som 

bristfälligt. Precis som Magri & Baldacchino (2004) har vi genom den statistiska analysen kunnat utläsa 

att arbetsrelationen är den viktigaste faktorn att förklara ett byte. Dock överensstämmer inte våra 

resultat i denna studie med Eichenseher & Shields (1983) resultat om att det är ett bristfälligt 

samarbete i kombination med höga revisionskostnader som leder till ett revisionsbyråbyte. I denna 

studie applicerad på Stockholmsbörsen är bristfälligt samarbete mellan revisor och bolagsledning 

därmed den enskilt viktigaste faktorn. Våra resultat bekräftar att Davis (1994) ”take-care-of-the-client 

philosophy” även går att applicera på den svenska revisionsbyråmarknaden, åtminstone för bolagen 

på Stockholmsbörsen.  

För att förklara hur denna faktor kan vara den enskilt viktigaste i att förklara ett revisionsbyråbyte kan 

vi gå tillbaka till det absolut första citatet (sid. 1) i denna studie som beskriver just hur viktigt 

samarbetet är för klienterna. De vill ha ett fungerande samarbete där revisionsbyrån visar att de bryr 

sig om sina klienter (Fontaine, Ben Letaifa & Herda, 2013). Detta bekräftas ytterligare av SKF:s 

informationsdirektör som påpekade att ”till exempel servicen är viktig” då de valde att byta 

revisionsbyrå (Suneson, 2006). I den kvalitativa studien av Fontaine, Ben Letaifa & Herda (2013) visade 

det sig att den enskilt viktigaste faktorn för ett revisionsbyråbyte var just samarbetet mellan revisor 

och klient och detta är även något vilket vi kan bekräfta genom vår kvantitativa studie.  
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Varken tillgänglighet eller rykte har i denna studie kunnat förklara varför ett bolag väljer att byta 

revisionsbyrå trots att de är två av de faktorer som flertalet tidigare studier förklarat fenomenet 

genom (Williams, 1988; Beattie & Fearnley, 1995; Cravens, Flagg & Glover, 1994; Magri & Baldacchino, 

2004; Jobber & Fahy, 2006; Kilgore, Harrison & Radisch, 2011; Fontaine, Ben Letaifa & Herda, 2013; 

Kilgore, Harrison & Radisch, 2014). Dessa resultat tycks därmed inte gå att applicera på bolagen på 

Stockholmsbörsen. Förklaringen till att tillgänglighet inte visar sig vara en signifikant 

förklaringsvariabel kan vara att revisionsbyråerna idag är tillgängliga för sina klienter, således är inte 

otillgänglighet något som förekommer i större utsträckning och inte heller något som kan förklara vara 

bolag byter revisionsbyrå. Bolagens förväntningar om att revisorn ska kunna svara på frågor utan 

fördröjning och vara tillgängliga för att ge rådgivning kring bolagets dagliga verksamhet (Magri & 

Baldacchino, 2004) verkar således vara infriade. Att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå skulle 

öka då klienten upplever revisionsbyråns rykte som viktigt blev inte signifikant i denna studie. Detta 

skulle kunna förklaras av att studien som tidigare nämnts behandlar bolag på Stockholmsbörsen vilka 

nästan uteslutande har en Big 4-byrå som revisor (Fristedt, Larsson & Sundqvist, 2010), vilka är de 

revisionsbyråerna med bäst rykte (Magri & Baldacchino, 2004). Därmed är det troligt att merparten 

av bolagen på Stockholmsbörsen uppskattar ett gott rykte då de i stor grad har en Big 4-byrå som 

revisionsbyrå vilket också avspeglas i enkätsvaren i tabell 5.2.  Sammantaget indikerar resultaten på 

att det inte verkar finnas en större skillnad gällande rykte mellan revisionsbyråerna representerade på 

Stockholmsbörsen, vilket därmed skulle kunna förklara varför det inte blev en signifikant faktor i att 

förklara revisionsbyråbyten.  

Ett överraskande resultat av den statistiska analysen var att faktorn påtryckningar från tredje part 

visade på ett svagt negativt signifikant samband med byte av revisionsbyrå, i motsats till vår 

formulerade hypotes. Resultaten indikerar på att sannolikheten för ett byte av revisionsbyrå i 

genomsnitt minskar med 12,8 % då bolaget anser sig bli påtryckta av sina intressenter kring revisionen. 

Som Pfeffer & Salancik (1978) påvisat kan ett bolags intressenter ha en stor inverkan på de beslut som 

tas och i detta fall indikerar resultaten på att påtryckningar kring revisionen från intressenter leder till 

att bolagen på Stockholmsbörsen i mindre utsträckning byter revisionsbyrå. Detta resultat skulle 

kunna tolkas som att påtryckningarna framförallt innefattar rekommendationer om att behålla 

revisionsbyrån snarare än att byta. Det ska dock påpekas, vilket den beskrivande statistiken visar, att 

respondenterna i studien besvarat påståendet kring om de upplevt påtryckningar kring dess revision 

som att de helt tar avstånd från detta. Medelvärdet bland de svarande är så lågt som 1,3 vilket visar 

på att påtryckningar från intressenter kring revisionen är något som är relativt ovanligt för bolag på 

Stockholmsbörsen.  
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Att ett erbjudande från en konkurrerande revisionsbyrå skulle vara en faktor som påverkar varför 

bolag byter revisionsbyrå har inte genom den statistiska analysen kunnat bekräftas. I denna studie har 

det visats genom den deskriptiva statistiken att det till och med är vanligare att de bolag som inte bytt 

revisionsbyrå fått ett erbjudande från en annan byrå än den de har idag. För de bolag som har bytt 

revisionsbyrå har 69,7 % fått ett erbjudande och motsvarande siffra för de bolag som inte bytt 

revisionsbyrå var hela 80,6 %. Detta tyder på att förhållandet nästintill kan ses som det omvända av 

vad det Beattie & Fearnley (1998) kom fram till. Dock påvisar de att över hälften av bolagen som bytt 

revisionsbyrå också fått ett erbjudande, vilket också är fallet i vår studie. En förklaring till fördelningen 

skulle kunna vara att bolag vid ett erbjudande från en konkurrerande byrå först vänder sig till sin 

nuvarande revisionsbyrå för att förhandla innan beslut om ett eventuellt byte tas.  

Direktmarknadsföring och erbjudande från revisionsbyråer till bolag på Stockholmsbörsen är generellt 

mycket vanliga men inte något som signifikant kan förklara varför bolag väljer att byta revisionsbyrå. 

Att denna faktor inte blev signifikant kan ytterligare förklaras av det tidigare diskuterade fenomenet 

low-balling (DeAngelo, 1981; Gregory & Collier, 1996) inte verkar existera på revisionsmarknaden för 

bolag noterade på Stockholmsbörsen. Varken ett erbjudande från en annan revisionsbyrå än den 

bolaget har idag eller en initialt lägre revisionskostnad tycks påverka bolag att byta revisionsbyrå.   
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6.1 Slutsats 

Av diskussionen ovan kan vi konstatera att flertalet faktorer inte kunnat förklara varför bolagen på 

Stockholmsbörsen byter revisionsbyrå. Detta skulle kunna bero på att efterfrågan av revisionstjänster 

är relativt homogen för bolagen på Stockholmsbörsen och att den absoluta majoriteten av bolagen 

har en Big 4-byrå som revisor (Fristedt, Larsson & Sundqvist, 2010), vilka alla sannolikt erbjuder en 

liknande tjänst. Att situationen är sådan avspeglas i resultaten från enkätundersökningen där 

klienterna generellt sett visat sig vara nöjda med de tillhandahållna konsulttjänsterna och 

revisionsbyråernas branschkompetens. Vidare har det visat sig att mer än hälften av de studerade 

bytena av revisionsbyrå inte har efterföljts av en minskning av revisionskostnaden. Detta i 

kombination med att erbjudanden från konkurrerande revisionsbyråer inte verkar påverka bolag att 

byta revisionsbyrå tyder på att fenomenet low-balling (DeAngelo, 1981) inte tycks existera.  

Då vi sedan tidigare konstaterat att revisionsbyråerna sannolikt erbjuder en liknande tjänst vad gäller 

kostnad, konsulttjänster och branschkompetens torde således faktorer rörande arbetsrelationen bli 

allt viktigare. Detta kan vi konstatera då den enskilt viktigaste identifierade faktorn i att förklara ett 

revisionsbyråbyte blev bristfälligt samarbete mellan bolagsledning och revisor. Resultaten som helhet 

tyder därmed på att anledningarna till varför bolagen på Stockholmsbörsen byter revisionsbyrå verkar 

vara förankrade i arbetsrelaterade faktorer snarare än i enskilda klient- och byråfaktorer. Utifrån 

denna kunskap torde därmed de etablerade revisionsbyråerna vilja fokusera på ”take-care-of-the-

client philosophy” (Davis, 1994) för att bibehålla men också utveckla nya klientrelationer vilket är av 

stor betydelse för framgång i branschen (Grahn, 2011). 

 

6.2 Studiens bidrag 

Då studien har utformats och anpassats för att förklara varför bolag på Stockholmsbörsen väljer att 

byta revisionsbyrå och den tidigare forskningen på området framförallt är internationellt utbredd 

bidrar studien till att öka kunskapen kring hur situationen förhåller sig i Sverige och för svenska 

börsbolag. Vidare har studiens metodutformning, med både primär-och sekundärdatainsamling, 

tillfört studien en extra dimension vilket möjliggjort att studera såväl ekonomiska, enskilda klient-och 

byråfaktorer samt arbetsrelaterade faktorer.  

Då revisionsbyråerna visat på en ökad oro över tilltagande konkurrens och en ökad frekvens av 

revisionsbyråbyten (Fontaine, Ben Letaifa & Herda, 2013) bidrar denna studie till en ökad kunskap hos 

byråerna om vilka faktorer som är bakomliggande detta beteende och således hur de kan stärka sina 

relationer med klientbolagen. Genom resultatet i studien om att det framförallt är ett bristfälligt 

samarbete mellan bolagsledning och revisor som förklarar varför bolag väljer att byta revisionsbyrå 
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bidrar detta till att revisionsbyråerna i större utsträckning kan fokusera på detta och hur de säljer in 

sig och sitt erbjudande. 

 

6.3 Begränsningar 

Då studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar bolag att byta revisionsbyrå studerades 

alla byten som genomförts under femårsperioden 2010-2014. Detta gjordes för att säkerställa att ett 

tillräckligt stort antal byten skulle kunna studeras och för att möjliggöra en statistisk analys. Det har 

föranlett att studien har använt sig av en begränsande mätmetod. I studien har, vad gäller insamlad 

sekundärdata, för de bolag som inte bytt revisionsbyrå en mätmetod som bygger på ett genomsnitt 

används. Exempelvis har variabeln storlek beräknats som ett genomsnitt för mätperioden mellan 

2010-2014. För gruppen som bytt revisionsbyrå har data insamlats vid tidpunkten före bytet. Detta 

har gjorts för att kunna jämföra sekundärdata mellan de båda grupperna, byte och inte byte. Denna 

metod kan ses som begränsande då genomsnittsdata jämförts mot specifik årsdata. Dock har vi i 

denna studie inte funnit någon lämpligare mätmetod och därför valt att gå tillväga på detta sätt. För 

att till viss del säkerställa metodens tillförlitlighet valde vi att genomföra ett robustness-test (se avsnitt 

4.5) vilket visade på oförändrade resultat. Utöver detta har studien genomfört en omfattande 

bortfallsanalys (se avsnitt 4.4). I denna bortfallsanalys påvisades en viss skevhet mellan 

respondenterna och bortfallet vilket i sin tur begränsar de slutsatser som kan dras från den statistiska 

analysen. Detta får till följd att de resultat som studien visar på bör tolkas med viss försiktighet. 

Slutligen bör det redogöras för problematiken kring enkät som datainsamlingsmetod. Vid en 

enkätundersökning går det inte att vara säker på hur respondenten valt att tolka 

påståendena/frågorna och det finns inte heller någon möjlighet att ställa kompletterande frågor. 

Vidare finns det inte heller någon möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar då svaren väl 

lämnats in. Tolkningen av de insamlade svaren begränsas av utformningen av enkäten och då 

merparten av påståendena i studiens enkätundersökning har formulerats negativt finns det en risk för 

att konstruktionen blir ledande och att respondenten förvirras (Ejlertsson, 2005). 
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6.4 Vidare forskning 

En intressant aspekt som har uppmärksammats framförallt vid sekundärdatainsamlingen till studien 

är att det finns tendenser på att bolag väljer att byta revisionsbyrå i samband med att de börsnoteras. 

Detta är inget som har undersökts då detta uppmärksammades långt in i studien. Dock skulle detta 

vara en intressant aspekt att studera särskilt med tanke på att bolagen på Stockholmsbörsen i väldigt 

stor utsträckning har en Big 4-byrå som revisor och att det vid sekundärdatainsamlingen 

uppmärksammats att bolag i samband med börsintroduktion väljer att byta till en Big 4-byrå.  

En kompletterande undersökning till vår studie kan vara hur påverkande faktorer för ett byte av 

revisionsbyrå kan skilja sig mellan olika branscher, vilket ytterligare skulle visa på vilka faktorer 

revisionsbyråerna borde fokusera på för klienter inom olika branscher. 

Då studiens förklaringsgrad är 32,6 % indikerar detta på att det kan finnas fler faktorer som förklarar 

ett byte av revisionsbyrå. Därmed rekommenderas en induktiv metodansats för att upptäcka de 

faktorer som tidigare inte uppmärksammats. Vår studie har kommit fram till att det framförallt är 

bristfälligt samarbete som föranleder ett byte av revisionsbyrå och framtida forskning skulle därför 

kunna rikta fokus på arbetsrelaterade faktorer. Dessa skulle lämpligen studeras genom en kvalitativ 

studie för att få en ökad förståelse hur dessa faktorer påverkar bolag att byta revisionsbyrå.  

Vidare forskning skulle även kunna fokusera på den tilltagande konkurrensen på marknaden för 

revisionstjänster och hur de mindre revisionsbyråerna ska kunna konkurrera med Big 4-byråerna om 

bolagen på Stockholmsbörsen.  

Slutligen finns även ett förslag om att delvis replikera denna studie genom att applicera den på 

onoterade bolag för att således jämföra om det finns skillnader mellan vilka faktorer som kan förklara 

revisionsbyråbyten mellan onoterade och noterade bolag.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Följebrev 

Hej! 

Vi är två civilekonomstudenter vid Linköpings Universitet som nu skriver vår magisteruppsats inom 

företagsekonomi med inriktning redovisning/revision. Vi genomför en studie om vilka faktorer som 

påverkar bolag noterade vid Stockholmsbörsen att frivilligt byta revisionsbyrå.  

Därför skickar vi ut en enkätundersökning till dig som är ekonomichef/finanschef vid ett bolag 

noterat på Stockholmsbörsen. Enkäten behandlar frågor/påståenden rörande arbetsrelationen till 

revisorn och kring revisionsbyrån. Att genomföra enkäten tar runt 5 minuter. 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt men det är betydande för undersökningens 

kvalitet att du som respondent besvarar den. Frågorna/påståendena i formuläret är utformade så att 

du som respondent måste besvara samtliga frågor (med undantag för sista frågan) innan du kan 

skicka in ditt svar.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

När du besvarat enkäten finns det ingen möjlighet att ändra ditt svar eller besvara den igen. Svaren 

som insamlas genom enkäten kommer förvaras digitalt och endast användas för studiens syfte. Det 

är endast forskarna i studien som kommer ha åtkomst till insamlade svar. Du som respondent och 

bolaget du företräder förblir anonymt i hela studien.   

Har du några problem med att besvara enkäten eller har några synpunkter kring enkätens 

utformning, vänligen ring 0761-963100 eller 070-5912309. 

Trots att enkäten orsakar dig ett visst besvär hoppas vi att du vill vara vänlig att delta i studien och 

hjälpa oss att öka förståelsen kring vilka faktorer som påverkar ett frivilligt byte av revisionsbyrå. 

Tack för din medverkan! 

Linköping, våren 2016 

Victor Gustafsson & Joakim Wigertz 
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8.2 Bilaga 2 – Inledningstext 

Enkäten behandlar frågor/påståenden rörande arbetsrelationen till revisorn och kring 

revisionsbyrån. Att genomföra enkäten tar runt 5 minuter.  

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt men det är betydande för undersökningens 

kvalitet att du som respondent besvarar den. Frågorna/påståendena i formuläret är utformade så att 

du som respondent måste besvara samtliga frågor (med undantag för sista frågan) innan du kan 

skicka in ditt svar. Med de senaste 5 åren menas perioden 2010 - 2014.   

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt!  

När du besvarat enkäten finns det ingen möjlighet att ändra ditt svar eller besvara den igen. Svaren 

som insamlas genom enkäten kommer förvaras digitalt och endast användas för studiens syfte. Det 

är endast forskarna i studien som kommer ha åtkomst till insamlade svar. Du som respondent och 

bolaget du företräder förblir anonymt i hela studien.    

Har du några problem med att besvara enkäten eller har några synpunkter kring enkätens 

utformning, vänligen ring 0761-963100 eller 070-5912309.  

Tack för din medverkan!  

Linköping, våren 2016  

Victor Gustafsson & Joakim Wigertz 
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8.3 Bilaga 3 - Enkät  
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8.4 Bilaga 4 – Bolag på Stockholmsbörsen 
  

Bolag Bransch Bolag Bransch 

AAK  Consumer Goods BioInvent International Health Care 

ABB Ltd  Industrials Biotage  Health Care 

Acando  Technology Björn Borg  Consumer Goods 

Active Biotech  Health Care Black Earth Farming Consumer Goods 

AddLife  Health Care BlackPearl Resources Oil & Gas 

Addnode Group Technology Boliden  Basic Materials 

Addtech  Industrials Bong  Industrials 

Africa Oil  Oil & Gas Boule Diagnostics Health Care 

Alfa Laval  Industrials Bravida Holding Industrials 

Alimak Group  Industrials BTS Group  Industrials 

Allenex  Health Care Bufab  Industrials 

AllTele  Telecommunications Bulten  Consumer Goods 

Anoto Group  Technology Bure Equity  Financials 

Arcam  Industrials Byggmax Group  Consumer Services 

Arctic Paper  Basic Materials Camurus  Health Care 

Arise  Utilities Capio  Health Care 

ASSA ABLOY  Industrials Castellum  Financials 

AstraZeneca  Health Care Catena  Financials 

Atlas Copco  Industrials Cavotec  Industrials 

Atrium Ljungberg Financials CellaVision  Health Care 

Attendo Health Care Clas Ohlson  Consumer Services 

Autoliv Consumer Goods Cloetta  Consumer Goods 

Avanza Bank Financials CLX Communications Technology 

Avega group Technology Collector  Financials 

Axfood Consumer Services Com Hem Holding Telecommunications 

Axis Technology Concentric  Industrials 

B&B TOOLS  Industrials Concordia Maritime Industrials 

Bactiguard AB Health Care Consilium  Industrials 

BE Group  Basic Materials Coor Service management Industrials 

Beijer Alma AB Industrials Corem Property  Financials 

Beijer Electronics AB Industrials C-RAD  Health Care 

Beijer Ref  Industrials Creades  Financials 

Bergs Timber Basic Materials CTT Systems  Industrials 

Besqab  Financials D. Carnegie & Co. Financials 

Betsson  Consumer Services Dedicare  Health Care 

Bilia  Consumer Services DGC One  Telecommunications 

BillerudKorsnäs Basic Materials Diös Fastigheter Financials 

BioGaia  Health Care Dometic Group  Consumer Goods 
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Bolag Bransch Bolag Bransch 

DORO  Technology HEXPOL  Basic Materials 

Duni  Consumer Goods HiQ International Technology 

Duroc  Industrials HMS Networks  Technology 

Dustin Group  Consumer Services Hoist Finance  Financials 

East Capital Explorer Financials Holmen  Basic Materials 

Elanders  Industrials Hufvudstaden  Financials 

Electra Gruppen Consumer Services Humana  Health Care 

Electrolux  Consumer Goods Husqvarna  Consumer Goods 

Elekta  Health Care I.A.R SystemsGroup Technology 

Elos Medtech  Health Care ICA Gruppen  Consumer Services 

Eltel  Industrials Image Systems  Industrials 

Endomines  Basic Materials Industrial & Financial Systems  Technology 

Enea  Technology Industrivärden Financials 

Eniro  Consumer Services Indutrade  Industrials 

EnQuest PLC  Oil & Gas Intellecta  Industrials 

Eolus Vind  Oil & Gas Intrum Justitia Financials 

Episurf  Health Care Investor  Financials 

Ericsson  Technology Inwido  Industrials 

Etrion  Utilities Invisio Communications Technology 

eWork Scandinavia AB Industrials ITAB Shop Concept Industrials 

Fabege  Financials JM  Financials 

Fagerhult  Industrials KABE  Consumer Goods 

Fast Partner  Financials KappAhl  Consumer Services 

Fastighets AB Balder Financials Karo Pharma  Health Care 

Feelgood Svenska AB Health Care Karolinska Development Health Care 

Fenix Outdoor  Consumer Goods Kinnevik  Financials 

Fingerprint Cards Industrials Klövern  Financials 

FormPipe Software Technology Knowit  Technology 

G5 Entertainment Technology Kungsleden  Financials 

Garo  Industrials Lagercrantz Group Industrials 

Getinge  Health Care Lammhults Design Group Consumer Goods 

GHP Special Health Care Latour  Financials 

Gränges  Consumer Goods Lifco  Industrials 

Gunnebo  Industrials Lindab International Industrials 

Haldex  Consumer Goods Loomis  Industrials 

Hansa Medical  Health Care Lucara Diamond Group  Basic Materials 

Havsfrun Investment Financials Lundbergföretagen Financials 

HEBA Fastighets AB Financials Lundin Gold   Basic Materials 

Hemfosa Fastigheter Financials Lundin Mining Corporation   Basic Materials 

Hennes & Mauritz Consumer Services Lundin Petrolium  Oil & Gas 

Hexagon  Technology Malmbergs Elektriska Industrials 

Hexatronic Group Technology Meda  Health Care 
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Bolag Bransch Bolag Bransch 

MedCap  Health Care Oriflame Holding  Consumer Goods 

Medivir  Health Care Ortivus  Health Care 

Mekonomen  Consumer Goods Oscar Properties Holding Financials 

Melker Schörling Financials Pandox  Financials 

Micro Systemation  Technology Peab  Industrials 

Midsona  Consumer Goods Platzer Fastigheter Holding Financials 

Midway  Financials Poolia  Industrials 

Millicom Int. cellular Telecommunications Precise Biometrics Industrials 

Moberg Pharma  Health Care Prevas  Technology 

Modern Times Group  Consumer Services Pricer  Industrials 

MQ Holding  Consumer Services Proact IT Group  Technology 

MSC Group  Technology Probi  Health Care 

MultiQ International Technology Profilgruppen Basic Materials 

Munksjö Oyj  Basic Materials Qliro Group  Consumer Services 

Mycronic  Industrials Ratos  Financials 

NAXS Nordic Acces Buyout Found Financials RaySearch Laboratories Health Care 

NCC  Industrials Recipharm  Health Care 

Nederman Holding  Industrials Rejlers  Industrials 

Net Insight  Technology Rezidor Hotel Group Consumer Services 

NetEnt  Consumer Services RNB Retail and Brands Consumer Services 

NeuroVive Pharmaceutical Health Care Rottneros  Basic Materials 

New Wave  Consumer Goods SAAB  Industrials 

NGEx Resources  Basic Materials Sagax  Financials 

NIBE Industrier  Industrials Sandvik  Industrials 

Nobia  Consumer Goods SAS  Consumer Services 

Nobina  Industrials SCA  Consumer Goods 

Nolato  Industrials Scandi Standard Consumer Goods 

Nordax Group  Financials Scandic Hotel Group Consumer Services 

Nordea Bank  Financials Seamless Distribution Technology 

Nordic Mines  Basic Materials SEB  Financials 

Nordic Service Partn. Holdings Consumer Services SECTRA  Health Care 

Nordnet  Financials Securitas  Industrials 

NOTE  Industrials Semafo  Basic Materials 

Novestra  Financials Semcon  Industrials 

NOVOTEK  Technology Sensys Gatso Group Industrials 

NP3 Fastigheter Financials SinterCast  Industrials 

Oasmia Pharmaceutical  Health Care Skanska  Industrials 

Odd Molly International  Consumer Goods SKF  Industrials 

OEM International Industrials SkiStar  Consumer Services 

Opcon  Consumer Goods Softronic  Technology 

Opus Group  Industrials Sportamore  Consumer Services 

Orexo  Health Care SSAB  Basic Materials 
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Bolag Bransch Bolag Bransch 

Stockwik Förvaltning Technology Transcom WorldWide Industrials 

Stora Enso  Basic Materials Trelleborg  Industrials 

Studsvik  Industrials Trigon Agri  Consumer Goods 

Sv. Handelsbanken  Financials Troax Group  Industrials 

SWECO  Industrials Unibet Group  Consumer Services 

Swedbank  Financials Uniflex  Industrials 

Svedbergs Industrials Wallenstam  Financials 

Swedish Match  Consumer Goods VBG GROUP  Consumer Goods 

Swedish Orphan Biovitrum  Health Care Venue Retail Group AB Consumer Services 

Swedol  Consumer Services Victoria Park Financials 

Svolder Financials Wihlborgs Fastigheter AB Financials 

Systemair  Industrials Viking Supply ships Industrials 

Tele2 Telecommunications Wise Group  Industrials 

TeliaSonera  Telecommunications Vitec Software Group AB Technology 

Tethys Oil  Oil & Gas Vitrolife  Health Care 

Thule Group  Consumer Goods Volvo Industrials 

Tieto Oyj  Technology Vostok New Ventures AB Financials 

Tobii  Technology XANO Industri AB Industrials 

Traction  Financials ÅF  Industrials 

TradeDoubler  Consumer Services Öresund Financials 
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8.5 Bilaga 5 – Bortfallsregression 
 

 

 

 

Variabel β S.E.       

Konstant -,690 ,909    

Byte.revb ,083 ,298    

Revk.oms -0,288* ,161    

Storlek -0,163** ,081    

Tillväxt -,139 ,267    

Byte.ledn -0,755*** ,288    

      

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,10   

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,05   

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01  

 
Not: Byte.revb = 1 representerar byte, 0 representerar inte byte, Revk.oms = 
Revisionskostnaden i förhållande till bolagets omsättning, Storlek = 
Logaritmerade totala tillgångar, Tillväxt = Omsättningstillväxt, Byte.ledn = 1 
representerar ett byte av VD, 0 representerar inte ett byte 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


